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INLEDNING

Jenny Nyström och Curt Stoopendaalstiftelsen vid Kalmar läns museum har en 
samling av tidskrifter, böcker och kort med illustrationer av Jenny Nyström. 
I tidskrifterna finns några intervjuer som journalister har gjort med henne, där 
hon själv berättar om sina minnen från hemstaden Kalmar. Det är utifrån dessa 
minnesbilder som denna text har kommit till.  Skriften är illustrerad med motiv 
ur familjen Nyström-Stoopendaals album, John Sjöstrands Kalmarbilder och 
fotografier ur Kalmar läns museums arkiv. Syftet är att ge en bild av Kalmar på 
1850- och 60-talen, då Jenny Nyström levde här. Vi vill visa några av de platser 
hon besökte och hur Kalmar tedde sig då. För att förstå hur det var måste man 
göra en mental kullerbytta bakåt i tiden.
Kalmar på 1850-talet var enligt Manne Borgwall en sannskyldig idyll. År 1856 
uppgick innevånarantalet till 7500 personer och längre hade vi inte hunnit än 
att magistraten kunde göra veterligt att ”ägare till gäss, ankor, kalkoner, höns 
och får som finnas drifwa omkring på stadens gator, böte en Riksdaler 16 skoll. 
Banco” (…). En annan Kalmarbo, Alma Nisbeth, ansåg att det låg en säregen 

Tullslätten var en mötesplats för landsbygdens folk som skulle in till stan och sälja sina varor innan 
Tullskolan byggdes 1878. Där stannade de till med sina foror. Det här måste ha varit en vanlig syn för 
Jenny Nyström. Illustration av John Sjöstrand
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romantik över 1850- och 1860-talen i vår stad och det är inte utan skäl som 
denna epok av äldre personer betecknas som Kalmars storhetstid. Till att börja 
med var ljuden annorlunda.  Det klapprade av vagnshjul, hovar och träskor på 
kullerstensgatorna på Kvarnholmen. Hästar drog vagnar och droskor på stadens 
gator. Kreaturen hördes på långt håll.

Det doftade på ett annat sätt. Lukten av djurspillning och otvättade kroppar 
vilade över kvarteren. Höst och vinter var det mörkt på gatorna. De första olje-
lyktorna kom 1845. Tre år senare var det sammanträde i staden för att diskutera 
en bättre gatubelysning nattetid. År 1852 sattes 39 oljelyktor upp på Storgatan, 
Långgatorna, Fiskaregatan och Ölandsgatan. Tio år senare började den första 
gaslyktan lysa i Kalmar. 

Brott förekom då som nu och om mörkret lockade till sig busar av olika slag, så 
kunde överträdelserna de stod för förebyggas av nattvakterna som patrullerade 
gatorna. (Brotten orsakades understundom av alkoholpåverkade människor som 
hade tillgång till sprit på de lönnkrogar som fanns lite var stans i staden). 
Nattvakternas uppgift var i första hand att förhindra bränder, men eftersom de 
var utrustade med klubbor och patrullerna bestod av fyra personer kunde de ta 
sig an buset om det behövdes. De utgick från Rådhussalen, då de patrullerade. 

På 1850-talet fanns tre broar från Malmen till Kvarnholmen; Malmbron och 
Ravelinsbron som var träbroar och Tullbron som uppfördes mellan 1853 och 
1854. År 1854, samma år som Jenny Nyström föddes, byggdes Norrgård som 
ritades av arkitekten G. T. Chiewitz 1845. Det låg vid Norra landsvägen inte så 
väldigt långt från hennes föräldrahem.

När landsbygdens befolkning kom tidigt om morgnarna i långa rader med 
brädlass, grisar, får, kalvar och potatis för att sälja sina varor på Kvarnholmen, 
släpptes de inte in förrän efter klockan fyra. De kom inte längre än till 
Tullslätten. Där var bommen stängd till bron för att folk på Kvarnholmen 
inte skulle bli störda av livet som de förde. Vid bommen fick tullgubben betalt. 
Han fick en så kallad bropeng. 
På Tullslätten fanns en krog som hette Röde gubben. Lokalen öppnade klockan 
tre på morgonen. Dit gick folk som inte kom längre i väntan på att ta sig in till 
Kvarnholmen. Trafiken från Tullslätten till Södra Landsvägen - Södra vägen - 
gick genom Spikgatan. 



5

Jenny Nyström

Jenny Nyström kom till världen den 13 juni 1854 i Kalmar. Hennes mor hette 
Anette Eleonora Bergendahl. Hon föddes den 1/4 1823 i Kalmar slottsförsamling 
och avled i Mariestad.  Det är inte mycket som är känt om henne mer än att hon 
tog hand om hem och familj. Jenny Nyströms far hette Daniel Nyström. Han 
föddes den 5/12 1820 i Löt socken på Öland och dog 1908 i Stockholm 87 år 
gammal. Han var tidvis inneboende hos Jenny på ålderns höst.

Jenny Nyström berättar om sina minnen av fadern i boken Jenny Nyström  
- den folkkära av Karl och Astrid Jäder. 

– Far var född på Öland där hans far var smed. Även alla hans för-
fäder var smeder. De blev alla mycket gamla och var ovanligt friska 
och spänstiga. Min far berättade för oss barn hur en av dem, då han 
var mellan 90 och 100 år gammal hoppade över en gärdesgård som 
en ung pojke. Min fars föräldrar var mycket religiösa, och deras tre 
barn erhöll bibliska namn. Min far som var den äldste fick namnet 

Anette Nyström f. Bergendahl. Enligt Jenny 
bakade hon de godaste pepparkakorna i hela 
Kalmar. Hon verkar vara den i familjen som 
berättade sagor för sina barn. 
Ur: Jenny Nyströmstiftelsens arkiv

Daniel Nyström, Jenny Nyströms far. Han var 
folkskollärare och kantor i Slottskyrkan. 
Ur: Jenny Nyströmstiftelsens arkiv
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Daniel, den mellerste Petrus och den tredje Isak. Petrus eller Peter 
som vi kallade honom var först folkskollärare i Göteborg men fick 
sedan plats på Stampens fattighus. Farbror Isak var länsman. Utom 
sin musikaliska begåvning hade min far även litterära anlag. Han 
var en gång med om en pristävlan där han fick första priset. Ämnet 
handlade om Vänskap och lär ha varit briljant skrivet. Han och en 
skollärare Holmberg gav också ut en läraretidning, Skolvännen,  
en av de första i sitt slag i vårt land.

I sitt berättande ger hon ett exempel på en anfader som blev gammal och som var 
spänstig i hög ålder. Själv måste hon ha burit på några av dessa goda Nyström-
gener eftersom hon själv blev över 90 år och var verksam som konstnär in i det 
sista. Museet har köpt in ett stilleben 2012 som hon gjorde året innan hon dog.

JENNY NYSTRÖMS KALMAR 
Karta på sid. 18-19

Jenny Nyströms föräldrahem på Norra vägen 6. Här bodde hon mellan 1854 till 1856. Ur Kalmar 
läns museums arkiv.
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1. Jenny Nyströms föräldrahem tomt nr 176B, kv Bläckan 2, Norra vägen 6 

Familjen Nyström bodde på Norra vägen 6 på Malmen i Kalmar när Jenny 
Nyström föddes. Huset är byggt 1788. Det är på 140 kvadratmeter lägenhetsyta 
med två uthus. De hyrde en lägenhet på fyra rum en trappa upp och ett stort 
rum på nedervåningen av en mältare Svensson.  Till huset hörde en åkerlycka 
vid Spännarebacken. På nedervåningen stod ett piano där Jenny Nyströms far 
brukade sitta och spela. Han var kantor i slottskyrkan. (Huset köptes av Kalmar 
kommun 1953 för 33 000 kronor och ägs numera av en privatperson). 
När Jenny Nyström döptes var hennes faddrar stadsfogden (kronofogden) 
J. M Appeltofft med hustru, mältaren Jonas Svensson med hustru,  ynglingen 
Oscar Pettersson,  Margareta Elisabeth Åbrandt, svarvaregesällen Carl Oscar 
Teodor Ternström och Maria Elisabeth Lindberg. Någon i familjen har berättat 
för henne och dopet i efterhand.

– Då jag döptes skrek jag, när prästen öste vatten på mitt huvud. 
Ett av de närvarande vittnena yttrade då:  ’Det blir säkert en ny 
Jenny Lind’. Någon sångerska blev jag förstås aldrig, men jag fick en 
vacker altröst, och jag sjöng vid extra tillfällen både i skolan och på 
kyrkokonserter i kören.

Jonas Bergendahl ägde bl a. tomt nr 179. I tomten ingick det smala huset med gaveln mot gatan, där 
det står en person framför, samt det ljusa huset bakom gatlyktan. I något av dessa hus bodde familjen 
Nyström mellan 1857 till 1863. Ur: Kalmar läns museums arkiv. Fotograf okänd.

1
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1856 flyttade familjen till fastighet nr 10 på Malmbrogatan.  Varför de flyttade 
framgår inte. Det kan ha berott på familjens ekonomi.  Jenny Nyström berättar 
i boken Jenny Nyström av makarna Jäder att faderns lärarlön var så liten att 
han både gav lektioner i pianospelning, var kantor och undervisade, för att hålla 
familjen flytande, därför kan de ha sökt billigare boende.
Året efter Jenny Nyströms födelse, 1855, kom telegrafen till Kalmar. Jenny 
Nyström intresserade sig alltid för sin samtid och tog med nya företeelser i sin 
konst. Hon var i synnerhet intresserad av modernitetens olika aspekter. Under 
sin levnad från 1854 till 1946 fick hon uppleva mycket: telegrafen, telefonen, 
kristallmottagaren, bilen, lastbilen, flyget, radion, grammofonen med mera. 
Hon väntade på att TV-apparaten skulle komma till Sverige, men hon dog 1946, 
och fick inte var med om det.

2. Morföräldrarnas hus tomt nr 179A, Kv Bläckan 3.

Jenny Nyströms morfar Jonas eller Johan Bergendahl  föddes den 24/8 1795 i 
Kalmar och dog den 28/3 1871 av tärsot - lungsot eller atrofi. Han var mältare 
och/eller bryggare. Hennes mormor Christina Råberg föddes 1803 i Kalmar. 

Hon sydde vackra broderier på 
sidenschalar.
I husförhörslängden för Kalmar 
slottsförsamling 1841-1847 
ägde morfadern tomt nr 179. 
(I husförhörslängden för 1860-
1862 står han som ägare till 
tomt nr 178 och 179 på Mal-
men).  Makarna Bergendahl 
bodde i tomt 179 nr 1 tillsam-
mans med döttrarna Augusta 
Elisabeth och Ida Charlotta samt 
Bergendahls svärmor, änkan Elin 
Rydberg (1781-1865). Tomt 
nr 179 ligger alldeles söder om 
Jenny Nyströms födelsehus. Där 
fanns två boningshus, ladugård, 
laduplan och andra byggnader. 
Enligt husförhörslängden 1860-
62 bodde Jenny Nyströms familj 

Makarna Bergendahl, Jenny Nyströms  morföräldrar. 
De gifte sig den 23/12 1821 i Kalmar slottsförsamling. 
Ur Jenny Nyströmstiftelsens arkiv 

2
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också på tomt nr 179. Det framgår dock inte i vilket av husen. De skall ha flyttat 
dit 1857 från Malmbrogatan.  De verkar ha bott kvar på 179:an fram till dess att 
de flyttade till Göteborg den 30 november 1863. 

- Ett av mina första barndomsminnen har jag från en afton då jag i 
Kalmar satt vid fönstret i min mors knä och såg på solnedgången. 
Den var så vacker. Jag frågade henne vad det var bortom solen och 
hur jag skulle komma dit. – Det är landet östanför sol och västanför 
måne svarade min mor och hon tillade. Dit får du nog komma när 
du blir stor om du blir riktigt snäll och god. Sedan drömde jag blott 
om det underbara landet från vilket varje kväll solen sände sina gyl-
lene strålar över land och hav. Jag drömde om dagen om mitt guld-
land. Jag drömde att jag går på solstrålarna rakt in i solen. Jag såg i 
drömmen de fagraste prinsar och prinsessor lustvandra i glänsande 
silverskogar och så näcken spela på sin harpa och fagra älvor träda 
dansen på månstrålarna utanför Kalmar slott. Men när jag vaknade 
om morgonen eller annars vaken slog upp ögonen då var allt för-
svunnet och då grät jag.

Jenny Nyström gick i en liten skola i Kalmar, hos en snäll liten fru. Skolan bestod 
av ett litet rum som användes som sovrum på natten. Bänkarna utgjordes av 
små pallar som eleverna tog fram på morgonen och som de satte tillbaka efter 
skoltidens slut i en garderob.  (Det framgår inte av hennes berättelse var skolan 
låg eller vem hennes lärarinna var).

– Vi hade inte ens ett bord att sitta vid utan höllo våra böcker och 
griffeltavlor i knät. Men det gick lika bra och vi lärde oss nästan 
själva att läsa rent och skriva. 

I trädgården fanns ett päronträd. När päronen var mogna klättrade Jenny upp i 
trädet och skakade ner päronen för att ta med dem till skolan där hon gick och 
ge till skolkamraterna. 

Hon berättar vidare om livet i Kalmar:

–   I min barndom var det mycket snö om vintrarna. Den gick högt 
över fönstren på min morfars hus. Vi byggde av sådana snöhögar 
roliga snögubbar och hyddor med fönster. 



10

Utanför dörrarna till gården där morföräldrarna bodde fanns kor, hästar, getter 
och höns. Idag är det svårt att förstå att det kunde vara så när man hör och ser 
den tunga biltrafiken på Norra vägen som dundrar förbi husen.

3. Malmskolan

Daniel Nyström blev den förste folkskolläraren i Malmskolan som byggdes 
1845. Den låg från början nordost om det nuvarande församlingshuset vid Es-
planaden och flyttades till Tullskolan 1903. Skolan låg då i vägen för den nyplan-
erade Esplanaden. I dag huserar tidningen Kalmarposten i byggnaden. 
Jenny Nyströms far verkar ha uppskattat tillvaron som lärare fram till dess att 
roteskolmästaren Rudenschöld kom till Kalmar. Daniel Nyström beskriver den 
situation som uppstod i undervisningen som en följd av detta:

– Det var år 1855 i slutet af juni som roteskolmästaren grefve  
Rudenschöld gästade Kalmar. Redan inom två år derefter hade en av 
mina kamrater, J. O Morén, uppledsen på experimenterna och jemväl 

Så här såg det ut på Tullslätten då Jenny Nyström bodde där. Illustration av John Sjöstrand.

3
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af andra skäl sökt och erhållit transport till förenade organist- och 
folkskollärarebefattningen i Tegelsmora, Uppland, der han 1861, och 
alltså få år efter tillträdet för ådagalagd lärare skicklighet hugnades 
med medaljen *Illis quorum meruere labores i guld af 5:te storleken, 
vilket må här anföras blott som bevis på hurusom hans verksamhet 
på den nya platsen blef bedömd på helt olika sätt än af grefve Ru-
denschöld. Äfven i Kalmar gjorde han sig mycket omtyckt så väl af 
skolstyrelse som föräldrar.  

År 1864 försvann Lacastermetoden som Daniel Nyström lärt sig på seminariet 
av Dahm till förmån för den Rudenschöldska metoden. (Hur Dahm reagerade på 
det kan man undra). Experimenterandet som följde på Rudenschölds besök tröt-
tade ut några av stadens bästa lärare, J. O. Morén och Daniel Nyström, så att de 
sökte sig bort från Kalmar.

Malmskolan där Jenny Nyströms far var lärare. Illustration av John Sjöstrand

 * Illis quorum meruere labores är en belöningsmedalj instiftad 1784 av Gustav III. Den delas ut Sveriges regering 
för framstående kulturellt, socialt eller konstnärligt arbete. Georgina Nisbeth, skolföreståndare, fick en år 1900.
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4. Tullslätten

I Idun 1939 berättar Jenny om några minnen som hon hade från Tullslätten in-
nan Tullskolan fanns. Den stod färdig i oktober 1878, långt efter det att familjen 
Nyström hade flyttat. 

 – Jag var född i Kalmar och vi bodde i min morfars mältaren  
 Bergendahls hus. (En mältare livnär sig på att framställa malt.)  
 Så roligt vi hade och så vackert det var. I månljusa kvällar  
 promenerade våra föräldrar med oss på Tullslätten. Där var så  
 sagolikt vackert. Man såg det gamla slottet i bakgrunden och  
 väderkvarnarna och den stjärnbeströdda himlen. 

 – Jag var ibland mycket yster och vild och tävlade med mina  
 bröder och andra pojkar i upptåg och äventyr. När det blåste riktigt  
 i Kalmar brukade vi hänga oss på väderkvarnsvingarna och fara till  
 väders. Underligt nog inträffade aldrig någon olyckshändelse under  
 dessa våra farliga tilltag. 

Så här såg det ut vid Tullslätten när Jenny Nyström växte upp.  Det är Möllaregården med en väder-
kvarn på tomten. Illustration av John Sjöstrand.

4
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På Schuwerts karta från 1868 finns en väderkvarn utritad på tomtnummer 179C. 
Den ägdes av mjölnaren Gustaf Nilsson. Frågan är om det var i den kvarnen som 
hon åkte i väderkvarnsvingarna eller om det var i någon annan kvarn i närheten. 

     Sancta Gertruds kyrkogård eller den Lilla kyrkogården

Ytterligare en plats som låg nära föräldrahemmet på andra sidan Norra vägen  
i den nordöstra delen av kvarteret Domherren var Sancta Gertruds kyrkogård, 
den så kallade Lilla kyrkogården. Den är vigd till helgonet Gertrud, beskyddare 
för vägfarare, fattiga och sjuka som oftast besökte hennes kyrkor. Av det skälet 
förlades kyrkorna i flera fall vid infarterna till städerna, såsom i Kalmar. (Norra 
landsvägen - nuvarande Norra vägen - är en av två infartsvägar till Kalmar. Den 
andra är Södra landsvägen – Södra vägen).  Första gången kyrkan nämns är i 
ett avlatsbrev år 1444, då invigningen eller återinvigningen av kyrkan ägde rum. 
Biskopen i Linköping, Nils König, meddelar då att den som besöker kyrkan 
vid 20 speciella helgondagar skulle få syndernas förlåtelse. Nästa gång kyrkan 
omtalas är i Kalmar stads tänkebok från 1477, där det står att kyrkan får ett 

Lilla kyrkogården.  Bakom planket låg kyrkogården. Vägen som går förbi är Norra landsvägen.  
Illustration av John Sjöstrand.

A
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prästboställe, då priorn i klostret Laurentius Nicolai Bagge skänker sitt hem vid 
Söderportsgatan till S:ta Gertrud. Kyrkan revs efter reformationen, men tycks ha 
stått kvar så sent som år 1546, då den nämns för sista gången. På en karta från 
1650-talet syns kyrkogården som en femsidig figur. Konturerna avser en stenmur 
med två ingångar, en i söder, och en i nordväst. 
Kyrkogården fortsatte att användas ända fram till slutet av 1800-talet, då de 
sista resterna av kyrkans grundmurar togs bort. Den avändes i huvudsak vid 
epidemier och som begravningsplats för de fattiga som inte kunde betala för en 
gravplats, varför den även kallades fattigkyrkogården.

Jenny Nyström hade egna, högst personliga minnen, från kyrkogården:

– En annan ledsam händelse minns jag även. Vi brukade nämligen 
ofta på kyrkogården springa över bräderna på nygrävda gravar. En 
gång sprang jag mycket ivrigt på ett sådant bräde med den påföljd att 
jag slant med foten och föll ned i graven och slog mig mycket illa.

(Hur hon tog sig upp berättar hon inte. Inte heller om hon talade om för för-
äldrarna vad som hade hänt och hur de reagerade då).

   Systraströmmen och Ravelinsbron

Jenny Nyström hade fler minnen från Kalmar som var mindre vilda än åkandet 
i väderkvarnsvingar.

– Jag tyckte om att med mina bröder springa ner till sjön, taga av 
mina strumpor och med dem håva småfisk. Dessa lades sedan i en 
tunna med regnvatten, där de snart dogo. Jag frågade då min morfar, 
hur det kom sig, och fick då till svar att det i tunnan var sött vatten 
och att de små fiskarna hade levat i salt vatten. Då tog jag en nypa 
salt och lade i tunnan. Men det hjälpte ej ty de ditlagda fiskarna dogo 
de också. 

Var denna sjö låg preciserar hon inte. Men det var exempelvis inte långt från 
föräldrahemmet till Systraströmmen dit hon kan ha gått för att håva fisk.
År 1852 byggdes fängelset på ravelinen Prins Carl efter ritningar från A. 
Nyström.  Jenny kan inte ha undgått att se det när hon växte upp och var ute 
och promenerade med föräldrarna. Hennes far var även kantor i Slottskyrkan. 
Det hände att hon följde med honom dit. De fick då promenera över Tullslätten 
och nedför dagens Slottsallé förbi den Britthelliska gården till slottet och kyrkan.

5
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Uppgången till Västerport 
som är sig lik. Illustration 
av John Sjöstrand.

 – Jag var ofta med far i Slottskyrkan, då han skötte orgelmusiken 
och var det aftonsång brukade jag ibland somna och han tog mig då 
på sina armar och bar mig hem.

Ravelinsbron 1829. Det var länge den enda vägen in till Kvarnholmen från Malmen. 
Här illustrerad av John Sjöstrand. 
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Promenaden fortsätter nu från Malmskolan via den nuvarande Ravelinsbron – 
Västerportsbron - över Systraströmmen till Kvarnholmen. 

   Larmtorget

När folk som levde på Jenny Nyströms tid tog sig till Kvarnholmen via 
Ravelinsbron och Västerport kom de liksom i dag till Larmtorget, men där 
Frimurarehotellet – byggt 1876-1877 – är beläget, låg på Jenny Nyströms tid 
målarmästare Sundgrens hus med sitt toppiga tak.  
Där Kalmar teater finns låg en gammal lada. Den nuvarande teatern ritades 1860 
av arkitekten B K Malmberg och invigdes den 4 januari 1863. 
Från det kullerstensbelagda Larmtorget går färden vidare på Storgatan ned mot 
Stortorget. Husen vid Storgatan moderniserades också på 1870-talet. Fönstren i 
butikerna som fanns blev mindre. En del av husen putsades. De stora vindsluck-
orna med hissverk åt gatan försvann. De höga brutna taken med tegelpannor 
likaså. På 1850- och 60-talen stod lass efter lass med varor på Storgatan. 

Här syns Västerport från Norra Långgatan. Viker man av till vänster vid gatlyktan kommer man till 
Larmtorget. Motivet är lätt att känna igen även för dagens människor. Illustration av John Sjöstrand.

6
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Sundgrens hus vid Larmtorget. Notera takets utformning. Illustration av John Sjöstrand

Castenska huset från 1667. Det har fått sitt namn efter sadelmakaren Christian Castens. År 1885 
köptes huset av Jenny Nyströms fadder J. M. Appeltofft.  Illustration av John Sjöstrand.
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Vid trottoarerna med järnstänger tjudrades djuren. På de mindre gatorna växte 
gräs. Där gick ankor och gäss och åt från rännstenarna. Trottoarerna var husä-
garnas privata egendom. På den tiden fanns så kallade fritrappor på Kaggens-
gatan. En fritrappa var en yttertrappa som gick från husets huvudingång ut till 
trottoar eller gata utanför tomtgränsen. 1879 skulle alla sådana fritrappor tas 
bort, men fortfarande finns det enstaka hus med flera trappsteg utanför tomt-
gränsen. 

Detta motiv är från 
Södra Vallgatan. 
Kreaturen syns tydligt 
på bilden. Så här såg 
det ut på flera gator 
i stan.
Illustration av John 
Sjöstrand.

Storgatan uppe mot 
Proviantgatan. Det 
är svårt att föreställa 
sig stadens gator 
med kreatur av olika 
slag som det var på 
Jenny Nyströms tid. 
I dag är Storgatan en 
gågata.  Illustration 
av John Sjöstrand.
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8. Stortorget. Torghandeln. 

Familjen Nyström gick troligtvis till Stortorget för att handla. Torghandeln 
var omfattande på Stortorget förr. I en artikel i Barometern 1979 av 
Nils V. Johansson om torghandeln på 1890-talet står att läsa: 

”Husmödrarna på malmarna hade alla tider helt enkelt varit nödsakade att för 
den stundande veckans inköp av hushållens behov av jordens alster, potatis, 
kålrötter, grönsaker, blommor, kött och fisk ställa stegen till Kvarnholmen, i detta 

fall till Stortorget. Det fanns vid sekelskiftet 1899/1900 inte möjligheter att till-
handla sig dylika förnödenheter utanför Kvarnholmen. Man kunde också inköpa
bl. a. skodon, glas- och bleckslagerivaror och kläder som västgötaknallarna sålde 
på torget”. (Detta torde ha gällt för familjen Nyström också 40 till 50 år 
tidigare).
”En välkänd slaktmästare ville absolut vara först på torget på morgnarna och ha 
sitt salutstånd med kött och fläsk och korv uppfört icke senare än klockan fem 
vinter som sommar, hurudant vädret än var beskaffat. Därisatte han en ära. 
Före sju var kommersen i full gång.”

På torget stod en brunn. Runt den gamla torgbrunnen fanns fyra gaslyktor. Bakom brunnen syns 
hotellet där Societetsföreningen höll sina sammankomster. Ur: Kalmar läns museums arkiv.

7
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9. Stortorget. Kalmar folkskoleseminarium (gamla läroverket)  
   nuvarande stadshuset.

Seminariet låg i stadshuset vid Stortorget på tredje våningen. Rektor var 
O. E. L. Dahm. Intagning skedde en gång om året vid början av varje vårtermin.  
Jenny Nyströms far Daniel var 23 år gammal då han antogs till seminariet. 
Han var en av 16 lärarkandidater. Seminariekursen var ettårig och där 
tillämpades Lancastermetoden, uppkallad efter de brittiska pedagogerna 

Andrew Bell och Joseph Lancaster. Metoden byggde på att lärare instruerade 
några av de äldre eleverna som i sin tur tog hand om var sin cirkel av yngre barn. 
Detta kallas även växelundervisning. I Kalmar fanns två ordnade folkskolor på 
1850-talet. Lancastern som låg på Södra Långgatan, där gamla Riksbankshuset 
ligger och Malmskolan som är Kalmars äldsta skolhus. 

Daniel Nyström berättar om sin tid vid seminariet i boken Kalmar folkskolors 
historia av Hjalmar Ahlberg. De som sökte in till lärarutbildningen enligt honom 
var :  ”äldre supiga klockare (…) bonddrängar och lekmannapredikanter som 
kände till sin katekes, psalmboken och bibeln samt postillor och andaktsböcker, 
och som inte hade en aning om hur en skolbok såg ut eller om begreppet 
folkupplysning”.

Läroverket  längst till vänster på 
bilden byggdes mellan 1833 och 1835. 
Det var C.F. Sundvall som var arkitekt. 
Jenny Nyströms far Daniel utbildade 
sig till folkskollärare vid Kalmar 
folkskoleseminarium för män. 
Skolan var igång mellan 1843-1860. 
Ur: Kalmar läns museums arkiv

8
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De visste inte hur de skulle hantera situationen när de fick i uppgift att ta till sig 
innehållet i Fryxells svenska språklära eller Dahms Sveriges historia. De besökte 
en präst i staden för att få råd. Han ansåg att det var av yttersta vikt för dem att 
lära sig både språklära och historia, trots att det var världsliga saker. Det svåraste 
av allt, enligt Daniel Nyström, var bristen på läroböcker. Det resulterade i att 
Dahm skrev en lärobok i geografi. Seminaristerna fick den direkt från bok-
tryckeriet. Rektor Dahm gjorde stort intryck på Daniel Nyström som beskriver 
honom på följande sätt:

”Dahm var en driftig och outtröttlig 
man, som skötte sitt lärarekall under 
det muntraste lynne, glad och språksam 
på mellanstunderna och vid besök, som 
han gärna mottog, hjärtligt leende åt 
det myckna omedvetet fadda och platta, 
som han fick höra, men alltid på sådant 
sätt, att däri ej den minsta skymt af hån 
kunde skönjas, hvadan den det gällde 
näppeligen kunde känna sig däraf sårad. 
Han visade verkligen ett nästan obe-
gränsadt öfverseende med enfalden”. 

Efter det att folkskolestadgan trätt i 
kraft kunde det noteras att slagsmålen 
på marknaderna började minska. 
Nyström frågade Dahm en gång vad det 
berodde på – Folkskolan, svarade han.

Från Stortorget går man vidare mot  
               Södra Långgatan och baksidan av 
               Rådhustomten i kv Rådmannen.

Rektorn för Kalmar folkskoleseminarium 
O. E. L. Dahm (1812-1883). 
Foto Dryselius. 
Ur Kalmar läns museums arkiv.
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10. Nöjeslivet i Kalmar på 1850- och 1860-talen - baksidan av rådhuset. 

Nöjeslivet i Kalmar på 1850 och 60-talen var blygsammare än idag. 
Den som hade råd kunde gå på teatern. Den gamla Teatern huserade på 
vinden i Tullpackhuset mellan 1810-1862. Den 3 december 1862 uppförde 
det Hesslerska sällskapet ett lustspel på den gamla teatern vid rådhuset. 

Skotte Linde skriver i Artiklar publicerade i Barometern 1981-1989. ”Lokalen 
var bedrövlig. Kall och dragig. Ventilationen naturligtvis obefintlig. Bänkarna 
utgjordes av plankor lagda på bockar. En del trästolar för den finare delen av 
publiken. Kylan var så påtaglig under vinterhalvåret att männen ofta fick gå till 
lokalen en timme i förväg och värma upp sitsarna åt sina mera tunnklädda fruar. 
Det var denna bakgrund som gjorde att tankarna på en teater i Kalmar tog form. 
1846 bildades ett teaterbolag”. Jenny Nyström minns besök på teatern där 
fadern var statist ibland:

– Då vi ännu bodde i Kalmar fick vi ibland gå på teatern, ett  
sällsynt nöje, och en gång i synnerhet minns jag, då han (fadern)  
var statist i en pjäs. En annan gång lät han oss se Hamlet.  
Jag minns så väl hur rädd jag blev då Ofelia spelade tokig och jag 
sade då till min far. Människan är ju alldeles galen, så nu måste de 
väl sluta att spela. Men så sade far åt mig att allt endast var spel,  
och att jag skulle lugna mig. 

Teaterhuset i Kalmar åren 1810-1862. De fyra blindfönstren på andra våningen visar teatersalongens 
plats. (Efter uppmätning 1884 på Stadsarkitektkontoret).

9
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– Ett annat icke roligt minne har jag från teatern i Kalmar. Det hade 
varit storstädning efter en teaterföreställning och där bars ut en hel 
klädkorg med rester. Jag trodde då att det var guld och ädelstenar 
och siden och sammet och annat vackert. Och därför bådo vi att få 
något av dessa skatter. Men till vår fasa funno vi, att det var blott de 
fulaste papperstrasor och sopor. Det var den stygga jätten i Oxhagen 
som nu varit framme igen. 

Det som Jenny Nyström syftar på torde vara en sägen om en jätte i Oxhagen som 
hon berättar vidare om: 

- I närheten av Kalmar (Oxhagen?) var en äng med en stor sten, som 
man påstod att jättarna kastat dit. Den stenen hade en underbar 
dragningskraft på oss barn. Vi blevo förtrollade då vi gingo dit, så att 
vi inte hittade ut ur skogen som gränsade intill ängen. Vi brukade då 
taga av våra kläder och vända avigsidan ut. Men ibland gingo och 
gingo vi runt, tills vi kommo åter till den plats vi gått ut ifrån.  
Det var jätten och trollen som då förvänt synen på oss. 

Det kan tyckas vara en lång promenad från hemmet på Norra landsvägen ut till 
Oxhagen då. Hon preciserar inte vilka som inkluderas i vi:et hon berättar om 
ovan. Det är troligtvis hon själv, hennes syskon och kamrater som har gått dit. 
Det som lockade dem var stenen och sägnen som hörde ihop med den. 

Tron på jättar, troll och andra sagoväsen var levande förr hos människor i bonde-
samhällets Sverige. Jenny Nyström har målat flera sådana motiv under sin 
konstnärstid. Det började med illustrationerna som hon gjorde till Lille Viggs 
äfventyr på julafton av Victor Rydberg som kom 1874. Därefter vidareutvecklade 
hon folktrons tomte, då hon förde samman gårdstomten, sankt Nikolaus och 
julbocken till ett väsen, den julklappsutdelande tomten. Han åker ofta i ett snöigt 
vinterlandskap i en släde som dras av en julbock, två katter, några rävar eller 
andra djur, när han skall leverera julklappar till barnen. Han är en tvärhand hög 
och har långt vitt hår och skägg. Han är klädd i röd luva, jacka, knäkorta byxor, 
strumpor och träskor. Han bor under enkla förhållanden i ett stall, där man 
kan se honom stå utanför huset under mörka vinterkvällar och blicka ut över 
omgivningen. Ibland hittar man honom sovandes på en loge tillsammans med en 
katt. Bredvid dem i halmen står ett tomt grötfat. På andra motiv står han i stallet 
tillsammans med några hästar som han matar. Man kan också få syn på honom 
när han sitter på ett hustak tillsammans med katt. I bakgrunden lyser fullmånen 
på himlen. 
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 Inför flytten till Göteborg 1863

Familjen Nyström flyttade till Göteborg den 30 november 1863 beroende på 
att Daniel Nyström fick nog av experimenterandet med olika pedagogikmetoder
i skolan i Kalmar. Jenny Nyström var nio år gammal då. Hon tog det hårt, 
eftersom hon var fäst vid allt i omgivningen där hon bodde. Hon hade sin mor-
mor och morfar på nära håll och kanske även moderns syskon och kusiner samt 
gammelmormor och inte minst miljöerna i Kalmar som hon berättar om. 
Makarna Jäder har reflekterat över Jenny Nyströms barndom i Kalmar i boken 
om henne där de skriver. ”Med sin mamma måste hon ha promenerat över den 
vackra slottskyrkogården, där näktergalarna sjöng intensivt under försom-
markvällar. Långt fram i tiden talade (hon) om det mäktiga slottet som måste 
fyllt hennes fantasi med en sagovärld. Modern hade tydligen en romantisk läg-
gning, berättade för sina barn och skapade det lugn och den ro de behöver för 
att utvecklas till harmoniska människor”.

Även Jenny Nyström var en reflekterande person som lade märke till detaljer. 
Innan familjen lämnade Kalmar gick hon runt och sade farväl till allt så att hon 
skulle komma ihåg varenda sak långt efteråt. 

 – Nog längtade jag tillbaka till Kalmar och till mina lekkamrater där.  
 Jag tänkte på de trevliga väderkvarnarna i vars vingar vi hängde då det  
 inte blåste för hårt och på uthustaken där vi brukade sitta och sola oss  
 och efter morfars trädgård med groddammen …

Hon gör en nostalgisk tillbakablick i ord som hon även satte färg på. I hennes 
illustrationer gjorda långt senare i livet dyker det upp väderkvarnar med en eller 
flera tomtar i närheten som bär på julklappar eller sätter upp kärvar till fåglar-
na. Hon kan mycket väl ha haft turerna i väderkvarnsvingarna i tankarna, när 
hon framställde dessa motiv. Hon kan också ha sett väderkvarnar om hon följde 
med sina föräldrar och hälsade på släkten på Öland.
Apropå besöken i Slottskyrkan med fadern har hon gjort interiörmotiv från 
en kyrka där en familj sitter i en kyrkbänk och sjunger med i de psalmer som 
förekommer under en gudstjänst troligtvis julottan. Hon har även gjort många 
kyrkoexteriörer i vintermiljö som nyårsmotiv.
Jenny Nyström skall ha varit på besök i Kalmar i morfaderns hus på 1930- eller 
1940-talet. Hon såg då att det stod ett piano i huset och berättade att familjen 
Nyström hade sitt piano på samma ställe när dom bodde där.
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    Vandringen går vidare...
...till Kalmar läns museum med plats för paus, fika och vila och möjlighet 
att se Jenny Nyström-utställningen på egen hand. 

Självporträttet av Jenny Nyström målat i Paris 1884. Målningen tillhör 
Kalmar konstmuseum. © Jenny Nyström/ Kalmar läns museum/ BUS 2012

10    
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Hustrun Louise von Baerenfels Warnow (1792-
1870) gift von Krusenstierna. 
Ur Kalmar läns museums arkiv

Major Carl Mauritz von Krusenstierna (1791-
1862). Akvarellminiatyr i medaljong. Ur Kalmar 
läns museums arkiv.

NÅGRA SAMTIDA KALMARBOR MED JENNY NYSTRÖM

Jenny Nyström gick på konstakademien 
i Stockholm 1873-1881. Konstnären 
Nils Kreuger (1858-1930) föddes i 
Kalmar fyra år efter Jenny Nyström. 
Han gick också där ungefär samtidigt 
som hon gjorde 1874-1878. De borde 
ha känt till varandra. 
Carl Mauritz von Krusenstierna (1791-
1862) kom till Kalmar 1856 med sin 
familj som bestod av hustrun Louise f. 
von Baerenfels Warnow (1792-1870) 
och döttrarna Louise (1823-1875), 
Hermina (1827-1915) och Ebba (1830-
1917). Paret von Krusenstiernas döttrar 
har bott på den första Krusenstiernska 
gården, den s. k. Britthelliska gården, 
som var belägen ungefär där Byttan 
är idag i Stadsparken, medan sönerna 
Mauritz, Carl och Herman utbildade sig Nils Kreuger. Ur Kalmar läns museums arkiv.
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till militärer. De kom till Karlberg i tidig 
ålder och var troligtvis endast på 
kortare besök i Kalmar. 
När syskonen von Krusenstiernas kusin 
Philip (1836-1908) och hans bror 
Oskar (1841-1924) som bodde i 
Karlskrona blev föräldralösa 1849, 
(modern dog 1847 och fadern 1849) 
tog deras farbror Carl Mauritz och 
faster Louise i Kalmar emot dem i sitt 
hem.  (Philip utbildade sig också till 
militär. Han gick på Karlberg och blev 
kadett 1850). Carl Mauritz dog 1862. 
Han fick en provisorisk grav på den 
gamla kyrkogården, sedan flyttades
han 1863 till den nya södra 

kyrkogården. När hustrun Louise 
avled 1870 begravdes hon där
också. Dottern Hermina köpte den 
nuvarande Krusenstiernska gården 
1874, eftersom familjen von 
Krusenstierna tvingades lämna den 
Britthelliska gården efter det att 
Louise gick bort. 
Hermina gifte sig 1877, 50 år gam-
mal, med kusinen Philip som var 41 
år.  ”Emedan hon tyckte det var synd 
om honom”.  Han tjänstgjorde vid 
Kalmar regemente mellan 1855 och 
1862. Hermina von Krusenstierna på ålderns höst (1827-

1915). Ur Kalmar läns museums arkiv.

Maken och kusinen Philip v Krusenstierna 
(1836-1908). Ur Kalmar läns museums arkiv.
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När Jenny Nyström följde med sin far till Slottskyrkan, där han var kantor, 
passerade de den första Krusenstiernska gården på dit- och hemvägen. 
Louise von Krusenstierna ägnade sig mycket åt trädgårdsodling. I trädgården 
växte valnötsträd, kastanjeträd, plommonträd och körsbärsträd. Hon hade 
svarta, vita och röda vinbärsbuskar samt flera potatis- och grönsaksland. Hon 
odlade lök, spenat, sparris och blommor. Hon sålde frukt och bär och enligt 
uppgift i Krusenstiernska arkivet på Kalmar läns museum kom många kalmarbor 
för att handla av henne i hemmet. 

Andra samtida personer med Jenny Nyström i Kalmar var grosshandlare Johan 
Julius Jeansson (1831-1896) samt dennes farbror köpmannen Theodor Wilhelm 
Jeansson (1808-1885) och Gustav Volmar Sylvander (1816-1882). Sylvander 
föddes i Karlskrona och dog i Kalmar. Han flyttade hit som ung med föräldrarna 
och tog studentexamen i Lund 1836. Han fortsatte sina akademiska studier och 
disputerade 1843. Efter utbildningen blev han informator i Kalmar län. Han 
fick sedan en tjänst vid läroverket i Kalmar, där han undervisade i historia och 
filosofi. Han slutade, då han var 51 år gammal p g a dövhet. Han skrev bl. a. ver-
ket Kalmar slotts och stads historia och han var med och grundade Kalmar läns 
fornminnesförening 1870.
Manne Borgwall beskriver Sylvander i Från flydda tiders Kalmar som: ”liten till 
växten och mager samt ytterst livlig i sina rörelser. Ofta sågs han ute vid slottet 
eller i gamla staden helt upptagen av sina forskningsarbeten. Vanligtvis såg man 
honom på stadens gator med en packe böcker eller manuskript under armen och 
hemma hos sig själv. Han bodde på nedre botten i sin gård Storgatan 64 – satt 
han för det mesta vid sitt stora skrivbord, klädd i nattrock och tofflor och halvt 
dold bakom högar av böcker och papper”. 
En av Jenny Nyströms faddrar var blockmakaren och svarvaren Carl Oscar 
Teodor Ternström (1826-1918). Han var gift med Johanna (Hanna) Parrow 
(1830-1922). Medlemmar i Parrowsläkten var bl. a. ingifta i Jeanssondynastin 
och i familjen Strümpel. Makarna Ternström fick tre barn, Jenny Kristina, Oskar 
Joakim och Jane Hanna. 
En annan känd fadder var stadsfogden J. M. Appeltofft. Han köpte Castenska 
huset vid Storgatan 1885 vid lektor Oscar Swahns konkurs. J. M. Appeltofft dog 
i Kalmar 1897. 
Namnet Appeltofft är annars förknippat med Appeltoffts bokhandel som ägdes 
av Hjalmar Appeltofft. Han föddes i Landskrona 1859 och dog i Kalmar 1936. 
Han startade sin verksamhet 1885 vid Stortorget i kv Rådmannen 1. Flera år 
efter det att familjen Nyström lämnat Kalmar.
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SÄLLSKAPET SOCIETETEN I KALMAR

I Kalmar fanns ett sällskap mellan 1850 och 1860 som hette Societeten. 
Det bildades 1854, samma år som Jenny Nyström föddes. I Kalmarposten stod 
en annons den 16 december. ”De damer och herrar, hwilka antecknat sig för 
bildandet af ett sällskap under benämningen af Societeten behaga för 
öfwerläggning sammanträda å öfre våningen af härwarande Societetshus tisdagen 
den 19 december kl 11 f.m”.

Bland initiativtagarna var lagmannen C. A. Palme (1811-1889).  Manne Borgwall 
beskriver honom som”en synnerligen älskvärd person med stora talanger 
som tillfällighetsskald. Vid större högtidligheter strängade han gärna sin lyra 
för att ge festen tillbörlig glans”. Han var far till halvsyskonen Henrik och Sven 
Palme. Den senare föddes den 4 december 1854 i Kalmar (samma år som Jenny 
Nyström). Han dog den 9 augusti 1939 i Stockholm.  Sven Palme var farfar till 
statsminister Olof Palme. 

I sällskapet Societeten ingick 384 
personer varav 203 damer. Ledningen 
bestod av fru Amanda Schiött, borg-
mästarinnan A. Frick, friherrinnan 
Ida Koskull, Clara Håkanssom samt 
fröken Georgina Nisbeth, liksom lag-
man C. A. Palme, consul M. Roosval, 
handl. L. E. Schiött, controlleuren W. 
Röding och consul. C. Hasselquist. 
Första ordföranden var C. A. Palme. 
Några av de andra medlemmarna 
var landshövding Knut Sköldebrand, 
biskop P. Genberg med fru, borg-
mästare A. H. Frick, tulldistriktschef 
Fredrik Nisbeth med fru och döttrar, 
fabrikör Carl Sundberg med fru och 
dotter, rector O. E. L. Dahm, bok-
handlare C. H. Snöberg, konsul Pehr 
Edv. Kreuger, kongl. Secr. Carl Gethe, 
major  Carl Mauritz von Krusen-
stierna med majorska samt döttrarna 

Lagmannen C. A. Palme som var en av 
medlemmarna i Societeten i Kalmar. Foto 
Dryselius. Ur Kalmar läns museums arkiv
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Hermina och Ebba, lotsfördelningschef, J. G. Rothman, kammarjunkare Karl af 
Kullberg samt handlarna V. F. Gullbrandsson,  A. F. Wåhlin och C. J. O Balabre-
ga, källarmästare Heinrich Witt med fru Doris och döttrarna Helena och Jenny. 
Första soiréen för Societeten i Calmar gick av stapeln den 12 januari 1855.  
De höll till att börja med till i Societetshuset som låg där nuvarande stads-
hotellet är beläget idag. Innehavare var källarmästare Heinrich Witt. Herr Witt 
höjde dock hyrorna för sällskapet och när den nya teatern på Larmtorget 
öppnade 1862 hyrde de in sig i Teaterkällaren. 

År 1867 anordnade de en andra soirée med julprägel . ”En så kallad julgran 
cirka 5 m hög upplyst af ett större antal ljus, behängd med konfekt om 6 kg vikt 
samt smyckad med 3 dussin mindre flaggor samt en större flagga med emblemer” 
visades upp.

Jenny Nyström har skildrat årets högtider i sin konst och i synnerhet motiv med 
anknytning till julen. JN-stiftelsen har en mängd julkort i sina samlingar med 
julgranar på, men vi har långt ifrån alla hennes motiv. Hur många illustrationer 
hon har gjort på jultemat är obekant för oss. Det vi vet är att Jenny Nyström har 
lämnat en rik konstproduktion åt eftervärlden som vi kan glädja oss åt idag och 
som nya generationer kan upptäcka i framtiden.

Societetshuset vid Stortorget, där sällskapet Societen hyrde lokal för sina fester. Här kallat Svanfeldts 
hotel. Det låg på samma plats som det nuvarande Stadshotellet. Ur Kalmar läns museums arkiv.
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Jenny Nyström 18 år gammal i Göteborg 1872. Okänd fotograf. Ur Jenny Nyströmstiftelsens arkiv.
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Jenny Nyström vid sitt staffli. När hon semestrade i Stockholms skärgård brukade hon måla. Hon 
hämtade  inspiration från lokalbefolkningen. Ur Jenny Nyströmstiftelsens arkiv
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