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27 oktober 2009. Kalmar FF mot Malmö FF, två snart hundraåriga fotbollsklubbar, i 2009 års sista match på Fredriksskans 
IP. Även sista matchen för Lasse ”Brasse-Lasse” Johannson och Mikael Eklund. Även Tobias Carlsson avtackades men 
återfanns i truppen 2010.  En overklig match. En annorlunda match. En match som slutade 5-4. Foto Mats Neander.
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fjärden år 1735, belägen öster om Stagnelius-
skolan. Därefter följde en period om cirka 50 år 
då Malmfjärdsområdet var ett förstadsområde 
och då omfattande utfyllnader gjordes i den 
västra delen av Malmfjärden. Sedan cirka 100 
år har Malmfjärdsområdet varit ett stadsrum 
för sport, promenader och biltrafi k. 

Malmfjärdsområdet formades under epoken 
ca 1880-1930, men området domineras idag 
av element och karaktärsdrag som tillkommit 
omkring 1920-talet. Särskilt tydligt är detta i 
Fredriksskansområdet. I en fortsatt utveckling 
av Malmfjärdsområdets miljö kan följande fö-
reteelser i området bevaras eller förstärkas med 
syfte att värna Malmfjärdsområdets historiska 
karaktär och för att Kvarnholmens egenart 
fortsatt skall framhävas:  

• Fjärdlandskapet i områdets norra och östra 
delar 

• Parker, grönska, trädrader 
• Öppenheten som kontrast mot Kvarnhol-

men
• Vyerna mot Kvarnholmen och domkyrkan
• Den höga andelen allmänt tillgänglig mark 

utmed stränderna, vattenkontakten
• Allmänna institutioner, storskaliga anlägg-

ningar
• Fredriksskansgatan
• Lindövägen
• Cirkelrörelsen kring Malmfjärden
• Namnet Fredrinsskans

Denna bebyggelsehistoriska utredning över 
Fredriksskans idrottsplats i Kalmar med om-
givande område har gjorts i anslutning till på-
gående detaljplanearbeten. Utredningen syftar 
till att belysa kulturhistoriska förhållanden och 
till att ge antikvariska rekommendationer. Ut-
redningen behandlar inte arkeologiska aspek-
ter. Arbetet har utförts år 2011 av antikva-
rierna Lotta Lamke och Veronica Olofsson vid 
Kalmar läns museum, på uppdrag av Kalmar 
kommun.

Idrottsanläggningen Fredriksskans har spe-
lat en central roll för idrotten i Kalmar, såväl 
för proffsidrotten som för amatör- och skol-
idrotten. Anläggningen har i synnerhet kom-
mit att förknippas med fotboll, men har sedan 
starten även använts för friidrott, rodd, tennis 
och gymnastikuppvisningar. Kalmar FF:s sista 
allsvenska match på Fredriksskans spelades 
den 31 oktober 2010. Föreningens nya arena 
beräknas stå klar i mars 2011.  

Malmfjärdsområdets historik 
och karaktär
Utvecklingen av Malmfjärdsområdets miljö 
under de senaste 350 åren kan grovt sett delas 
in i tre perioder. Under 200 år, från mitten av 
1600-talet fram till mitten–slutet av 1800-talet 
var området stadsnära landsbygd. Malmfjär-
den var då större än idag. Försvarsanläggning-
en Fredriksskans anlades på en liten holme i 

Sammanfattning



Fredriksskansområdet • Kalmar läns museum

 8



Fredriksskansområdet • Kalmar läns museum

9

försköna idrottsplatsen och dess omgivningar, 
bl.a. stod den nya infartsvägen Fredriksskans-
gatan färdig år 1925. 

Moderniseringen av Fredriksskans idrotts-
plats har skett successivt, men kvar från den ti-
digaste perioden är själva idrottsplatsen, kalk-
stensmuren, gamla tennishallen/”Gymnasten”, 
delar av roddklubbens byggnader samt ett par 
serveringskiosker. Den befi ntliga huvudläkta-
ren (södra läktaren) uppfördes till Kalmar FF:s 
återinträde i Allsvenskan år 1976.  

Idrottsområdets byggnader
Följande byggnader/anläggningar tillmäts ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde:
• Idrottsplatsen(huvudplanen)
• Den solida delen av kalkstensmuren med en-

tréer

Följande byggnader/anläggningar tillmäts ett 
högt kulturhistoriskt värde:
• Södra läktaren
• Gamla tennishallen/”Gymnasten”
• Serveringskiosker (2 st.)
• Parken ”Rävspelet”

Samtliga ovan listade anläggningar eller 
byggnader bör betraktas som kulturhistoriskt 
särskilt värdefulla och förses med skyddsbe-
stämmelser i detaljplan (q).  

För den uppbrutna delen av kalkstensmu-
ren, roddklubbens byggnader (2 st.) och den 
norra läktaren rekommenderas bevarande och 
varsamhet vid förändring. 

Ungdomspaviljongen, samt träningsplaner-
na (3 st.) tillmäts ett begränsat kulturhistoriskt 
värde, varför ingen särskild hänsyn till dem an-
ses nödvändig. 

Motståndarlagets läktare, de transportabla 
läktarna, KAIK:s klubblokal, KFF:s klubblo-
kal, toalettkuren, transformatorstationerna 
och ”Friggebodarna” tillmäts ett ringa kultur-
historiskt värde, varför ingen särskild hänsyn 
till dem anses nödvändig. 

Riksintresseområde för 
kulturmiljövården
Malmfjärdsområdet med Fredriksskans ligger 
inom ett område av riksintresse för kulturmil-
jön, K48 Kalmar.  Riksintresset motiveras av 
att Kalmar är ett av landets främsta exempel 
på 1600-talets stadsbyggnadskonst, men även 
av residens- och förvaltningsstadens senare ut-
veckling. Följande miljöer som uttrycker riks-
intresset har direkt relevans för Malmfjärds-
området: 1600-talsstaden på Kvarnholmen, 
bebyggda öar som Ängö och Varvsholmen, för-
städerna Östra Malmen och Ängö, bebyggel-
seområden från 1800-talet, park- och institu-
tionszonen, 1930-talets förstadsområden samt 
villaområden kring de gamla infartsvägarna. 

Enligt 2008 års fördjupade riksintressebe-
skrivning (Barup & Edström arkitektkontor) 
är följande aspekter viktiga att beakta i Malm-
fjärdsområdet:

• Funktion som rekreationsområde
• Rumslig öppenhet
• Vattenkontakt
• Trädridåer
• Broar
• Vyer över fjärden, i synnerhet från Ängö 

mot Kvarnholmen och dess landmärken: 
domkyrkan, vattentornet och ångkvarnen

• Nybebyggelse bör få ”campuskaraktär”
• Ökad tillgänglighet önskvärd 
• Stadsportar eller andra historiska öppning-

ar i stadsvallen 

Fredriksskansområdets historik
Intresset för idrott ökade i Kalmar, liksom i 
övriga landet, kring sekelskiftet 1900. Det bil-
dades en mängd olika idrottsföreningar. Stads-
fullmäktige lät iordningställa Kalmars första 
idrottsplats på nordöstra Kvarnholmen. År 
1919 ersattes den av Fredriksskans idrottsplats 
som lades på en udde i Malmfjärden. Området 
söder om den nya idrottsplatsen skapades ge-
nom utfyllnader. Under 1920- och början av 
1930-talet gjordes betydande insatser för att 
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Fredriksskansområdet, på kartan avgränsat med blå linje, utgör det primära utredningsområdet. (Ur Kalmar kommuns 
digitala besökskarta)

Malmfjärdsområdet. Den ungefärliga avgränsningen av området är markerad med blå pricklinje på kartan. (Ur Kalmar 
kommuns digitala besökskarta)

Idrottsområdet

Gröne 
man

Rävspelet
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Området avgränsas av gamla tennishallen i 
norr, Frediksskanskanalen i söder, Malmfjär-
den i öster och Fredriksskansgatan i väster. För 
det inte lika tydligt avgränsade större området 
kring Malmfjärden, används begreppet Malm-
fjärdsområdet. I detta begrepp inräknas främst 
Fredriksskansområdet med i väster angräns-
ande bebyggelseområden, samt Malmfjärden 
med omgivande stränder, trafi kstråk och öppna 
ytor. De angränsande stadsdelarnas bebyggelse 
behandlas endast fl yktigt. 

Fredriksskansområdet ligger i sin helhet 
inom ett område av riksintresse för kultur-
miljön, K48 Kalmar, (se sid. 44). Malmfjärds-
området ingår till största delen i detta riksin-
tresseområde. Den gällande stadsplanen för 
Fredriksskansområdet, Lindö och Malmfjär-
dens stränder är från år 1948, med undantag 
för området kring själva idrottsplatsen där en 
ny stadsplan antogs år 1957. 

Denna kulturhistoriska utredning över Fred-
riksskans idrottsplats i Kalmar med omgivande 
område har gjorts i anslutning till pågående de-
taljplanearbeten i området. Utredningen syftar 
till att belysa de kulturhistoriska förhållandena 
på platsen och att ge antikvariska rekommen-
dationer för det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Det bör påpekas att utredningen inte behand-
lar arkeologiska aspekter. Arbetet har utförts 
under januari och februari år 2010 av antikva-
rierna Lotta Lamke och Veronica Olofsson vid 
Kalmar läns museum, på uppdrag av Kalmar 
kommun.

I fokus för utredningen står själva idrotts-
platsen med byggnader och andra anordningar. 
Arbetet belyser dock även idrottsplatsen i ett 
större sammanhang, så att stadsutvecklingen 
kring hela Malmfjärden skildras. I rapporten 
används begreppet Fredriksskansområdet för 
det primära utredningsområdet, vari både 
idrottsområdet och parken söder om denna 
ingår. 

Inledning
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1948 års stadsplan.
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1957 års stadsplan för idrottsplatsen.
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Denna plan som undertecknades av Drottning 
Christina år 1651 visar hur man planerade att bygga 
och befästa den största av holmarna, Kvarnholmen, 
i den grupp av holmar som låg nordost om det gamla 
Kalmar. Planen kom att förverkligas i sina huvuddrag. 
(0424:058:057a Kalmar. Fortifikationen. Förslag 1651.) 
Fredriksskans idrottsplats inlagd med klarblå kontur-
linje på kartan.
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Malmfjärdsområdet

Historik över områdets fysiska utveckling 

En storskalig plan från år 1651 som dels visar de pla-
nerade kvarteren och befästningarna (med röda linjer 
alt. mörkgrön ifyllning), dels visar de vid tiden befintliga 
förhållandena, exempelvis Kvarnholmens strandlinjer. I 
fjärden norr om Kvarnholmen syns ”En holme – Käringa-
låret kallad”, där Fredriksskans skulle komma att byggas 85 
år senare. På Ängön ligger en redoutte byggd av danskarna 
och på Norra Knarren (Varvsholmen) en förfallen skans. 
(0424:058:056 Kalmar. Fortifikationen. Förslag 1651.)

1600-talets andra hälft; Kvarnholmen och 
Malmen anläggs
I början av 1600-talet låg Kalmar stad i an-
slutning till slottet. Närmast utanför staden 
låg borgarnas inhägnade kålgårdar, åkerlyckor 
och ängsmarker innan skogs- och betesmar-
kerna tog vid. Väderkvarnar stod utmed lands-
vägarna, grupperade till det böljande landska-
pets svaga höjder. Nordost om staden fanns 
en grupp holmar, vilka omringade en fjärd. 
De större holmarna - Kvarnholmen, Ängön, 
Kullön och Lindön – har alla fått behålla sina 
namn fram till idag. I öster låg de mindre hol-
marna Södra/Lilla och Norra/Stora Knarren 
eller Knarrholmarna. Deras benämningar har 
skiftat, idag kallar vi dem för Varvsholmen 
och Laboratorieholmen. Holmarna, stora som 
små, utnyttjades främst för slåtter och bete. 
Troligen fanns där inte många träd. Vi får före-
ställa oss fl acka, steniga, gräsbevuxna holmar 
med ris och mindre buskar som en, slån och 
hagtorn, kanske enstaka alar och björkar. Mitt 
i fjärden stack en liten udde ut från fastlandet, 
Galgenabben. På denna udde skulle Fredriks-
skans idrottsplats komma att anläggas 300 år 
senare. 

I slutet av 1630-talet beslutades att man av 
försvarstekniska skäl skulle fl ytta Kalmar från 
Gamla staden till Kvarnholmen. Markarbeten 
inleddes under början av 1640-talet men fl ytten 
verkställdes först efter en förödande eldsvåda i 
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Malmen, Lindöbron och vidare norröver.
År 1679 beslutade statsmakterna att förläg-

ga ett örlogsvarv på Varvsholmen, som skall ha 
tjänat som varvsplats redan under medeltiden.  
Fyra år senare beslutades att fl ottan från Karls-
krona och Amiralitetskollegium från Stock-
holm skulle förläggas i Kalmar. Under en kort 
period fanns örlogsvarv både på Varvsholmen 
och på Laboratorieholmen. En lång brygga för-
band Kvarnholmen med Laboratorieholmen 
och med Varvsholmen. 

Med anledning av stadens nya funktioner 
togs nya planer för Kalmars befästningar fram, 
framförallt avseende de yttre försvarsverken, 
utanför själva Kvarnholmen. Bland annat ville 
man bygga en skans på den lilla holmen Kär-
ringalåret utanför bastionen Carolus Nonus, 
ett projekt som kom att förverkligas först en 
god bit in på 1700-talet genom bygget av Fre-

(den gamla) staden år 1647. Under åren 1647-
1648 utstakades befästningar, gator, kvarter 
och tomter på Kvarnholmen. Befolkningen 
beordrades att fl ytta, vilket de även tycks ha 
gjort. I slutet av 1650-talet, alltså efter bara ett 
tiotal år, fanns ungefär 100 bostadshus i den 
nya staden och de kvarvarande byggnaderna i 
den gamla staden revs. På Kvarnholmen fanns 
då redan bofasta fi skare- och båtsmansfamiljer. 
För dem lät man anlägga en arbetarstadsdel, 
den s.k. Malmen, på fastlanden nära staden. 
Där uppfördes en småskalig enkel trähusbebyg-
gelse. En del fi skare skall dock istället ha valt att 
slå sig ned på Ängö som därigenom fi ck en fast 
befolkning. Mellan holmarna fi ck man vada, 
simma eller ro. Under slutet av 1600-talet fanns 
under en period en bro mellan fastlandet och 
Lindö där det vid tiden fanns en väderkvarn. 
En väg utmed stranden ledde från staden förbi 

Redan år 1686 presenterades idén om att förlägga en försvarsskans på den holme norr om Kvarnholmen som kallades 
Kärringalåret. (0424:058:063 Kalmar. Fortifikationen. Förslag 1686.)
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Karta över Calmare stad och stads ägor från 1650, upprättad av Ambjörn Larsson. Arbetet med befästningsverken har 
påbörjats på Kvarnholmens sydvästra del. Galgudden, idag platsen för Fredriksskans huvudplan, består enligt beskrivning-
en av svartmylla och är delvis uppodlat. Söder om udden ligger Malmen, med fyra utlagda kvarter. Varvsholmen kallas för 
Skansholmen, då där fanns en gammal förfallen skans vid tiden. Sundet mellan fastlandet och Lindö kallas Lindström. 

driksskans. Flottans verksamheter återfl yttades 
till Karlskrona efter bara några år.  

Den nya staden på Kvarnholmen byggdes 
som en sluten fästningsstad, omsluten av en 
cirka sex meter hög mur, motfylld med jord-
vallar på insidan. Arbetet med de omslutande 
vallarna var i huvudsak avslutat år 1697. Det 
fanns då endast en landförbindelse till staden, 
den vid Västerport. Mot sjön fanns fl era por-

tar, men i slutet av 1600-talet var det endast 
Stora Sjöporten (Kavaljersporten) i Östra Sjö-
gatans förlängning, som hade en anslutande 
brygga. Man kan anta att det främst var dessa 
två portar som hölls öppna. Under 1600- och 
1700-talen uppbars tullavgifter på alla varor 
som fördes in i staden, varför myndigheterna 
hade all anledning att ha kontroll över de in-
kommande.  
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”Relations Rijttning öfwer Demilunen för Bastionen Carolus Nonus och Callmare Fästning Åhr 1735.” 
(0424:058:261 Kalmar. Övriga Ritningar. Relationer. 1735.) 

På denna plan från år 1770 använder man benämningen Fredriksskans för skansen utanför Carolus Nonus. 
(0424:058:195d Kalmar. Fortifikationen. Planer. Plan af Calmare Fästning. 1770.)
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Under 1700-talets första hälft fortskred arbe-
tena med stadens befästningar. Man koncen-
trerade sig initialt på att förstärka försvaret 
mot landsidan. År 1735 realiserades planerna 
på att bebygga Kärringalåret med en fristående 
skans, en s.k. demilune. Vid tiden för uppfö-
randet kallades den endast ”Demilunen för 
bastionen Carolus Nonus”, men år 1770 åter-
fi nns benämningen Fredriksskans på en karta. 
Befästningsverken kring Kalmar räknades som 
färdigställda år 1761. 

Under 1700-talet förlades Amiralitetets 
krut  laboratorium på Laboratorieholmen som 
därmed fi ck sitt nuvarande namn. Bryggan 
mellan denna holme och Kvarnholmen bestod, 
medan bryggan till Varvsholmen tycks ha ri-
vits eller förfallit. En andra förtöjningsbrygga, 
kallad Jordbron, uppfördes på Kvarnholmens 
södra sida i Kaggensgatans förlängning.   

Under 1700-talet var befolkningsutveckling-
en måttlig och omgivningarna kring Kvarnhol-
men förändrades inte nämnvärt. Malmen bestod 
vid ingången av 1700-talet av fem kvarter, men 
det norra kvarteret bebyggdes inte till fullo. En 
viss förtätning av bebyggelsen på Kvarnholmen 
och Malmen bör ha skett under seklet, liksom en 
ökad uppodling av ängsmarkerna närmast sta-
den. De stadsnära lyckorna togs i ökad omfatt-
ning i anspråk för odling av tidens stora kom-
mersiella gröda – tobak. Inga broar fanns mellan 
holmarna norr om Malmfjärden. De låg i hu-
vudsak ännu obebyggda, eventuellt undantaget 
en mindre bosättning av fi skare vid Ängös södra 
spets. På 1760-talet intensifi erades skeppsbyg-
geriet på Varvsholmen under några decennier 
genom ett konsortium av driftiga Kalmarborga-
re, vilket möjligen kan ha medfört bosättning på 
denna holme och en ökad bosättning på Ängö.        

1700-talet; försvarsskansen Fredriksskans byggs

T.v. utsnitt av karta från 1746 av Brinck. T. h. karta från 1761 av Folling. På kartorna ses hur arbetet med befästningsverken 
på fastlandssidan vid dagens Sveaplan utvecklats med en vallinje i zick-zack som kallades ”Betäckta vägen”. Söder om Mal-
men pågår bygget av en kanal. Där finns fem väderkvarnar, åkerlyckor och en tobaksodling. Även Galgudden används delvis 
som åker, bl.a. för tobaksodling. I anslutning till odlingarna ligger en torklada. Vid dagens Skvallertorget tar en väg av från 
Norra landsvägen och leder norrut utmed dagens Lindölundsgatan, där tre tomter med kryddgårdar ligger på rad år 1761. 
På Ängö, som beskrivs som stenig betesmark, ses ingen bebyggelse, trots att uppgifter finns som gör gällande att det fanns 
en bosättning av fiskarefamiljer på ön redan under 1600-talet. Malmen består av fyra kvarter med 7-15 tomter vardera.



Fredriksskansområdet • Kalmar läns museum

 20

över isen, men någon gång innan 1830-talet 
förbands Ängö med fastlandet genom broar 
via Lindö. Nya tomter och byggnader började 
tillkomma utmed vägen in till staden, dagens 
Lindölundsgatan. 

Med näringsfrihetens införande och en be-
gynnande industrialism vid 1800-talets mitt 
sökte sig alltfl er människor till staden, samti-
digt som dödligheten gick ned och livslängden 
ökade. Det började bli trångt inne på Kvarn-
holmen, där uthus inreddes, gårdarna förtäta-
des och allt större hus uppfördes för att bereda 
plats för de bostadssökande. Även i stadens 
närhet byggdes alltfl er bostäder, framförallt i 
de tidigare bebyggda områdena på Malmen 
och Ängö. Ängö hade 1851 ca 350 invånare, 
vilket delvis bör ha berott på tillkomsten av 
ett ångbåtsvarv på Varvsholmen år 1849. På 
grund av ångbåtstrafi kens ökade betydelse, 
koncentrerades utfyllnadsarbetena kring sta-
den först till hamnområdet på södra Kvarn-
holmen.     

På Ljunggrens karta från år 
1854 igenkänner man Kvarn-
holmens kontur från slutet av 
1600-talet – det skulle dröja 
drygt 10 år till innan vallarna 
började raseras. Större utfyll-
nader hade gjorts i hamnen. 
Vissa utfyllnader hade även 
gjorts mot Malmen, på vilka 
man uppfört en bro, Malm-
bron. Kartan visar även den 
helt nya Tullbron och det år 
1852 uppförda cellfängelset i 
ravelinen Prins Carl. Galgud-
den benämns vid denna tid 
”Kraners hägne”. 

1800-talets första hälft; Kvarnholmen öppnas 
och Ängö får landförbindelse
I början av 1800-talet förlorade Kalmar sin 
betydelse som fästning. Garnisonen drogs in 
år 1792 och 1822 utdömdes befästningarna. 
Den skarpa gränsen mellan stad och landsbygd 
började lösas upp även i andra avseenden. In-
förselavgiften på varor till städerna, den s.k. 
lilla tullen, slopades år 1810. Det innebar att 
stadsvallarna hade spelat ut sin roll och san-
nolikt kunde man öppna upp fl era av stads-
portarna mot vattnet. Utanför Malmen tillska-
pades enstaka nya tomter genom utfyllnader 
med sopor och muddermassor. I dessa grunda 
vatten byggdes troligen på 1840-talet en gång-
bro, Malmbron, över till Kaggensgatans norra 
ände. År 1870 ersattes den av en körbar träbro. 
1854 tillkom Tullbron som stadens nya huvud-
entré. Bron förbands med Larmtorget via ett 
genombrott i stadsvallarna. 

På Ängö fanns det i början av 1830-talet ett 
40-tal tomter, bebyggda med stugor och uthus. 
Den minst mödosamma vägen för Ängöborna 
till Kvarnholmen var att ta båten eller att gå 



Fredriksskansområdet • Kalmar läns museum

21

Kartutsnitt från en sammanfogning av tre kartblad över Kalmar stads ägor - från 1831, 1832 
och 1833. På kartan kan ses att en väg med broförbindelser har byggts från Norra landsvägen 
rakt österut, vilken knyter samman fastlandet med Lindö, Lindöholm och Ängö. Lindö och de 
små holmarna i norra Malmfjärden beskrivs som betesmark. Fredriksskans beskrivs som för-
fallen. Vattenområdet mellan Kvarnholmen och Malmen användes som stadens soptipp, kallad 
”Muddern”. Utfyllnaderna har där gett en flikig strandlinje. Åkermarken har utökats markant 
sedan mitten av 1700-talet. 
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”Utsigt af Kalmar Stad; tagen 
1852 ifrån taket på Rädd-
ningshuset för Wanvårdade 
Barn”, en litografi av Elias Fr. 
Martin, ger en bra bild över 
omgivningarna på Malmen 
och Kvarnholmen vid denna 
tid. I förgrunden syns den 
livligt befolkade Norra Vägen 
som vid Skvallertorget stöter 
samman med vägen ned till 
Malmbron. Längst till vänster 
i bild syns den helt raserade 
Fredriksskans som en flack 
holme, samt ett par fiskare 
i en båt ute på Malmfjärden. 
Längst till höger avbildas det 
helt nyuppförda cellfängelset. 
Förutom vid Malmbron finns 
ytterligare en öppning i de 
ännu oraserade stadsvallarna. 
(Foto: Pierre Rosberg)
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Vid tiden för stadens övertagande av fortifi -
kationsjordarna hade man redan i fl era decen-
nier arbetat med utfyllnader i hamnområdet 
vid Skeppsbron och på Vedgårdsholmarna 
söder om Kvarnholmen. Under 1860- och 
1870-talen fortsatte man att koncentrera sig 
på markarbeten i dessa områden, inte minst 
inför anläggandet av järnvägen som stod klar 
år 1874. Det rådde en stor optimism och till-
tro till möjligheterna att genom utfyllnader ge 
det nya Kalmar ordentligt med andrum och en 
värdig gestalt. 1874 års byggnadsstadga ålade 
städerna att upprätta stadsplaner och år 1876 
presenterade C H Öhnell en stadsplan som 
innebar att hela Malmfjärden skulle fyllas igen 
och bebyggas med en rutnätsstad. 

I början av 1880-talet inleddes arbetet med 
att, i enlighet med stadsplanen, fylla ut Malm-
fjärden. Då stod den norra stadsvallen ännu 
kvar från Proviantgatan till Västra Sjögatan. 
1882 började man rasera vallen samtidigt som 

1800-talets andra hälft; 
Vallarna raseras och en ny stad planeras
Vid mitten av 1800-talet stod det klart att Kal-
mar stad skulle få överta de ditintills statligt 
ägda fortifi kationsjordarna. Överlåtelsen sked-
de år 1863 och år 1867 började man att riva 
ned stadsvallarna. Övertagandet av fästnings-
jordarna var en viktig händelse som gjorde det 
möjligt för staden att expandera på ytor som 
tidigare varit reserverade för befästningar och 
stadens försvar. De frigjorda områdena, vilka 
i princip sträckte sig från Sveaplan i norr till 
Södra kyrkogården i söder, kom på internatio-
nellt mönster att formas till ett grönt, offentligt 
stråk med breda gator, parker och representa-
tiva institutionsbyggnader. Runtom i Europa 
utvecklades många befästa städer som förlo-
rat sin militära roll på detta sätt kring mitten 
av 1800-talet. I Kalmar anlades Cellfängelset 
1852, Södra kyrkogården 1854, Slottsallén på 
1860-talet, Kalmars lasarett (Söderportssko-
lan) 1877, Tullbroskolan 1878 och Stadsparken 
1880.

Utsnitt av 1860 års karta över Kalmars fästningsjordar som tre år senare slutligt överläts av staten till staden. På 1850- 
och 1860-talen fanns tre broar över till Kvarnholmen, sedan Tullbron byggts år 1854. Ravelinsbron vid stadens historiska 
huvudentré, Västerport, revs sannolikt år 1875. 
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stengrunden vid den lilla holmen Gröne man. 
Med Ängöbron, en lång träbro som byggdes 

år 1878, skapades för första gången en vägför-
bindelse runt hela Malmfjärden. Bron innebar 
en snabbt utökad användning av Ängö som 
bostadsområde. 

Utsnitt av 1868 års karta av Schuwert som visar hur Malmen och Kvarnholmen närmat sig varandra genom utfyllnader 
vid Malmbron. Kvarnholmens oformliga konturer indikerar att stadsvallarna börjat raseras. Utmed Kvarnholmens norra 
stränder finns bryggor på några ställen - på södra Ängö är det tätt mellan dem. Broar eller bryggor finns även dels mellan 
Galgudden och den lilla holmen norr därom, dels mellan de två småholmarna väster om Ängö. 

man genom utfyllningar tillskapade en jordvall 
ett stycke ut i Malmfjärden. Området mellan 
staden och vallen kunde därefter pålas och 
mudderfyllas. Vid sekelskiftet 1900 hade man 
fyllt ut hela området fram till den planerade 
kanalen. Dessutom hade en landtunga skapats 
från Malmen över Fredriksskans och vidare till 
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Tanken på att reglera, bebygga och förbinda holmarna 
norr om Kvarnholmen har återkommit genom historien. 

Ovan: ett förslag om att befästa Ängö från 1683 
(0424:058:064 Kalmar. Fortifikationen. Förslag). 

Till höger: ett förslag från 1724 om att bygga en rutnäts-
stad över Ängö, Kullö och Lindö. (0424:058:086 Kalmar. 
Fortifikationen. Förslag).
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Öhnells stadsplan från 1876. De vid denna tid befintliga 
strandlinjerna är markerade med mycket svaga linjer. En 
granskning visar dock att inga större utfyllnader ännu 
gjorts i Malmfjärden. På Kvarnholmen och Malmen anslu-
ter planen till de befintliga strukturerna och på Ängö till en 
reglering som gjorts av bebyggelsen år 1864.  
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På denna teckning av John Sjöstrand (1875-1948) syns bastionen Carolus Nonus t.h. Uppgifter finns om att denna bastion 
raserades under slutet av 1880-talet. Om vyn upplevts av Sjöstrand själv, borde uppgiften om att bastionen revs först 
mot mitten - slutet av 1880-talet stämma. Huset som skymtar i vänsterkant är blockmakare Thernströms gård.

Denna teckning av John Sjöstrand (1875-1948) visar samma plats sedan Carolus Nonus raserats. Blockmakare Thern-
ströms gård har en brygga ut i Malmfjärden. Männen borrar brunnsstockar. 
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ny plan för Kalmar. I den nya stadsplanen, 
som godkändes på hösten 1906, betraktades 
Malmfjärdens vattenrum som en resurs att 
tillvarata. De planerade utfyllnaderna begrän-
sades väsentligen och avsågs främst att jämna 
till de fl ikiga strandlinjerna. Frånsett kvarters-
indelningen av de nytillskapade markytorna på 
norra Kvarnholmen, kom därmed inga delar av 
1876 års stadsplan att realiseras i det aktuella 
utredningsområdet.

1900-1935; Fredriksskansområdet skapas

Även på 1906 års stadsplanekarta kan man ana de naturliga strandkonturerna på fastlandet och på Lindö, däremot inte på 
Ängö eller utmed Kvarnholmens norra sida. Detta trots att markarbetena på de två senare holmarna inte var fullt färdig-
ställda vid denna tid. På kartan ses epidemisjukhuset på Lindö som stod klart 1893. Sjukhuset övertogs av landstinget 1932 
och stängdes 1937 när det nya lasarettet med en epidemiavdelning öppnades vid Stensberg.

I början av 1900-talet gjorde sig nya stads-
planeideal gällande som dikterade hänsyn till 
platsens naturliga förutsättningar och ett mer 
varierat stadsmönster. År 1904 fi ck Kalmar 
sin första stadsarkitekt, Josef Fredrik Olson. 
Han skulle förbli på sin post i över 30 år och 
sätta stor prägel på staden. År 1909 fi ck Sve-
rige också en stadsplanelag. Allt detta samver-
kade till att tidens kanske främsta stadsplane-
arkitekt, Per-Olof Hallman, fi ck utarbeta en 
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Vy över Malmen från vattentornet år 1901. Malmen har ännu vattenkontakt, men närmast bortom bron syns den 
utfyllda landtungan mot Gröne man. Längre bort syns Galgudden. (KLM D35)

På detta vykort ses Södra Kanalgatan som den tedde sig år 1906. Någon egentlig gata fanns inte ännu och kanalen 
hade inte stenskotts. Brandstationen, längst till vänster i bild, hade uppförts år 1904 på den nyvunna marken på 
norra Kvarnholmen.   (KLM S Kanalgatan 2)
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en mycket enkel karaktär. Väster om Fredriks-
skansgatan låg ett gytter av skjul, plank och 
bodar inrymmande diverse småverksamheter, 
bl.a. ett stenhuggeri med en stenkross.

Det tycks som om det först var vid efter-
krigsdepressionen i början av 1920-talet som 
man med hjälp av nödhjälpsarbeten lyckades 
att forcera arbetstakten. Kanalen fi ck stensko-
ning, Fredriksskansgatan och Södra Kanalga-
tan byggdes och år 1925 stod både Fredriks-
skansbron och en ny Malmbro klara. Utmed 
Fredriksskansgatan hade man planterat en allé 
av pyramidalmar och utmed Södra Kanalgatan 
en lindallé. Verkligheten började likna 1906 års 
stadsplan, med ett betydelsefullt undantag: år 
1918 ersattes ett tilltänkt villakvarter på f.d. 
Galgudden av den idrottsplats som senare skul-
le överta namnet ”Fredriksskans” från den tidi-
gare skansanläggningen. 

År 1925 presenterades planerna på att plan-
tera en yta av parkområdet söder om idrotts-
platsen med träd. De skulle stå med kronorna 

Den mest omfattande utfyllnaden i Malm-
fjärden enligt 1906 års plan gällde området 
mellan Galgudden och den påbörjade land-
tungan ut till Gröne man. Där planerades vil-
latomter samt en park, Malmfjärdsparken, i 
senare planer kallad Fredriksskansparken. Fre-
driksskansgatan och den anslutande Erik Dahl-
bergs väg utformades som något av paradgator 
som ledde in mot en helt ny broförbindelse över 
till Kvarnholmen: Fredriksskansbron. 

Under 1900-talets två första decennier ar-
betade man vidare med utfyllnadsarbeten i 
Fredriksskansområdet. Ängöbron ersattes av 
en stenbro år 1913 och Jutebron, även kallad 
Lindölundsbron, byggdes över Lindölundska-
nalen 1915. Markarbetena tycks dock inled-
ningsvis ha hållit en måttlig takt. Länge liknade 
omgivningarna norr om Kvarnholmen mest 
ett lerigt slagfält med olika upplagsplatser för 
muddermassor och anläggningsmaterial. Fre-
driksskansgatan hade lagts ut redan omkring 
1908, men hade under början av 1920-talet 

Södra Kanalgatan mot Ängö omkring sekelskiftet 1900. Malmfjärdens vatten var till både nytta och nöje – sköljning av 
tvätt och lek med båtar.   (KLM Malmen33)
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så tätt att ett grönt tak bildades. De nyplante-
rade träden liknade dock mest ett område med 
pinnar ställda på exakt lika avstånd från var-
andra och folkhumorn döpte platsen till ”Räv-
spelet”. 

Redan år 1911 hade man beslutat att låta 
uppföra en ny läroverksbyggnad mot att staden 
fi ck omändra det gamla läroverket vid Stor-
torget till stadshus, men planerings- och be-
slutsprocessen kom att bli mycket långdragen. 
Först år 1928 beslutades att det nya läroverket 
skulle uppföras på de utfyllda massorna öster 
om Malmen. Dåliga grundförhållanden gjorde 

dessutom att byggnationen drog ut på tiden. 
Läroverksbyggnaden, idag Stagneliusskolan, 
stod klar på hösten 1932 och invigdes i juni 
1933. Skolbyggnaden ritades av den ansedde 
stockholmsarkitekten Ragnar Östberg.

Med den nya skolbyggnaden hade ytterliga-
re ett par villakvarter från 1906 års plan om-
ändrats till allmänna ändamål. Det park- och 
institutionstråk som tillskapats på befästnings-
jordarna under slutet av 1800-talet, förlängdes 
därigenom ända fram till Malmfjärden. Under 
slutet av 1920-talet och början av 1930-talet 
bebyggdes de resterande kvarteren som vetter 

1922 års karta visar hur långt man då hade kommit med utfyllnaderna kring Fredriksskans. Ytterligare utfyllnader planeras, 
både söder och norr om idrottsplatsen, samt på Ängös södra del. De redovisas med svaga linjer på kartan.
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mot Fredriksskans och Lindölundsviken med 
bostäder, främst fl erfamiljshus men även fl era 
exklusiva villor.  

Vid mitten av 1930-talet hade omgivningar-
na kring Fredriksskans och Malmfjärden i stort 
fått den utformning som vi känner igen idag. 
Vid denna tid aktualiserades i Kalmar, liksom i 
övriga Sverige, planer på en sanering av inner-
stadens äldre bebyggelse och under 1940- och 
1950-talen arbetade man framförallt med att 
förnya innerstadens stadsplaner. Lindölunds-
området bebyggdes med hyreshus, Lindöskolan 
stod klar 1944 och ett nytt posthus vid Sveaplan 

På 1936 års karta ses att Fredriksskans- och Lindölundsområdena fyllts ut ytterligare. En träningsplan har tillkommit på 
idrottsområdet. En bro har byggts från Ängö till Varvsholmen.

år 1947. Utfyllnadsytorna på norra Kvarnhol-
men stod ännu till stora delar obebyggda eller 
bebyggda med enklare skjul, häststallar m.m. 
av mer provisorisk art. År 1958 stod Lands-
tingshuset klart i kv. Lärlingen och de följande 
två åren kompletterades kvarteret med Skånska 
cementgjuteriets kontorsbyggnad. I den östra 
delen av kvarter fanns en bensinmack. Måttliga 
utfyllningar gjordes under 1940- och 1950-talen 
vid stranden av Fredriksskans idrottsområde så 
att detta utökades något åt öster, bl.a. igenfyll-
des den bassäng i strandkanten som funnits på 
1920- och 1930-talen. 
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År 1947 arrangerades en stor hantverksmässa i Kalmar och utställningspaviljonger m.m. byggdes upp i 
området kring Fredriksskans och på norra Kvarnholmen. Under utställningstiden byggdes en gångbro över 
kanalen från utställningsområdet på Kvarnholmen till serveringen på Fredriksskanssidan. År 1955 hölls ett 
liknande evenemang i Fredriksskansområdet, den s.k. Kalmarsundsutställningen. (Vykort ut Jan Olssons 
samling.)

Utsikt över norra Kvarnholmen och Fredriksskans ca år 1933. (Vykort ut Jan Olssons samling.)
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Ängöbron ersattes av en betongbro och en ny 
broförbindelse till Varvsholmen byggdes i nytt 
läge. I samband med den nya trafi kleden skars 
Lindövägen av för biltrafi k mot Ängö och färd-
vägen runt Malmfjärden bröts. De obebyggda 
ytorna på norra Kvarnholmen ordnades som 
parkeringsplatser. 

Denna situation har i princip bestått de se-
naste 40 åren, även om mindre justeringar av 
trafi kfl ödet gjorts, bl.a. har ett par smårondel-
ler tillkommit i området. Landstingshuset invid 
Fredriksskansbron omdanades och utökades 
med en tillbyggnad i början av 1990-talet. 

1970-talet; Ängöleden 
Under 1960-talet intensifi erades saneringarna 
av den äldre bebyggelsen med omfattande riv-
ningar på Kvarnholmen och Malmen. Stadens 
planerare förutspådde ett kraftigt ökat trafi k-
fl öde till Kvarnholmen med de nybyggnatio-
ner och den ökning av centrumfunktionerna 
som planerades. Större trafi kleder och ökade 
parkeringsytor behövdes. Riksdagsbeslutet att 
bygga en bro över till Öland år 1966 stärkte 
ytterligare motiven för detta. Ängöleden in-
vigdes samma år som Ölandsbron, 1972. För 
att genomföra den nya trafi kleden utfördes 
omfattande utfyllnader vid Ängös västra del 
och Lindöholm/Kullös sydspets. Den gamla 

Utsnitt av 1974 års karta. Parkeringsytor på Kvarnholmens norra del hade då funnits i över tio år. Ängöleden stod färdig 
1972.



Fredriksskansområdet • Kalmar läns museum

 36

holme med en klunga hus till en stadsdel i Kal-
mar. Årtiondena runt sekelskiftet 1900 tillkom 
många nya byggnader, främst bostadshus, på 
ön. Under denna period fl ankerades Malmfjär-
den alltså av två förstäder eller stadsdelar – den 
gamla Malmen och den nya Ängö. År 1882 
började de norra stadsvallarna att raseras och 
fram till sekelskiftet 1900 gjordes omfattande 
utfyllnader vid Kvarnholmens norra stränder. 
En landtunga tillskapades österut från Malmen 
till holmen med den då förfallna Fredriksskans. 
Under 1900-talets två första decennier stanna-
de arbetet upp, men under 1920-talet fortsatte 
utfyllningarna i fjärden. Vägar stensattes, bro-
ar byggdes och träd planterades. Vid mitten av 
1930-talet hade de oordnade och vattensjuka 
utfyllnadsområdena kring Fredriksskans för-
vandlats till stadens nya huvudentré, omgiven 
av prydliga planteringar och representativa 
byggnader. 

Fredriksskansområdet tillskapades alltså 
under en relativt kort tidsperiod under 1920- 
och början av 1930-talet. I början av 1900-talet 
hade man planerat fl era villakvarter i området 
kring Fredriksskans och även på Lindö, men 
planerna ändrades. Man valde istället att för-
länga 1800-talets park- och institutionsstråk 
över större delen av utfyllnadsmarkerna med 
Fredriksskans idrottsplats år 1918, Rävspelet 
1925, Tessinparken och Stagneliusskolan 1932. 
Lindö förblev obebyggt, frånsett 1893 års epi-
demisjukhus. Malmfjärden betraktades uppen-
barligen som en kvalitet och en resurs i stads-
omvandlingen. Runt Malmfjärden skapades 
ett varierat promenadstråk med alléer, strand-
gator och naturmark. Då man under 1940- och 
1950-talen byggde vidare i Lindölundsområdet 
och Malmfjärden omgavs av stad, utom i norr 
vid öarna Lindö och Kullö, förtydligades om-
rådet som vatten- och parkrum. 

I stort sett består 1930-talets situation i 
Malmfjärdsområdet ännu idag, men den ökan-
de bilismen har inneburit en stor förändring. 
Den största omställningen skedde år 1972 då 
Ängöleden byggdes. Trafi kleden otydliggör 

Sammanfattande historik över Malmfjärds-
området
Kvarnholmen byggdes som en befäst och slu-
ten stad under 1600-talets andra hälft. I norr 
reste sig 6 meter höga stadsmurar ur Malm-
fjärdens grunda vatten som mot norr omgavs 
av fl acka, i huvudsak obebyggda holmar. År 
1735 uppfördes en ny skans, Fredriksskans, 
på den lilla holmen Kärringalåret. Under cir-
ka 200 år var Malmfjärdsområdet ett lands-
bygdsområde som användes för stadsbornas 
försörjning. På fastlandssidan låg odlingar och 
kvarnar, på holmarna betesmarker för borgar-
nas djur, medan Malmfjärden utnyttjades som 
fi skevatten. På fastlandssidan låg inhägnade 
små odlingar. Landskapet var öppet och lant-
ligt, men närmast staden låg Malmen med en 
koncentration av stugor, fähus och uthus, samt 
en grupp av väderkvarnar. På Malmen bodde 
bl.a. stadens fi skare, och Malmfjärden var de-
ras hemmavatten. Vid stranden låg båtar och 
hängde garn, men vid stranden tippades också 
avfall och bråte. För Kvarnholmenborna var 
Malmfjärdsområdet en baksida, men en nöd-
vändig och nyttig sådan. 

På 1820-talet, då stadens vallar spelat ut sin 
roll som försvarsanläggning och tullstaket, för-
ändrades förutsättningarna för Malmfjärds-
området. Genom att vallarna kunde brytas 
upp blev området mer stadsnära. Ängö började 
sannolikt befolkas i större utsträckning från 
1760-talet, genom det ökade skeppsbyggeriet 
på Varvsholmen. Men då det nya Kalmar tog 
gestalt under slutet av 1800-talet, expanderade 
staden främst mot väst och sydväst. Tullbron 
övertog från 1852 rollen som stadens nya hu-
vudentré. Malmfjärdsområdets lantliga karak-
tär kom därmed att bestå i merparten av om-
rådet, även om en del nya bostäder uppfördes 
utmed dagens Lindölundsgatan och Malmens 
bostadsbebyggelse förtätades. Trots att Kvarn-
holmen hade börjat öppnas upp kom det att 
dröja fram till årtiondena runt sekelskiftet 
1900, innan staden bröt sig ur sin ”1600-tals-
kostym” mot norr.

År 1878 uppfördes den första Ängöbron. 
Med bron förvandlades Ängö från en lantlig 
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En ökad bilism påverkar även promenaderna 
utmed Fredriksskanskanalen och Fredriks-
skansgatan. Den inhägnade idrottsplatsen skär 
dessutom av möjligheten att fjärma sig från 
trafi kfl ödet.

ölandskapet, skär av Ängö från Malmfjärden 
och förtar upplevelsen för den som fl anerar el-
ler stannar upp utmed Ängöstranden, Malmfär-
dens kvällssolsida. Vägens tidigare mjuka och 
omväxlande kurvatur förbi Ängökvarteren har 
förvandlats till en monoton transportsträcka. 

1854 1904 2008
(Ur: Kalmars Riksintresse Etapp 1: Norra delen)

1831-1833 års strandlinje ungefärligt inlagd som en mörkblå linje på dagens karta.
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1906 års stadsplan bröt mot det under slutet 
av 1800-talet rådande synsättet att Malmfjär-
den utgjorde ett hinder för stadens expansion 
och att i stort sett hela fjärden borde fyllas ut 
och bebyggas. I planen framträder ett par hu-
vudintentioner för Malmfjärdsområdet. Dels 
att fullfölja de påbörjade utfyllnaderna i fjär-
dens västra del för att där anlägga en ny infart 
till staden, Fredriksskansgatan, och att färdig-
ställa den kanal mot Kvarnholmen som funnits 
med i 1876 års plan. Dels att i det närmaste 
stoppa vidare utfyllnader av de östra delarna 
av fjärden för att istället kanta den med parker. 
Genom att lägga allmän gatu- och parkmark 
utmed stränderna skulle en vattennära prome-
nadslinga runt fjärden skapas. 

Dessa intentioner från 1906 års plan rea-
liserades i sina huvuddrag och sätter ännu 
sin prägel på Malmfjärdsområdet. Vad gäller 
park- och promenadstråket kring fjärden så 
kom visserligen andelen planerad park och vil-
labebyggelse inte att utföras som ursprungligen 
planerat, men grundtanken genomfördes och 
har respekterats genom hela 1900-talet. Det-
samma kan sägas om omgivningarna på och 
intill Fredriksskans, vilka fi ck sin form under 
1920- och början av 1930-talet och som ännu 
idag helt präglas av den planering, plantering 
och byggnation som gjordes under denna pe-
riod. 

Med detta sagt kan man konstatera att det i 
en fortsatt utveckling av miljön i Malmfjärds-
området faller sig mest naturligt att relatera 
till den fysiska miljö som skapades i och med 
omvandlingen decennierna omkring sekelskif-
tet 1900. Det kan dock fi nnas drag i området 
som har en längre historisk kontinuitet. För att 
ge en fördjupad bild kommer olika aspekter av 
Malmfjärdsområdet i det följande att beskrivas 
ur ett historiskt perspektiv. Syftet är att defi nie-
ra för området karaktäristiska drag och fastslå 
sedan hur länge de präglat området. 

Öppet - slutet
Ända sedan Kvarnholmen bebyggdes har 
Malmfjärdens öppna vattenrum stått i kon-
trast till och förstärkt upplevelsen av staden på 

Malmfjärdsområdets kulturhistoriska 
karaktäristika

Präglande tidsepoker
Utifrån den historik som tecknats ovan kan ut-
vecklingen av Malmfjärdsområdets miljö under 
de senaste 350 åren delas in i tre perioder, där 
den mellersta utgör ett omvandlingsstadium. 
Under 200 år, från mitten av 1600-talet fram 
till mitten–slutet av 1800-talet, var området 
stadsnära landsbygd, därefter följde en period 
om cirka 50 år då området var ett förstads-
område under kraftig omdaning och i närmare 
100 år har det varit ett stadsrum för rörelse 
- för sport, promenader och biltrafi k. Perio-
diseringen innebär naturligtvis en förenkling, 
men baseras på två konstateranden utifrån den 
historik som tecknats ovan. 

För det första kan man slå fast att miljön i 
Malmfjärdsområdet genomgår så dramatiska 
förändringar under slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet att man kan tala om en 
”landskapsomvandling”. De mest radikala för-
ändringarna gjordes i områdets västra del där 
Fredriksskansområdet byggdes, till stora delar 
på helt nytillskapade landytor. För det andra 
kan man konstatera att den nya situation som 
skapades i Malmfjärdsområdet under decen-
nierna kring sekelskiftet 1900 i huvudsak har 
kommit att bestå. Även detta faktum gäller sär-
skilt den västra delen av området. 

Om man väljer att exkludera Ängös bebyg-
gelse, där enstaka äldre byggnader fi nns, är det 
idag svårt att hitta fysiska element ovan mark 
i Malmfjärdsområdet vilka representerar tiden 
före 1875. På grund av utfyllnader är inte ens 
topografi n är densamma, frånsett de bevara-
de delarna av Malmfjärdens vattenyta, några 
småholmar i fjärden och Lindö. Tack vare des-
sa komponenter kan vi ännu avläsa platsens 
naturgivna situation och därmed också rela-
tera till de kulturhistoriska förutsättningarna 
i området i äldre tid. Men de bevarade delarna 
av fjärdlandskapet vittnar samtidigt om de 
idéer om stadsplanering som fanns i det tidiga 
1900-talet och om hur man ville att denna del 
av staden skulle utvecklas.
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småskalighet och denna relativa öppenhet har 
en lång historisk kontinuitet.  

Skala på byggnader och anläggningar
Innan 1900-talet var Malmfjärdsområdet 
självklart mer sparsamt bebyggt än idag, ef-
tersom området utgjordes av vatten och jord-
bruksmark. Malmfjärdsområdets byggnader 
var små och inte heller några andra strukturer 
i området var storskaliga till sin karaktär. Det 
fanns dock ett stort undantag från detta, bok-
stavligen talat, i de befästningsverk som omslöt 
staden. I Malmfjärdsområdets södra gräns gick 
den imponerande stadsvallen och under större 
delen av 1700-talet låg Fredriksskans som en 
pansarkryssare av sten mitt ute på fjärden. 

Då befästningarna raserades under 1800-ta-
lets andra hälft försvann den enda verkligt stor-
skaliga anläggningen i Malmfjärdsområdet. 
På 1890-talet uppfördes Lindösjukhuset och 
folkskolan på Ängö som två större byggnader i 
området, även om deras skala naturligtvis inte 
på något sätt stod i paritet med stadsvallens. 
I andra delar av staden uppfördes fl er stora 

Kvarnholmen. Under 1700- och 1800-talet var 
kontrasten tydligare, eftersom fjärden var stör-
re, landskapet kring staden öppnare och sta-
den omgiven av vallar. Såväl funktionellt som 
rumsligt fanns en markant skillnad mellan sta-
den och den omkringliggande landsbygden. 

I ett vidare rumsligt perspektiv fi nns därför 
en påtaglig skillnad mellan då och nu. I äldre 
tid reste sig staden ur ett öppet landskap. Då 
Fredriksskansområdet anlades samtidigt som 
intilliggande bostadsområden bebyggdes och 
skogen växte upp på holmarna i norr, skapades 
en omvänd situation. Malmfjärdsområdet blev 
ett öppet landskapsrum omgivet av stad. 

Som tidigare konstaterats var det under 
1900-talets första år som man beslutade att 
bevara huvudparten av den då resterande de-
len av fjärdens vattenyta. Vattenkontakten, öp-
penheten och sikten över vattnet var bärande 
idéer i den plan som då gjordes upp och är ännu 
signum för Malmfjärdsområdet, trots att vat-
tenytan minskats och delvis bebyggts. Malm-
fjärden är ännu ett stort, ljust och öppet rum 
som kontrasterar mot Kvarnholmens slutna 

Odaterat flygfoto, troligen början av 1940-talet. Fredriksskansanläggningen ses på fotots nederkant. Intill den södra gräs-
planen ses en bassäng. (Bildnr: KLM A23779)
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diga utblickar och långa perspektiv. De fl acka 
holmarna lämnade sikten fri mot Kalmarsund 
och Öland, men det främsta blickfånget var 
stadens silhuett som totalt dominerades av 
domkyrkan. Även då man passerade eller be-
fann sig i den lilla förstaden på Malmen hade 
man visuell kontakt såväl med Malmfjärdens 
vatten som med domkyrkan och staden genom 
de gator som ledde ned till stranden.

Trots att staden var den självklara målpunk-
ten i området och domkyrkan dess främsta land-
märke var vägen dit varken rak eller omedelbar. 
Vid Tullslätten väster om staden, där den norra 
och södra landsvägen sammanstötte, fi ck man 
vika av in till stadens landport (Västerport) via 
befästningsvall och vallgrav. Från 1840-talet 
kunde den som kom till fots istället gena via 
Malmbron. Väl inne på stadens gator var kon-
takten med den omgivande landsbygden i stort 
sett bruten. Genom raserandet av stadsvallen 
öppnades staden mot den då ännu vida Malm-
fjärden under en period i slutet av 1800-talet. 

Med utfyllnaderna i början av 1900-talet 
växte Malmen och Kvarnholmen samman. I 
takt med att bebyggelsen förtätades reducera-
des vyerna mot domkyrkan från Norra vägen 
och området nordväst om Kvarnholmen. Vyn 
mot och upplevelsen av kyrkan kom emellertid 
att bli en viktig del av stadens nya huvudentré 
från norr. Fredriksskansgatan är en formgiven 
tillfart som leder in mot domkyrkan. Då man 
rör sig ut från Kvarnholmen fi nns inte motsva-
rande riktmärke. Däremot bildar både Stagne-
liusskolan, som tydligt riktar sig mot staden, 
och Rävspelets trädplantering en fond från 
Kvarnholmen. Då det gäller Ängöleden fi nns 
inte samma omsorg om gestaltningen som 
för Fredriksskansgatan, men genom att östra 
Malmfjärden förblivit obebyggd har domkyr-
kans funktion som blickfång och landmärke 
från Ängö kommit att bestå. 

Vyerna mot staden och domkyrkan har 
präglat Malmfjärdsområdet sedan 1600-talet. 
Trots att bebyggelsen tätnat har dessa vyer ännu 
en stor betydelse för upplevelsen av området. 
De två stora infartsvägarna till Kvarnholmen 
norrifrån har tillkommit under 1900-talet, Fre-

byggnader. Som skildrats i historiken byggdes 
många institutionsbyggnader på de f.d. fortifi -
kationsjordarna runt Kvarnholmen. På dessa 
jordar anlades även Slottsallén och Södra kyr-
kogårdens trädrader som storskaliga former, 
vilka med tiden antog försvarliga dimensioner. 
Park- och institutionsstråket har sedan dess 
varit en tydlig och särpräglad zon som skiljer 
sig från och accentuerar den täta och generellt 
mer småskaliga strukturen på Kvarnholmen. 
Under 1900-talet har man infogat bl.a. post-
huset, stadsbiblioteket och konstmuseet i insti-
tutionszonen.  

I 1906 års plan, som ju i mångt och mycket 
var en reaktion mot 1800-talets stadsplanering, 
syns inga intentioner att förlänga institutions-
stråket till de nya utfyllningsjordarna kring 
Fredriksskans. Planen bygger på oregelbundna 
former och en variation mellan villabebyggelse 
och parker. Men då Fredriksskansområdet tog 
form omkring 1920-talet valde man att från-
gå planen och ersätta några av villakvarteren 
med två offentliga anläggningar: Fredriksskans 
idrottsplats och läroverket (Stagneliusskolan). 
Fortifi kationsjordarnas park- och institutions-
stråk förlängdes därmed fram till Malmfjärden, 
nästintill fram till Lindös epidemisjukhus. 

Idag präglas Fredriksskansområdet av den 
stora skalan hos Stagneliusskolan och idrotts-
platsen med läktarbyggnaderna. Den stora rym-
den och grönskan kring dem både framhäver 
och ”förlåter” skalan, även om både Rävspelet, 
Fredriksskansgatan och Södra Kanalgatan i sig 
utgör förhållandevis storskaliga element. I den 
östra delen av Malmfjärdsområdet fi nns inte 
denna typ av anläggningar, däremot kan Ängö-
leden sägas utgöra ett storskaligt element. 

Någon längre historisk kontinuitet i den 
stora skalan i Malmfjärdsområdets fi nns inte, 
frånsett stadsmuren i gränsen mot Kvarnhol-
men. Fredriksskansområdets storskalighet här-
rör från den period då området skapades.

Riktning och vyer
Då man i äldre tid närmade sig staden norri-
från öppnade sig landskapet närmast Kalmar. 
I jordbruksmarkerna intill staden bjöds stän-
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I 1906 års stadsplan var intentionen tydlig 
att tillvarata rörelsen runt Malmfjärden som ett 
park- och esplanadstråk, en tanke kom senare 
kom att förtydligas ytterligare, eftersom fl era 
av de planerade villakvarteren kring Malmfjär-
den inte byggdes. Kring Malmfjärden går ännu 
en välutnyttjad promenad- och motionsslinga. 
Broarna vid Lindö och Lindöholm /Kullös syd-
spets har fått behålla sina lägen och Lindövä-
gen sin mjuka kurvatur. Dessa strukturer har 
funnits åtminstone sedan 1830-talet, men går 
sannolikt ännu längre tillbaks i egenskap av 
vadställen och stigar.

Fram till 1920-talet var Malmfjärdsområdet 
fortfarande främst vatten och landsbygd, och 
sannolikt ännu sparsamt frekventerat.  Med 
Fredriksskansgatan ökades rörelseintensite-
ten i den västra delen av Malmfjärdsområdet, 
samtidigt som cirkelrörelsen omkring fjärden 
markerades och förkortades i denna del. Med 
Ängöleden fi ck staden ytterligare en infart från 
norr. Bilismen ger idag en hög rörelseintensitet 
väster, söder och öster om Malmfjärden. 

Cirkelrörelsen kring Malmfjärden går till-
baks till 1878, men fi ck sin nuvarande form på 
1920-talet i samband med att Fredriksskans-

driksskansgatan på 1920-talet och Ängöleden 
på 1970-talet. De leder rakt in mot centrum, 
vilket snarast har förstärkt riktningen in mot 
staden och kyrkans funktion som siktmärke.

Rörelsemönster och intensitet
I äldre tid hade få människor anledning att 
röra sig ut till Malmfjärdsholmarna som mes-
tadels inte hade fast förbindelse med varandra 
eller fastlandet. Vid lågvatten bör man dock ha 
kunnat vada över de smala sunden där man sä-
kert också ibland försökte fylla ut med bråte 
eller uppföra tillfälliga spänger. Mindre båtar 
kunde användas för transporter och fi sketurer 
i de grunda vattnen. Rörelserna i Malmfjärds-
området var således begränsade, man färdades 
utmed kusten på fastlandssidan eller ut till/in 
från holmarna.  

På 1830-talet kunde man röra sig torrskodd 
runt nästan hela Malmfjärden, från Ängöspet-
sen till Kattrumpan, via de träbroar som då 
uppförts i samma lägen som dagens. Cirkeln 
slöts genom Ängöbrons tillkomst år 1878. Ge-
nom utfyllnader skapades en ny strandremsa på 
norra Kvarnholmen så att man kunde röra sig 
utmed Malmfjärden på denna sida om staden. 

Utsikt från Domkyrkan mot Läroverket 1941.
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var parktanken starkare och allmänhetens till-
gänglighet större än var den sedan i realiteten 
kommit att bli. 

Malmfjärdsområdet har således historiskt 
sett präglats av en hög tillgänglighet så långt vi 
kan blicka tillbaka. Framkomligheten i områ-
det har förbättrats sedan slutet av 1800-talet. 

Identitet och status
Under 1600-, 1700- och 1800-talen var Kal-
mar främst riktat mot söder. Vid Kvarnhol-
mens södra sida angjorde båtar utifrån och de 
fi naste kvarteren låg på holmens södra sida. 
Malmfjärden utgjorde lite av ett bakvatten 
utan högre status, i huvudsak omgiven av jord-
bruksmarker. Fjärden utnyttjades för fi ske och 
tjänade delvis som avstjälpningsplats. Fiskare- 
och hantverkarbefolkningen på Malmen och 
Ängö tillhörde samhällets lägre sociala skikt. 

Med de nya omgivningar som under 1900-ta-
lets första hälft växte fram omkring Fredriks-
skans gjorde denna del av Malmfjärdsområdet 
en social helomvändning.  Fredriksskansgatan 
fi ck funktion och karaktär av representativ och 
gestaltad huvudinfart till Kvarnholmen, fl anke-
rad av två av stadens prestigebyggen och delvis 
även av exklusiva privatbostäder. Idrottsplatsen 
signalerade Kalmars dynamik och modernitet för 

gatan anlades. Trots att denna rörelse ännu är 
viktig i Malmfjärdsområdet har Ängöleden och 
den ökade bilismen gjort att rörelsen utmed de 
två infartsvägarna accentueras, snarare än rö-
relsen runt fjärden. Som konstateras ovan har 
Lindövägen med broar, som struktur betraktat, 
funnits åtminstone sedan början av 1800-talet, 
men sannolikt längre.

Tillgänglighet
Genom anläggandet av broar och hårdgjorda 
vägar har framkomligheten i Malmfjärdsom-
rådet förbättrats, i synnerhet från slutet av 
1800-talet, låt vara att det under 1900-talets 
andra hälft främst är bilismen som gynnats av 
åtgärderna.   

Däremot har Malmfjärdens stränder alltid 
varit relativt tillgängligt för allmänheten, ef-
tersom de regelrätt privata ytorna i området 
varit begränsade. Förr liksom idag har strand-
kanter och obebyggda holmar till övervägande 
del utgjort ”allemansrättslig” mark. Delar av 
området kan naturligtvis tidvis ha hägnats 
och fredats för allmänhet och djur, exempel-
vis åkerlyckorna på Galgenabben. I modern 
tid har idrottsområdet utgjort ett inhägnat 
och endast delvis/tidvis tillgängligt område. I 
de tidiga planerna för Fredriksskansområdet 

Utsikt från Domkyrkan över Ängö 1941. Längst bort till vänster syns Lindöskolan, uppförd 1898 och riven 1964.
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• Parker, grönska, trädrader (parkstråket 
runt fjärden, del av fästningsjordarnas park-
stråk, alléerna, ”Rävspelet” )
• Allmänna institutioner, storskaliga an-
läggningar (särskilt i Fredriksskansområdet 
som en del av fästningsjordarnas institu-
tionsstråk)
• Fredriksskansgatan
• Cirkelrörelsen kring Malmfjärden
Om man bortser från äldre byggnader på 

Ängö och Kvarnholmens restaurerade stads-
vall, vilka inte med självklarhet kan sägas till-
höra Malmfjärdsområdet, är det framförallt 
följande fysiska strukturer ovan mark som har 
en längre historisk kontinuitet:

• Fjärdlandskapet i områdets norra och 
östra delar (Malmfjärden med Lindö och 
småholmar) 
• Lindövägen
Av beskrivningen ovan följer även att det 

även fi nns några karaktärsdrag i området som 
har en lång historisk kontinuitet, till stor del 
beroende på att merparten av Malmfjärden 
bevarats:

• Öppenheten som kontrast mot Kvarn-
holmen
• Vyerna mot Kvarnholmen och domkyr-
kan
• Den höga andelen allmänt tillgänglig 
mark utmed stränderna, vattenkontakten
Flera av de ovan listade komponenterna 

samverkar till att framhäva 1600-talsstaden 
på Kvarnholmen. I en fortsatt utveckling av 
Malmfjärdsområdets miljö kan de bevaras eller 
förstärkas med syfte att värna Malmfjärdsom-
rådets historiska karaktär och för att Kvarn-
holmens egenart skall framhävas.  

Det är även viktigt att värna om namnet Fre-
driksskans som en del av områdets historiska 
karaktär och en av få bevarade företeelser från 
1700-talet i området. Namnet har en lång kon-
tinuitet och har varit benämning för två viktiga 
anläggningar. Dels den skans som uppfördes 
under 1730-talet på holmen Kärringalåret i 
Malmfjärden, dels den idrottsanläggning som 
anlades knappt 200 år senare. Försvarsskan-
sen namngavs ursprungligen efter den samtida 
kungen Fredrik I (regenttid 1720-1751).

samtiden, på samma sätt som den nya arenan gör 
det idag år 2011. Den imponerande läroverks-
byggnaden, stod snarare för kontinuitet, solidi-
tet, samt naturligtvis för kunskap och lärdom. 
Alléplanteringar, stenskoningar och ”Rävspe-
let” anlades för att försköna området. 

Ängös utveckling under 1900-talet är inte 
lika entydig. Delar av ön togs i början av se-
klet i anspråk för societetens sommarvillor, 
medan andra delar länge behöll sin prägel av 
arbetarstadsdel, bebodd bl.a. av arbetare vid 
det närbelägna varvet. Mot slutet av 1900-ta-
let, med omvandlingen av varvsområdet och i 
takt med den ökade efterfrågan på stadsnära 
boende, har dock öns status höjts ansenligt. 

”Muddern”1 på norra Kvarnholmen har, 
frånsett promenaden utmed Södra Kanalgatan, 
förblivit ogestaltad och obebyggd. Den öppna 
ytan har använts bl.a. som uppställningsplats 
för gästande cirkusartister och endast partiellt 
och tidvis bebyggd med olika skjul och maga-
sin, tills den på 1960-talet iordningsställdes 
som parkeringsplats.  

Idag är Malmfjärdsområdet ett centralt be-
läget och attraktivt område med generellt hög 
status. Historiskt sett fi ck området ett socialt 
uppsving i och med Fredriksskansområdets till-
blivelse på 1920-talet, men för Ängö är status-
höjningen tydlig först mot slutet av 1900-talet. 

Slutsatser 
Idag återstår inte många spår av den miljö som 
fanns i Malmfjärdsområdet på 1600-, 1700- 
och större delen av 1800-talet. Malmfjärdsom-
rådet genomgick så stora förändringar under 
början av 1900-talet att man skulle kunna tala 
om två helt skilda historiska tillstånd före och 
efter, ett då och ett nu. 

Malmfjärdsområdet har som helhet formats 
under epoken ca 1880-1930, men domineras 
idag av element och karaktärsdrag som till-
kommit omkring 1920-talet. Följande före-
teelser i området kan särskilt framhållas som 
uttryck för denna epok: 

1 ”Muddern” tycks ha varit en allmän benämning på ett 
utfyllt område. Området där Stagneliusskolan ligger kallades 
också ”Muuddern”.
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i Gamla Staden, 1600-talsstaden på Kvarnhol-
men, bebyggda öar som Ängö och Varvsholmen, 
förstäderna Östra Malmen och Ängö, bebyggel-
seområden från 1800-talet, park- och institu-
tionszonen, 1930-talets förstadsområden samt 
villaområden kring de gamla infartsvägarna. 

Av de ovan listade miljöer som uttrycker 
riksintresset berör samtliga Malmfjärdsområ-
det, bortsett från slottet och Gamla staden. Det 
torde därmed stå klart att Malmfjärdsområdet 
med Fredriksskansområdet utgör en viktig del 
av riksintresset, att området är förändrings-
känsligt ur kulturmiljösynpunkt och att till-
kommande bebyggelse bör anpassas. 

Fördjupad beskrivning av riksintresset
År 2008 gjordes en fördjupad beskrivning och 
analys av den norra delen av riksintresse K48 
Kalmar av Barup & Edström arkitektkontor på 
uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län och Kal-
mar kommun. Arbetet defi nierar kulturhisto-

Riksintresset

Riksintressebeskrivningen
En stor del av det centrala Kalmar utgör ett 
område av riksintresse för kulturmiljön, K48 
Kalmar. Fredriksskansområdet ligger inom 
riksintresseområdet, liksom merparten av 
Malmfjärdsområdet. Enligt beskrivningen syf-
tar riksintresset till att tillvarata, utveckla och 
förstärka kulturhistoriska värden i existerande 
bebyggelsemönster. Förändringar av stadspla-
nemönstret och bebyggelsen identifi eras som 
ett möjligt hot. En anpassning av nytillkom-
mande bebyggelse sägs vara önskvärd.

I riksintressebeskrivningens motivering fram-
hålls Kalmars ställning som en av rikets viktigas-
te befästnings- och sjöfartsstäder från medeltid 
till 1600-talets slut, samt det faktum att man i 
stadskärnan fi nner ett av landets främsta exem-
pel på 1600-talets stadsbyggnadskonst. Dock 
betonas även residens- och förvaltningsstadens 
fortsatta utveckling. De fysiska miljöer som sägs 
uttrycka riksintresset är: slottet, äldre lämningar 

Hela riksintresseområdet K 48 Kalmar med den avgränsning området hade år 2008, d.v.s. innan gränsen reviderades enligt 
nästföljande kartbild. (Ur: Kalmars Riksintresse Etapp 1: Norra delen)
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Den svarta, streckade linjen definierar den norra delen av riksintresse K 48 Kalmar. Den röda, streckade linjen visar den 
tidigare avgränsningen som inte längre gäller. (Ur: Kalmars Riksintresse Etapp 1: Norra delen)

Delområden i Barup & Edströms utredning. (Ur: Kalmars Riksintresse Etapp 1: Norra delen)
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VISUELLA VÄRDEN FÖR MALMFJÄRDEN, ÄNGÖ, VARVSHOLMEN OCH LABORATORIEHOLMEN

VISUELLA VÄRDEN FÖR KVARNHOLMEN

(Ur: Kalmars Riksintresse Etapp I: Norra delen)

(Ur: Kalmars Riksintresse Etapp I: Norra delen)
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viktiga, tillika vyerna mot Kvarnholmen från 
stadens norra infarter. 
Analys
I analysen listas Fredriksskans- och Fiska-
regatans trädridåer, vattenkontakten, bro-
förbindelserna och de historiska öppningar i 
stadsvallarna som företeelser som bör tillva-
ratas. Vidare konstateras att områdets öppna 
karaktär främjar vyerna över Malmfjärden, 
vyer som man menar bör tas tillvara. Vyn från 
Ängöleden poängteras särskilt. 

9. Område Ängö 
Beskrivning och karaktärisering
Ängö beskrivs främst utifrån sin förstadska-
raktär, med välbevarad stadsplan och många 
bostadshus från slutet av 1800-talet och början 
av 1900-talet. Även de småskaliga fi skarestu-
gorna och båtplatserna beskrivs som viktiga 
för öns särprägel. 
Analys
Respekt för stadsplanen, men relativ frihet i bygg-
nadsgestaltningen förordas i analysen. Vatten-
kontakten, den öppna karaktären med prome-
nader och båtplatser i områdets ytterkanter bör 
vidmakthållas, liksom blickfälten mot Kvarnhol-
men och över Malmfjärden, menar man.

I det följande görs ett sammanfattande för-
sök att lista aspekter som framhålls som sär-
skilt viktiga att beakta i en fortsatt utveckling 
av Malmfjärdsområdet, enligt 2008 års för-
djupade riksintressebeskrivning. Flera punkter 
sammanfaller med de företeelser som framhål-
lits under ”Malmfjärdsområdets kulturhisto-
riska karakteristika”. Samtliga punkter utom 
den sista är direkt relevanta för utvecklingen 
av Fredriksskansområdet. 

• Funktion som rekreationsområde
• Rumslig öppenhet
• Vattenkontakt
• Trädridåer
• Broar
• Vyer över fjärden, i synnerhet från Ängö 

mot Kvarnholmen och dess landmärken: 
domkyrkan, vattentornet och ångkvarnen

• Nybebyggelse i område 8 bör få ”campuska-
raktär”

• Ökad tillgänglighet önskvärd 
• Stadsportar eller andra historiska öppning-

riska värden inom denna del av riksintresseom-
rådet och kan ge vägledning i vilka avseenden 
Malmfjärdsområdet med Fredriksskansområ-
det är förändringskänsligt och på vilket sätt till-
kommande bebyggelse bör anpassas. I arbetet 
läggs generellt stor vikt vid visuella värden som 
utblickar, siktlinjer och landmärken. I Barup & 
Edströms arbete delas deras utredningsområde 
in i tio delområden, där det i detta samman-
hang främst är ”8. Område Malmfjärden” som 
berörs, men i viss mån även de angränsande ”5. 
Område Kvarnholmen norr utanför stadsmu-
ren” samt ”9. Område Ängö”. Nedan följer ett 
sammandrag av vad som uttalas beträffande 
dessa tre delområden. 

8. Område Malmfjärden
Beskrivning och karaktärisering
I beskrivningen av område 8 poängteras inom-
skärsmiljön, vattnet, grönskan, samt idrotts- 
och rekreationsaspekten. Stagneliusskolan ses 
som en tidstypisk representant för det tidiga 
1900-talets skolbyggnader, men även som en 
del av stadens institutionsstråk och som ett 
landmärke. Idrottsanläggningen Fredriks-
skans beskrivs som ett tydligt exempel på 
1930-talets arkitekturideal för idrott. Båda 
institutionerna tillskrivs social- och samhälls-
historiska värden. Blickfånget över Malmfjär-
den, framförallt inåt Kvarnholmen med dom-
kyrkan, vattentornet och ångkvarnen, anses 
viktigt att värna. 
Analys
Malmfjärdsområdet beskrivs i analysen som en 
rekreativ resurs som bör respekteras, förädlas 
och göras mera tillgänglig. Vyn från Ängö mot 
Kvarnholmens silhuett bör vidmakthållas, an-
ser man. Vidare sägs att framtida bebyggelse 
nära vattenlinjen bör respektera områdets na-
turupplevelse genom öppenhet av campuska-
raktär. 

5. Område Kvarnholmen norr utanför 
stadsmuren
Beskrivning och karaktärisering
Liksom för område 8 lyfts vattnet, grönskan, 
samt idrotts- och rekreationsaspekten fram i 
beskrivningen av område 5. De fria vyerna mot 
Kalmarsund och Malmfjärden beskrivs som 
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kyrkogården. Kvarteret Resedan söder om 
Margaretaplan var en annan plats som disku-
terades. Slutligen kom den att förläggas på den 
udde som på äldre kartor kallas ”Galgudden”, 
senare ”Kraners hägne”. Själva idrottsplatsen 
ligger således på fast, d.v.s. ej utfylld, mark. 

Planerna för den nya idrottsparken var stor-
slagna, vilket kan ses på en situationsplan över 
området från tiden för anläggandet. Ritningen 
visar att man inom området utöver idrottsplan 
med löparbanor och läktare även planerade att 
uppföra en tennishall, fl era tennisbanor, kägel-
banor, krocketplan, restaurang med dansbana 
och musikpaviljong mot Malmfjärden samt 
lekplatser.

Många av de idrottsplatser som anlades i 
landet vid 1900-talets början bekostades till 
stor del av privatpersoner. Det rådde tvivel om 
idrottsplatser verkligen skulle vara ett natur-
ligt kommunalt stödområde, eftersom idrotten 
ännu inte ansågs vara ”en hela folkets sak”.2 
Idrottsanläggningen i Kalmar bekostades dels 
av bidrag från Kalmar stad och genom stats-
bidrag, men till stora delar även av företag, 

2 Det kommunala stödet till idrotten kulminerade under 
efterkrigstid. 

Fredriksskansområdet

ar i stadsvallen

Historik över områdets fysiska 
utveckling 

Kalmar Idrottspark anläggs
Intresset för idrott ökade markant i Kalmar, 
liksom i övriga landet, under åren kring se-
kelskiftet 1900. Det bildades en mängd olika 
idrottsföreningar, där fotboll och friidrott 
hörde till de mer populära idrotterna. Kring 
sekelskiftet 1900 lät därför stadsfullmäktige 
i Kalmar iordningställa en idrottsplats på ett 
utfyllt område på nordöstra Kvarnholmen 
mellan Fiskaregatan och Södra Kanalgatan. 
Idrottsplatsen var mycket enkel. Planen var ste-
nig och tuvig med gångvägar tvärs över. Intill 
planen fanns ett skjul för redskapsförvaring. 
Löparbanor saknades och därför användes 
kringliggande trottoarer och grusvägen längs 
Malmfjärden för detta ändamål. Idrottsplat-
sen var uppenbart undermålig och den kritise-
rades bland annat av Smålands Idrottsförbund 
i en jubileumsskrift 1912. Det kom dock att 
dröja fram till 1917 innan en motion om att 
anlägga en ny idrottsplats lades fram till stads-
fullmäktige.

Då planerna för att anlägga en ny idrotts-
plats i Kalmar tog form, diskuterades fl era oli-
ka alternativa lägen. Ett förslag var att förlägga 
anläggningen i ett område vid Kalmarsund-
sparken, men där ansågs den ligga för nära 
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Gymnastikuppvisning vid Fredriksskans år 1930. Den tidiga gymnastikidrotten hade ingen tydlig tävlingsinriktning, istället 
föredrogs festliga uppvisningar.  (Bildnr: KLM B3268)

idrottsplatsen mot väster och ett plank mot sö-
der. Muren uppfördes som nödhjälpsarbete4. 
Den dyra stenmuren blev idrottsplatsens arki-
tektoniska signum. Entrén till idrottsplatsen 
låg vid korsningen Jutegatan – Erik Dahlbergs 
väg. Muren var ritad av stadsarkitekt J Fred 
Olson redan 1918. På hans förslag fanns även 
en pampig huvudentré, vilken fi ck vänta, och 
en vaktmästarbostad med biljettkontor info-
gad i muren. Vaktmästarbostaden kom aldrig 
till utförande.

Idrottsanläggningen kallades till en bör-
jan för ”Kalmar Idrottspark”. Namnet ”Fre-
driksskans” blev offi ciellt först 1943. Den nya 
idrottsplatsen togs i bruk 1919, men blev aldrig 
invigd. Invigningen var planerad till svenska 
fl aggans dag 1919, men ansågs bli för kostsam 
och ställdes därför in. Invigningen av idrottsan-
läggningen fi ck vänta i 80 år. Först i samband 
med Kalmar FF:s hemmamatch mot IFK Norr-
köping den 20 juni 1999 blev idrottsplatsen of-
fi ciellt invigd!

4 Ytterligare en typ av statligt idrottsplatsstöd var Arbets-
löshetskommisionens insatser, där idrottsplatser tycks ha 
varit särskilt lämpliga för sådant arbete. Nödhjälpsarbetet 
var särskilt vanligt under 1920- 1930-talet då arbetslöshe-
ten var hög. 

sparbanken, Idrottsplatskommittén3 och pri-
vatpersoner. Det största privata bidraget kom 
från tändstickskungen Ivar Kreuger. Den totala 
kostnaden för att anlägga idrottsanläggningen 
uppgick till 55 000 kr. 

Arbetet med den nya anläggningen påbör-
jades under 1918. Platsen dränerades och mot 
Malmfjärden planterades en björkridå för att 
ge skydd mot östlig vind. En plan anlades. Det 
vid tiden stora intresset för friidrott, medför-
de att de fl esta nya idrottsplatser som anlades 
runt om i landet även fi ck löparbanor. Så även i 
Kalmar, där planen omgavs av både löpar- och 
hoppbanor. På planens södra sida uppfördes 
en ståplatsläktare utan tak ritad av stadsarki-
tekt J Fred Olson och några små stugor, vilka 
troligen användes till omklädningsrum och 
redskapsförvaring. Tidigt fanns även en rund 
serveringskiosk. 

År 1921 uppfördes den 300 m långa sten-
mur av Ölandskalksten som än idag omgärdar 

3 Statliga idrottsplatsstöd fanns att tillgå från 1908 
då ett statligt idrottslotteri inrättades. Idrottsplatskom-
mittén bildades 1914 som en direkt följd av det införda 
riksdagsanslaget för idrottsplatsers anläggande året innan. 
Man markerade behovet av idrottsplatser starkt från både 
idrottsrörelsen och statsmakterna. 
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Odaterat förslag till Kalmar Idrottsparks utformning, sannolikt utförd cirka 1917–1918 inför anläggandet av den nya 
idrottsplatsen. (Ur: Samhällsbyggnadskontorets arkiv, Kalmar.)
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1918/1921 års stadsplanekarta, upprättad år 1918. På platsen för den planerade båthamnen anlades i stället en simbassäng.
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Foto från 1920-talet, där den nyanlagda idrottsplatsen ses till vänster. Mitt på bilden ses den nyskapade 
Fredriksskansgatan. I fonden ses bebyggelsen på Kvarnholmen. (Bildnr: KLM C686)
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Idrottsanläggningen förbättras och förskönas
Skötseln av den nya idrottsplatsen tycks ha 
varit bristande under de inledande åren. Det 
fi nns noteringar från 1925 att anläggningen 
redan höll på att förfalla, varför medel för 
upprustning anslogs. Som skildrats ovan i his-
toriken för Malmfjärdsområdet ovan var det 
just vid denna tid som man var i färd med att 
färdigställa omgivningarnas metamorfos från 
utfyllnadstipp till paradentré med element som 
Fredriksskanskanalen, Fredriksskansbron, 
Fredriksskansgatan och ”Rävspelet”. Under 
1930-talet gjorde betydande insatser för att 
förbättra och försköna idrottsplatsen. 

Den första byggnad som hade uppförts 
inom idrottsområdet var ett båthus för Kal-
mar roddklubb, vilket stod klart vid mitten av 
1920-talet. Var detta båthus stod är osäkert. 
År 1933 uppförde föreningen ett nytt båthus 
vid strandkanten norr om idrottsplanen, vilket 
fi nns kvar än idag. 

Alldeles nordväst om idrottsplanen upp-
fördes 1928 en tennishall av AB Kalmar Ten-
nishall för Kalmar Tennisklubb. Detta var de 
första inomhusbanorna i Kalmar. Tennisspor-
ten i Kalmar hade tidigare varit hänvisad till 
utomhusbanor. Tennishallen ritades av J Fred 
Olson.

Omkring 1930 ombyggdes den befi ntliga 
läktaren söder om planen och försågs med tak. 
Läktaren hade plats för 500 sittande. Under 
sent 1930-tal försågs läktaren med en utbygg-
nad mot söder inrymmande omklädningsrum, 
toaletter och domarrum.

Kalkstensmuren mot Fredriksskansgatan 
hade byggts upp redan 1921 efter ritningar av 
stadsarkitekt J Fred Olson. På ursprungsrit-
ningarna fanns även en entréportal mot Fre-
driksskansgatan inritad. Denna entréportal 
uppfördes först omkring 1933 och blev en del i 
arbetet med områdets allmänna försköning. 

Vid början av 1930-talet iordningställdes en 
gräsplan i området söder om idrottsplanen. Om-
gärdningen mot Fredriksskansgatan förläng-
des, dock med ett enklare utförande bestående 
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Under 1920-talet gjordes flera satsningar för att försköna området. Fredriksskansbron och den trädkantade Fredriks-
skansgatan utgör stilfulla element i området. (Bildnr: KLM B2829)

Utsikt från vattentornet under sent 1920-tal. Rävspelet har anlagts med gångstigar och trädplanteringar. Läroverkets 
idrottshall är under uppförande. (Bildnr: Kalmar kommuns bildarkiv GC434)
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Idrottsplatsen omkring 1930. Till vänster ses den nyuppförda tennishallen. Inom det inhägnade området, alldeles söder 
om läktaren, ses en grusplan med två mål uppställda och en rund serveringskiosk. Till höger om grusplanen ses några 
mindre byggnader med oklar funktion, möjligen är det Roddklubbens båthus. I bildens nedre högra hörn syns delar av 
den nyanlagda gräsplanen. Entréportalen mot Fredriksskansgatan har ännu inte uppförts. (Bildnr: KLM O29700K.)

Fredriksskansbron.
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Korsningen Fredriksskansgatan – Jutegatan år 1936. Den nya entréportalen vid Fredriksskansgatan är klar. 
Intill den nya entrén ses även en serveringskiosk och flera anlagda planteringar. (Bildnr: KLM B3098)
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av kalkstensstolpar och nät. Vid strandkanten 
intill denna plan låg en 50 m lång bassäng i 
anslutning till Malmfjärden. Bassängen fylldes 
igen någon gång på 1940-talet, då ytterligare 
en plan anlades.

År 1935 uppfördes en serveringskiosk in-
till huvudentrén, vilken då ersatte en rund 
kioskbyggnad som funnits på platsen sedan 
1920-talet. Några år senare uppfördes ännu en 
serveringskiosk intill tennishallen. Serverings-
kioskerna ritades av J Fred Olson. 

Framgångar ger nya läktare
Läktarna vid Fredriksskans har ersatts och 
förändrats vid ett fl ertal tillfällen. Kalmar FF:s 
seriespel har haft stor betydelse för läktarna. 
Under 1940-talet skedde ett påtagligt ökat in-
tresse för fotbollen i Kalmar. År 1949 lyckades 
Kalmar FF nå Allsvenskan för första gången. 
På den allsvenska premiärmatchen mot Malmö 
FF 1949 fanns drygt 15 000 åskådare på plats. 
Då hade även bänkar placerats ut på löparba-
norna runt planen. 

Till en början fanns det endast en träläktare 
söder om idrottsplanen uppförd på 1920-talet 
och försedd med tak på 1930-talet med plats 
för 500 åskådare. Under sent 1930-tal utöka-
des läktarens underbyggnad efter en ritning av 
Rudolf Berg. I tillbyggnaden inrymdes omkläd-
ningsrum, toalett, domar- och funktionärsrum. 
Under 1940-talet respektive 1950-talet kom-
pletterades den södra läktaren med två fl anke-
rande sidoläktare utan tak. 

Under det sena 1940-talet byggdes en stå-
platsläktare helt i trä norr om planen, efter en 
ritning av Stockholms stads Idrotts- och fri-
luftsstyrelse. Ståplatsläktaren utökades under 
1950-talet.

År 1951 blev Kalmar FF nedfl yttat, men 
hösten 1954 var laget åter i Allsvenskan. Inför 
återinträdet i Allsvenskan genomfördes 1954 
en upprustning av arenan. Den norra läktaren 
fi ck ökad kapacitet och i östra kurvan anlades 
gradänger. Under 1950-talet tillkom transpor-
tabla läktare. Det torde ha varit vid denna tid 
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läktarbyggnad av betongelement rymmande 
2 600 åskådare och med underbyggnad inrym-
mande omklädnings- och redskapsutrymmen. 
Läktaren försågs vid mitten av 1980-talet med 
uppvärmningsbara sittplatser. Man byggde 
även allvädersbanor runt planen och ännu en 
träningsplan anlades söder om arenan. 

Något år senare, 1977, uppförde Kalmar FF 
ett klubbhus intill huvudentrén. Byggnaden ri-
tades av Evald Jonnergård, ATRIO Arkitekter 
i Kalmar. Byggnaden inrymde försäljning, sam-
lingsrum, styrelserum och pingisrum. Samma 
år byggdes också en ny biljettkur vid lilla en-
trén.

Moderniseringen av idrottsplatsen har där-
efter skett successivt. Sommaren 1984 ersattes 
den gamla resultattavlan i trä med plåtsiffror 
av en elektronisk tavla. År 1987 anlades en 
konstgräsplan med värmeslingor där en tidigare 
grusplan legat. Vid slutet av 1980-talet uppför-
des en klubblokal för Kalmar AIK intill tennis-
hallen. Vid mitten av 1990-talet revs den norra 
träläktaren från 1940-talet och ersattes av den 
nuvarande stå- och sittplatsläktaren med plats 

som ännu en plan anlades i områdets södra del. 
En mindre utfyllnad där bassängen tidigare 
funnits gjorde det möjligt att anlägga ännu en 
plan i området under det sena 1950-talet. Trä-
ningsplanerna ligger helt på utfylld mark.

Hösten 1955 inleddes en 20 år lång period i 
division två. Under denna period genomfördes 
inga större förändringar på Fredriksskans. En 
nytillkommande byggnad var dock idrottspa-
viljongen som uppfördes 1959 efter ritningar av 
Evald Claesson. Idrottspaviljongen placerades 
alldeles söder om sittplatsläktaren och inrymde 
omklädningsrum, tvätt- och torkrum, kök och 
servering samt biljettkontor med biljettlucka. I 
samband med att paviljongen byggdes uppför-
des en transformatorstation vid huvudentrén. I 
övrigt hörde en garagebyggnad och ytterligare 
en transformatorstation till nytillskotten på 
området. 

Hösten 1975 kom Kalmar FF åter med i 
Allsvenskan. Inför Kalmar FF:s återinträde 
i Allsvenskan utfördes en modernisering av 
Fredriksskans. Den södra träläktaren från 
1920-talet revs och ersattes med en modern 

Fredriksskans 1954, den södra läktaren har utökats på var sida med sittplatser utan tak. (Bildnr: Kalmar kommuns bildar-
kiv, GC392)
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för 3 000 åskådare. Med den nya läktaren fi ck 
anläggningen en publikkapacitet på omkring 
10 000 personer. På 1990-talet byggdes också 
nya fordons- och redskapsgarage.

Utöver ovan nämnda byggnader fi nns ett 
antal transportabla läktare uppställda kring 
idrottsplanen och runt om i området fi nns di-
verse bodar av ”friggebodstyp”. 

Folket, föreningarna och Fredriksskans
1880-talet brukar räknas som ett genombrotts-
decennium för idrotten i Sverige och under 
1890-talet bildades fl era riksorganisationer5 
inom idrott. Den dominerande svenska idrot-
ten var vid denna tid gymnastiken som hade 
rollen av ett slags nationalidrott som satte folk-
hälsan i centrum. Gymnastiken ansågs ha stora 
hälsovärden och det var mycket populärt att 
som publik delta i de festliga gymnastikuppvis-
ningar som anordnades. 

5  Skid- och friluftsfrämjandet 1892, Svenska gymnastik-
förbundet 1891, Svenska idrottsförbundet 1895.

Idrotten i Sverige fi ck ett stort uppsving ef-
ter de svenska framgångarna vid OS i Athen 
1906 och allt fl er lockades av framförallt frii-
drott och bollspel, i synnerhet fotboll. Det var 
nu som grunden lades till den i särklass största 
folkrörelsen i landet, idrotten som massrörelse. 
Under åren 1906–1908 bildades en stor mängd 
idrottsföreningar och fl era idrottsplatser anla-
des runtom i landet. Att idrottsplatsetablering-
ar och föreningsgrundandet sammanfaller un-
derstryker det idrottsliga genombrottets styrka 
under denna tid. De tidigaste idrottsförening-
arna i Kalmar bildades under sent 1800-tal och 
ägnade sig åt skytte, cykling, friidrott och gym-
nastik. De första fotbollsföreningarna i Kalmar 
bildades under 1900-talets första år.

Såväl friidrottsutövarna som fotbollsspe-
larna i Kalmar var under denna tid hänvisade 
till den ytterst enkla idrottsplats som iordning-
ställts på norra Kvarnholmen. Anläggandet av 
idrottsanläggningen Fredriksskans 1919 var 
efterlängtat och kan ses som ett av stadens åta-
ganden till följd av idrottens ökade popularitet. 
Idrottsanläggningen förde dock med sig en re-

Gymnastikuppvisning på den nyanlagda gräsplanen söder om idrottsplatsen år 1930. Gymnastiken var, till skillnad från 
exempelvis fotbollen, en publikdragande idrott under det tidiga 1900-talet. Bildnr: KLM B3274.
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Kalmar SK8 och för andra ändamål som ten-
nis, rodd och gymnastikuppvisningar. De olika 
idrottsföreningarna har tillsammans med skol-
idrotten verkat sida vid sida och med respekt 
för varandra samsats om träningstider, trä-
ningsplaner, omklädningsrum och andra loka-
ler. Men som alltid när olika verksamheter ska 
balanseras mot varandra har det givetvis inte 
alltid varit lätt. Fotbollen, och under senare 
år i synnerhet Kalmar FF, har trots allt präg-
lat idrottsanläggningen och nästintill blivit sy-
nonymt med Fredriksskans, som Pelle Friberg 
författare till jubileumsboken om Kalmar FF 
uttrycker det.

Kalmar FF:s och Kalmar AIK:s framgångar 
har pendlat fram och tillbaka under åren som 
gått. Under 1980-talet spelade lagen i samma 
division och periodvis har Kalmar AIK haft 
större framgångar än Kalmar FF. Samarbetet 
mellan föreningarna har varit gott och Fredriks-
skans har fungerat som en sammanhållande 
länk, men det har ändå alltid funnits märkbara 
skillnader mellan föreningarna. Kalmar AIK 

8  Kalmar SK bildades 1911 under namnet Ängö IF. Fören-
ingen ändrade till det nuvarande namnet 1929.

ducering av antalet idrottsföreningar i staden, 
eftersom man ansåg att så många idrottsför-
eningar inte skulle kunna samsas på den nya 
idrottsplatsen. Det var under denna tid som 
fotbollsföreningarna Kalmar FF6 och Kalmar 
AIK7 bildades genom olika sammanslagning-
ar.

Idrottsanläggningen Fredriksskans har spe-
lat en mycket viktig roll för idrotten i Kalmar, 
såväl för proffsidrotten som för amatör- och 
skolidrotten. Idrottsplatsen har kanske blivit 
mest förknippad som hemmaarena i fotboll 
för idrottsföreningarna Kalmar FF och Kalmar 
AIK, men anläggningen har allt sedan starten 
även använts för friidrott, idag av föreningen 

6  Kalmar FF bildades 1910 under namnet IF Göta, vilket 
1912 ändrades till IF Gothia. År 1918 slogs föreningen sam-
man med Kamraterna och bildade en förening med namnet 
Kalmar Idrottssällskap. År 1927 bytte föreningen namn till 
Kalmar FF. 
7  Kalmar AIK bildades 1903 under namnet Glad ungdom. 
1905 bytte föreningen namn till IK Örnen och 1909 till 
Kalmar Idrottsklubb. År 1917 slogs Kalmar Idrottsklubb 
samman med IK Falken (som bildats 1907) till en förening 
med namnet Kalmar Allmänna Idrottsklubb, KAIK.  

Gymnastikuppvisning på Fredriksskans 1939.
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Fredriksskans var till en början svagt, möjligen 
ett par hundra per fotbollsmatch. När Kalmar 
FF 1927 fi ck spela i division 2 steg snittet till 
1 800 åskådare per match. Vid denna tid sän-
des till och med en bortamatch i Kalmar i rund-
radio. Det var dock matcherna mot Nybro som 
lockade störst publik. Det svaga publikintresset 
avspeglade sig också i idrottsplatsen, som till 
en början framförallt riktade sig till de utövan-
de idrottarna. Läktarplatserna var få. Under 
1940-talet exploderade dock fotbollsintresset 
i Kalmar och under 1950-talet kunde Kalmar 
räknas som en riktig fotbollsstad. Det ökade 
fotbollsintresset hörde tydligt samman med 
Kalmar FF:s inträde i Allsvenskan och klubben 
framgångar där. På Kalmar FF:s allsvenska pre-
miärmatch mot Malmö FF 1949 fanns drygt 
15 000 betalande åskådare på plats. Då hade 
bänkar placerats ut även på löparbanorna runt 
planen.9

Fotbollspubliken i Kalmar har varit ovanligt 
lugn och stillsam. Före andra världskriget fö-
rekom relativt många publikbråk med domare 
eller motståndsspelarna på de svenska idrotts-
anläggningarna, men på Fredriksskans har pu-
blikbråk varit ovanliga. Likaså har det orga-
niserade hejandet varit mer intensivt på andra 
håll än i Kalmar. Fredriksskanspubliken tycks 
i första hand ha varit på plats för att titta på 
fotboll, inte för att sjunga och skrika. Ändå har 
identiteten på Fredriksskans varit stark, menar 
Kenneth Ottosson, journalist på Barometern. 
Det är på Fredriksskans som Kalmardialekten 
har slagit ut i full blom. 

Matcherna har också fungerat som mötes-
platser för socialt umgänge. Den uppsluppna 
stämningen, publikhavet och umgänget, kunde 
vara nog så viktiga anledningar för att komma 
till Fredriksskans. En förtjänst med Fredriks-
skans har varit att man som åskådare inte be-
höver sitta still utan, till skillnad från många 
andra allsvenska arenor, har möjlighet att röra 

9  Publiksnittet under 2008 var betydligt lägre än 
exempelvis under 1950-talet. Publiksnittet 2008 på 6102 
personer kan jämföras med år 1953 då publiksnittet var 10 
367 personer. Förklaringen ligger troligen inte i ett minskat 
idrottsintresse, utan i att fl er klubbar har uppstått.

har varit ”arbetarklubben i stan”, som fören-
ingens ordförande Mats Blomberg uttrycker 
det, och många av de första spelarna var varvs-
arbetare. På Kalmar verkstad och slakteriet 
fanns många ”blåtoppar”, menar Blomberg. 
Kalmar FF bottnar däremot ursprungligen i 
en läroverksförening som bildades av några 
ungdomar på läroverket, enligt Pelle Friberg, 
men föreningen tycks idag inte alls ha samma 
tydligt traditionella koppling till sitt ursprung 
som KAIK. Det har också funnits skillnader 
i föreningarnas ekonomiska förutsättningar. 
Kalmar FF:s framgångar i Allsvenskan har gett 
ekonomiska resurser, medan Kalmar AIK mer 
karaktäriseras av en folkrörelseuppbyggnad, 
helt beroende av ideella krafter, enligt Blom-
berg.

Fredriksskans har för tränare, idrottsutövare 
och säkerligen även för en del av publiken fung-
erat som ett ”andra hem”, som Tomas Lindén 
tränare för Kalmar SK utrycker det. Idrotts-
platsen är för många en plats förknippad med 
många minnen, där man upplevt alla former 
av känslor och samhörighet. En plats för skratt 
och tårar, glädje och ledsamhet, bus och allvar 
samt en plats som skapat långvariga relationer. 
Kalmar AIK:s ordförande Mats Blomberg in-
stämmer och tror att Fredriksskans fi nns i hjär-
tat hos många Kalmarbor, såväl ”blåtoppar” 
som ”rödtoppar”. Den kyla som kan upplevas 
under träningar vintertid vid det utsatta Fre-
driksskans, uppvägs av miljön och ett genuint 
kamratskap, menar han. 

Intresset för friidrott har i allmänhet varit 
gott i Kalmar, men eftersom idrottsplatsen ald-
rig blivit en A-arena för friidrott, d.v.s. den sak-
nar SM-status, så har inga senior-SM eller in-
ternationella mästerskap inom friidrott kunnat 
anordnas. Det har dock arrangerats fl era stora, 
men dessvärre inte särskilt publikdragande, ar-
rangemang, som ungdoms-SM och stafett-SM. 
Publikmässigt är det överlägset fotbollen som 
blivit mest framträdande på Fredriksskans. 
Men så var det inte då anläggningen var ung. 
Det tidiga 1900-talets Kalmar hade en konser-
vativ prägel och var ingen god grogrund för 
fotbollssporten. Publikintresset för fotboll vid 
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Löpartävling vid Fredriksskans 1945. Vid sidan av fotboll var friidrott en populär idrott som lockade publik redan under 
tidigt 1900-tal. Bildnr: KWO405bhj

Friidrottstävling vid Fredriksskans, troligen 1945. I bakgrunden ses den södra träläktaren uppförd på 1920-talet med 
senare utförda ombyggnader i form av tak och tillbyggnad på baksidan. (Bildnr: KLM KWO0095)



Fredriksskansområdet • Kalmar läns museum

63

av Sveriges bästa och vackraste. Det centrala 
läget och närheten till vattnet har uppskattats 
av både Kalmarbor och gästande lag med sup-
portrar. Trots detta har arenan aldrig tillhört 
toppskiktet. När Kalmar FF nådde Allsvenskan 
1975 skrevs att den låg 30 år efter sin tid. ”Det 
fi nns till exempel ingen möjlighet att köpa en 
kopp kaffe.” Den nya läktare som uppfördes 
under 1976 var ett steg mot att modernisera 
arenan. 

Allt större krav ställs på idrottsanläggning-
arna. När Kalmar FF vann Allsvenskan för för-
sta gången 2008 återväcktes tanken på en ny, 
modern arena. Kalmar FF:s nya arena i kvar-
teret Bilen vid den f.d. Volvofabriken beräknas 
stå klar i mars 2011 och första matchen spelas 
den 11 april. Därmed lämnar Kalmar FF efter 
drygt 90 år Fredriksskans. Kalmar FF:s sista all-
svenska match på Fredriksskans spelades den 
31 oktober 2010. Den publikdragande tillställ-
ningen avslutades med ett stort fyrverkeri som 
en avskedshälsning till Fredriksskans.

Kvar på Fredriksskans är friidrotten genom 
Kalmar SK, fotbollsföreningen Kalmar AIK, 
gymnastikföreningen Kalmar GF och Kalmar 
roddklubb.

sig mellan fl era olika platser runt planen, menar 
Pelle Friberg. Vissa matcher har, givetvis bero-
ende på Kalmarlagens framgångar i den aktu-
ella matchen, kommit att prägla hela centrala 
Kalmar och har knappast kunnat gå ens den 
mest ointresserade obemärkt förbi. Den upp-
sluppna stämningen har speglat av sig. Avspärr-
ningar, brist på parkeringsplatser, mycket folk i 
omlopp, jubelskriken efter varje gjort mål, heja-
rop och jublande bilkavalkader genom centrum 
har varit några tydliga kännemärken. 

En viktig tid ur såväl publiksynpunkt som ur 
Kalmar FF:s synpunkt var 1970-talet då laget 
efter drygt 20 år åter inträdde i Allsvenskan. 
Föreningen uppförde ett klubbhus på Fredriks-
skans där försäljning av föreningens nyfram-
tagna profi lprodukter såldes, bland annat en 
CD-skiva med FF-sånger framförda av Tonix. 
Dessutom startades en fanclub och inne på Fre-
driksskansområdet öppnades en pub. I publi-
ken ljöd hejarramsor, som liksom då ännu kan 
höras på läktarna: ”Heja Kalmars röda bröder, 
spela nu så kulan glöder, FF, FF, FF…” och ”På 
Fredriksskans, på Fredriksskans, där spelar 
Sveriges bästa lag…”.

Fredriksskans läge har alltid ansetts vara ett 

Publiken omger planen vid en fotbollsmatch år 1950. Bildnr: KLM A20886.
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Många av de sportevenemang som arrangerats 
på Fredriksskans har rört kalmarbornas inre 
och i sina bästa stunder fått en prägel av folk-
fest. Genom sin funktion som idrottsarena och 
samlingsplats är Fredriksskans idrottsplats en 
historiskt viktig plats i Kalmar, en plats som 
de fl esta i regionen kan associera och relatera 
till, oavsett idrottsintresse. Detta förstärks av 
idrottsplatsens läge vid en av huvudinfarterna 
till Kvarnholmen. Idrottsplatsens främsta kul-
turhistoriska värden ligger således i den nära 
100-åriga kontinuiteten av dess funktion, samt 
i dess starka symbolvärden för staden, dess in-
vånare och idrottsföreningar. 

Antikvarisk rekommendation: Idrottsplat-
sen (huvudplanen) bör betraktas som en sär-
skilt värdefull anläggning. Den bör bevaras 
som en öppen, obebyggd yta. Från kulturhis-
torisk synpunkt är det önskvärt att den beva-
ras som idrottsarena, i första hand för större 
evenemang och uppvisningar. I händelse av 
ändrad användning bör platsens funktion som 
offentligt rum och som en för många männis-
kor betydelsefull punkt i staden värnas. Vid en 
förändrad användning är det även önskvärt 
att platsens form bevaras, eftersom den tydligt 
avspeglar den ursprungliga funktionen. Björk-
ridån mot Malmfjärden kan med fördel kom-
pletteras/föryngras.  

  

Idrottsplatsen (huvudplanen)
Anläggningsår: 1918

Beskrivning: Själva idrottsplatsen med hu-
vudplanen för fotboll anlades på jordbruks-
mark år 1918 och utgör idrottsanläggningens 
äldsta del. Idrottsplatsens läge, utbredning 
och indelning är ännu densamma som på den 
odaterade och osignerade situationsplan över 
Kalmar Idrottspark vilken redovisats ovan 
och som överensstämmer med 1918 års stads-
plan.  Idrottsplatsen består av en fotbollsplan 
omgiven av löparbanor samt söder om dem ett 
område för längdhopp, stavhopp och trestegs-
hopp. På idrottsplatsens östra del fi nns en trä-
ningsyta för nämnda hoppsporter och på dess 
västra del en yta för kast och höjdhopp. Man 
får förmoda att planens underlag och mark-
beläggningar har förbättrats kontinuerligt. 
Fotbollsplanen är idag, liksom ursprungligen, 
en ouppvärmd gräsplan. Friidrottsytorna som 
sannolikt från början var belagda med kolstybb 
är idag belagda med syntetmaterial (”tartan”). 
Mot Malmfjärden står ännu träd kvar från den 
ursprungliga vindskyddande björkridån. 

Kulturhistoriskt värde: I egenskap av an-
läggningens hjärta har själva idrottsplat-
sen ett mycket högt kulturhistoriskt värde. 
Idrottsplatsen är idag synonym med namnet 
”Fredriksskans”. Genom de otaliga fotbolls-
matcher och idrottskamper som utspelats där 
är den en känslomässigt starkt laddad plats. 

Områdets byggnader/anläggningar
- beskrivning, kulturhistorisk bedömning 
och antikvariska rekommendationer
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i muren. Vaktmästarbostaden kom aldrig till 
utförande. År 1933 upprättades en ny ritning 
av huvudentrén av Eiler T Schiöler utifrån J 
Fred Olsons ursprungliga förslag, men utan 
vaktmästarbostad. Entréportalen uppfördes 
omkring 1933 och blev en del av det pågående 
arbetet med områdets allmänna försköning. 
Vid samma tid anlades en träningsplan utmed 
Fredriksskansgatan, söder om idrottsplatsen 
(ung. motsvarande dagens B-plan). Som en 
avgränsning mot gatan, i murens förlängning 
söderut, uppfördes ett nätstängsel uppburet 
av stolpar i murad kalksten, förbundna med 
varandra genom en sockelmur i samma ma-
terial. 

Kalkstensmuren med entréer
Nybyggnadsår: 1921 (muren) respektive 1933 
(huvudentrén)
Arkitekt: J Fred Olson

Beskrivning: Den 300 m långa muren av kalk-
sten som avgränsar idrottsanläggningen mot 
Fredriksskansgatan uppfördes år 1921, efter 
en ritning från 1918 av den mångårige stads-
arkitekten i Kalmar Fred Olson. Muren upp-
fördes som nödhjälpsarbete till en kostnad av 
6 000 kr. Murens grundläggning utgörs av 
murade valv för att främja vattenavrinningen. 
Ursprungligen låg den enda entrén till idrotts-
platsen vid korsningen Jutegatan–Erik Dahl-
bergs väg, den idag befi ntliga ”Lilla entrén”. 

På J Fred Olsons ursprungsritningar från 
1918 fanns även en pampig huvudentré mot 
Fredriksskansgatan, vilken fi ck vänta, och en 
vaktmästarbostad med biljettkontor infogad 

Kalkstensmuren som omgärdar idrottsplatsen mot Fredriksskansgatan. Muren byggdes som ett nödhjälpsarbete 1921.
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J Fred Olsons förslag på huvudentrén och intilliggande vaktmästarbostad från 1919.  Ur: Samhällsbyggnadskontorets arkiv.

Ritning av muren. Ur: Samhällsbyggnadskontorets arkiv.
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Ritning till hägnaden utmed träningsplanen från 1933.

Entréerna är försedda med ekportar, en 
bredare mittport och två mindre sidoportar. 
Portarna har ännu sina originalbeslag i smide. 
Huvudentrén har en frontonformad överbygg-
nad klädd med rosamålad locklistpanel, tidi-
gare slätpanel. År 1999 höjdes huvudentréns 
portöppning med ca 70 cm för att bussar skulle 
kunna köra in på anläggningen. 

Kulturhistoriskt värde: Den solida kalk-
stensmuren som inhägnar den norra delen 
av Fredriksskans idrottsanläggning har ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde. I denna 

inräknas även de entréer som fi nns i muren. 
Muren är idrottsplatsens arkitektoniska sig-
num, den fysiska markören för ”Fredriks-
skans” som en speciell och viktig plats i 
staden. Om idrottsplatsen (huvudplanen) är 
anläggningens hjärta så är kalkstensmuren, 
och inte minst den resliga huvudentrén, dess 
ansikte. Muren är inte bara ett viktigt inslag 
inom idrottsanläggningen, utan också för den 
omgivande miljön kring Fredriksskansgatan. 
Muren anger en hög arkitektonisk ambition 
i planeringen av stadsmiljön och bidrar till 
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Huvudentrén som byggdes 1933. Lägg märke till att portalen har förhöjts. Sidoentréerna hade ursprungligen en öppen 
pergola, men har sedermera försetts med tak.

upplevelsen av Fredriksskansgatan som en 
paradgata.

Den solida muren är, frånsett själva idrotts-
platsen, den äldsta bevarade delen av anlägg-
ningen och ser i princip ännu ut som då den 
uppfördes. Muren ritades av J Fred Olson som 
också gestaltade de första byggnaderna inom 
idrottsanläggningen. Muren och dess entréer 
håller en hög kvalitet i material och utförande. 
Sentida tillägg och ändringar vid entréerna är 
dock ofta slentrianmässigt utförda och av en 
betydligt lägre kvalitet. Det gäller exempelvis 
biljettkurer och skärmtak vid lilla entrén samt 
taken vid huvudentréns pergolor. De fl esta till-
lägg är dock reversibla och därmed möjliga att 
ta bort. 

Även den till murstolpar uppbrutna fortsätt-
ningen av muren mot söder, har ett ansenligt 
kulturhistoriskt värde. Detta murparti hör till 

de äldre bevarade delarna av Fredriksskans 
idrottsområde och bidrar till upplevelsen av 
Fredriksskansgatan. Dess kulturhistoriska 
värden är dock inte så höga som den solida 
muren i norra delen av området, då den senare 
genom läge och gestaltning betydligt starkare 
associeras med platsen ”Fredriksskans”.    

Antikvarisk rekommendation: Den solida 
kalkstensmuren med sina båda entréer bör be-
traktas som en särskilt värdefull anläggning 
och förses med skyddsbestämmelser (q) som 
skyddar mot rivning och förvanskning. Ur-
sprungliga delar av muren och entréerna bör 
bevaras medan sentida tillägg av lägre kvalitet 
kan rivas. Vid en fortsatt utveckling av Fre-
driksskansområdet bör hänsyn tas till huvud-
entrén så att dess dignitet av betydelsefull entré 
bibehålls eller förstärks av den anslutande om-
rådesgestaltningen.
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Murpartiet med kalkstensstolpar kan med 
fördel bevaras, i egenskap av historisk markör 
och en miljökvalitet utmed entrévägen in mot 
Kvarnholmen. Motiven för ett bevarande av 
detta murparti är dock inte så starka att sär-
skilda skyddsbestämmelser i detaljplanen an-
ses befogade. Vid förändringar av detta mur-
parti bör man beakta dess karaktär och iaktta 
varsamhet med dess originalskick. Begränsade 
rivningar bedöms dock kunna göras utan att 
det kulturhistoriska värdet påverkas. 

Lilla entrén, entré B, har under senare tid försetts med ett skärmtak och två biljettkurer.

Detalj av en av portarna vid huvudentrén.
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Huvudläktaren från 1976.

Huvudläktaren (södra läktaren)
Nybyggnadsår: 1976
Ombyggnadsår: 1985-1986 (uppvärmningsbara 
stolar), 1990-tal (garagebyggnad)
Arkitekt: Maciej Gorski

Beskrivning: Läktaren uppfördes 1975-1976 
av Skånska Cementgjuteriets Betongelement-
fabrik i Kalmar efter ritningar av arkitekt 
Maciej Gorski. Den nya läktaren var en del 
av den allmänna upprustning som gjordes av 
idrottsanläggningen inför Kalmar FF:s återin-
träde i Allsvenskan 1976. Den ursprungliga, 
ombyggda träläktaren samt sidoläktarna från 
1940- respektive 1950-talet revs. 

Läktarbyggnaden är 115 m lång och 10 m hög 
med plats för 2 600 åskådare. Den består dels av 
själva betongläktaren, dels av en servicebyggnad 
i lättare konstruktion som delvis placerats un-
der läktargradängerna. I servicedelen fi nns ut-
rymmen för omklädning, domarrum, verkstad, 
personalrum, samlingsrum, kiosk, toaletter och 
förråd. Servicebyggnadens entré vetter mot en 
liten entrégård med träd och buskplanteringar, 
som delvis fanns redan på den föregående läkta-
rens tid. Under 1990-talet tillbyggdes ett garage 
i läktarbyggnadens östra del. 

Själva läktaren är uppbyggd av betongele-
ment där de bärande delarna i huvudsak är i rå, 

obehandlad betong, medan utfackningar och 
sargar består av betongelement med frilagd bal-
last. Läktarens får sin form och karaktär av de 
rytmiskt upprepade ”betongbyglar” som dels 
bär upp läktartaket, dels läktargradängerna. 
Tommy Sernelin på Skånska Cementgjuteriet 
fi ck rita om konstruktionen fl era gånger då fö-
retagets chef Knut Jönsson ville ha en så slank 
konstruktion som möjligt. För de inblandade 
på företaget var detta byggprojekt något man 
mindes, inte minst för den spännande kon-
struktionen med det utkragade taket. På läk-
taren fi nns hytter med olika funktioner såsom 
radio, TV, polis och kommentatorer. Läktaren 
hade till en början träbänkar, men under 1985-
1986 försågs läktaren med uppvärmningsbara 
plaststolar. 

Den underliggande servicebyggnaden är i en 
lättare konstruktion (sannolik regelstomme). 
Fasaden är delvis klädd med betongelement 
med frilagd ballast, delvis med grönlaserad 
träpanel. Fasadpanelen utgörs i huvudsak av 
stående lockpanel, men i taksargarna av lig-
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Ritning av läktarens södra fasad från 1975. Ur: Samhällsbyggnadskontorets arkiv.

Ritning från 1975 av läktaren sedd från norr. Ur: Samhällsbyggnadskontorets arkiv.

Ritning av läktarens glasade gavel-
fasader. Det fanns även ett förslag 
utan glasning. Ur: Samhällsbygg-
nadskontorets arkiv.
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Detalj av läktaren. Öppningen leder in till omklädningsrummen. Längst upp på läktaren ses hytterna för kommentator, 
radio och TV.
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Läktaren försågs med uppvärmningsbara stolar 1985.

Från omklädningsrummen leder en gång ut till planen.
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läggningens huvudläktare är den starkt sam-
mankopplad med idrottsplatsen, funktionellt 
och historiskt, då den ursprungliga läktaren 
var placerad i samma läge. Genom sin place-
ring och utformning defi nierar den idrottsplat-
sen rumsligt som områdets centrala punkt. 

Själva läktarbyggnaden i sig har även vik-
tiga symbolvärden. Den har blivit en identi-
tetsskapande byggnad, ett kännetecken, för 
idrottsplatsen. Uppförandet av läktaren bi-
drog till en markant modernisering av arenan 
och markerar en viktig händelse för fotbollen 
i Kalmar, nämligen Kalmar FF:s återinträde i 
Allsvenskan 1976 efter 20 år i division 2. En 
extra poäng fi nns i att den är lokalt producerad 
vid Skånska Cementgjuteriets betongelement-
fabrik i Kalmar under företagets storhetstid.

Läktarbyggnadens utmärkande, tidstypiska 

gande, fasspontad panel. Ytterdörrarna är 
brunlaserade. En del av fasaden, mot öster, är 
idag ommålad i grå kulör. Under sent 1970-tal 
kompletterades servicebyggnaden med föns-
ter- och plåtband. Interiören är huvudsakligen 
intakt från nybyggnadstiden. Golven är be-
lagda med brunröda klinkerplattor, väggar-
na är ljusmålade och dörrarna har en orange 
kulör. De tre idrottsklubbarna som huserar 
i byggnaden, KFF, KAIK och KSK har sepa-
rata omklädningsrum. Under sommarhalv-
året används lokalerna av gymnasieskolorna. 
Omklädningsrummens väggar har klarlackad 
furuspontpanel försedda med krokar på rad. 
Kalmar FF:s omklädningsrum är renoverat 
med nya ytskikt och modern inredning. 

Kulturhistoriskt värde: Den södra läktaren 
har ett högt kulturhistoriskt värde. Som an-

Läktarens sydfasad.
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Detalj av sydfasaden.
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för anläggningen betydelsefulla funktioner 
som omklädningsrum, domarrum, spelarnas 
direktutgång till planen och korvkiosk.

Antikvarisk rekommendation:  Huvudläk-
taren (södra läktaren) bör betraktas som en sär-
skilt värdefull byggnad enligt Plan- och bygg-
lagen 8 kap. 13 §  (f.n. 3 kap. 12 §) och förses 
med skyddsbestämmelser (q) som skyddar mot 
rivning/fl yttning och exteriör förvanskning. 
Om önskvärt kan den på 1990-talet uppförda 
garagebyggnaden uteslutas från detta. Service-
byggnadens kan med fördel återfå en enhetlig 
grön färgsättning. Entrégårdens planteringar 
bör bevaras, skötas och vid behov föryngras.

och välbevarade gestalt skänker den dessutom 
höga arkitektur- och äkthetsvärden. Det ut-
kragade taket med sina fribärande betong-
balkar och de glasförsedda gavlarnas form 
utmärker byggnaden, men också den tidsty-
piska materialbehandlingen. Den konsekventa 
användningen av betongelement i den storska-
liga läktardelen ger byggnaden ett närmast 
brutalistiskt uttryck som kontrasterar mot 
servicebyggnadens intimare skala och laserade 
träpanel. Byggnaden har även en genomgående 
tidstypisk och väl bevarad interiör med lacka-
de furupaneler, kulörta dörrar och rödbruna 
klinkergolv. I läktarens servicebyggnad fi nns 

Ett av de omklädningsrum som ännu är i originalutförande 
med brunrött klinkersgolv, väggar med lackad furupanel 
och orange dörrar.

En av publiktoaletterna med originalytskikt.
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Norra läktaren uppförd 1995. Läktaren försågs med sittplatser 1999, men har ännu en ståplatsdel mot öster där hemma-
klacken huserar.

Norra läktaren
Nybyggnadsår: 1995
Ombyggnadsår: 1999
Arkitekt: Peter Wisme

Beskrivning: Den norra läktaren i betong och 
stål uppfördes 1995 och har plats för 3000 
åskådare. Kostnaden för läktaren uppgick till 
7 130 000 kr. På platsen stod tidigare en trä-
läktare uppförd på 1940-talet, vilken revs. Till 
en början var det en ren ståplatsläktare, men 
under slutet av 1990-talet kompletterades läk-
taren med sittplatser.

Läktaren underbyggnad användes till en bör-
jan som garage, men 1999 ombyggdes den till 
träningsutrymmen för friidrotten. I byggnaden 
fi nns även kiosk och toaletter samt utrymmen 
vilka idag används för träning, samling och 
publik, men som är förberedda för att kunna 

byggas om till omklädningsrum. Utrymmena 
används av KFF, KSK och gymnasieskolorna.

Kulturhistoriskt värde: Den norra läktar-
byggnadens ringa ålder medför svårigheter 
att anlägga ett kulturhistoriskt perspektiv på 
byggnaden. Liksom den södra läktaren har den 
norra läktaren en miljöskapande funktion, då 
den genom sin placering, storlek och utform-
ning defi nierar idrottsplatsen (huvudplanen). 
Byggnaden har även vissa arkitektoniska för-
tjänster. Den är en saklig funktionsbyggnad 
som, i likhet med den södra läktaren, får sin 
karaktär av konstruktiva element och materi-
alväxlingar, där i synnerhet den norra fasaden 
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med sina ”fritrappor” har ett intressant ut-
tryck.  Den östra delen av läktaren har varit 
reserverad för hemmaklacken som därifrån 
med hejaramsor, sånger och jubelrop hejat 
fram hemmalaget. Detta ger läktaren ett visst 
socialt värde.

Antikvarisk rekommendation: Den norra 
läktarens arkitektoniska värde, eller andra 

Ritning från 1995 av den norra läktarens fasader. Ur: Samhällsbyggnadskontorets arkiv.

kulturhistoriska värden, anses inte så höga att 
de kan kompensera för byggnadens ringa ålder 
i en sammanvägd kulturhistorisk bedömning 
idag. Inga särskilda bevarandebestämmelser i 
detaljplanen anses därmed nödvändiga. Dock 
bör man vid exteriöra förändringar av byggna-
den beakta dess karaktär och iaktta varsamhet 
med originalskicket.
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Läktarens östra gavel med serveringskiosk.

Norra läktaren är försedd med utvändiga trappor som 
leder upp till läktarplatserna.

1999 inreddes läktarunderbyggnaden till träningslokal för 
friidrott.
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Motståndarlagets supporterläktare
Byggnadsår: 2002
Arkitekt: troligen Peter Wisme

Beskrivning: Betongläktaren med 650 ståplat-
ser uppfördes 2002 efter ritningar av WISME 
Sport Consult. 

Kulturhistoriskt värde: Läktaren saknar 
kulturhistoriskt värde.

Antikvarisk rekommendation: Inga särskil-
da bestämmelser i detaljplanen anses nödvän-
diga.

Betongläktare byggd 2002.
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Transportabla läktare
Byggnadsår: omkring 1980-1990-tal

Beskrivning: De fl yttbara läktarna har till-
kommit vid olika tillfällen under 1980- och 
1990-talet. 

Kulturhistoriskt värde: Läktarna saknar 
kulturhistoriskt värde.

Antikvarisk rekommendation: Inga särskil-
da bestämmelser i detaljplanen anses nödvän-
diga.

En av tre flyttbara läktare.
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nad har samtliga fasader inte besiktigats, men 
byggnaden tycks ha en välbevarad exteriör. 

Omkring år 1976 tillbyggdes Roddklub-
bens båthus mot söder. Tillbyggnaden innebar 
en fördubbling av byggnadens yta. I samband 
med tillbyggnaden tycks även det äldre båthu-
sets exteriör ha åtgärdats, som utbyte av föns-
ter och portar. Byggnaden har idag rödmålade 
locklistbeklädda fasader, liggande tvålufts-
fönster och fl acka sadeltak. Utmed östra gaveln 
fi nns fyra moderna portar. Byggnaderna har 
inte besiktigats invändigt.

Kulturhistoriskt värde: Roddverksamhe-
ten har en lång kontinuitet knuten till platsen. 
Klubbens första båthus (idag rivet) uppfördes 
på Fredriksskans redan på 1920-talet. De ak-
tuella byggnaderna hör delvis till den tidigaste 
perioden på Fredriksskans och har ett visst kul-
turhistoriskt värde i egenskap av sin kontinuer-

Roddklubbens klubb- och båthus
Nybyggnadsår: 1933 respektive 1935
Ombyggnadsår: 1976 (tillbyggnad), 1985 (tillbygg-
nad), 1990 (ombyggnad)

Beskrivning: Den äldsta byggnadsvolymen 
står placerad närmast strandkanten och bygg-
des 1933 som båthus till Kalmar roddklubb  
som bildats 1925. Byggnaden uppfördes efter 
en ritning av Eiler T Schiöler med en förråds-
del för fyra båtar och ett mindre samlingsrum. 
På den ekonomiska kartan från 1940-talet ses 
att en allé fanns anlagd från infarten från Fre-
driksskansgatan fram till båthuset.

Några år senare, 1935, byggdes ett kanot-
skjul alldeles öster om det befi ntliga båthu-
set. Kanotskjulet uppfördes efter ritningar av 
Ingvar Johansson åt Kalmar kanotklubb som 
bildats 1933. År 1989 inköptes byggnaden av 
roddklubben och används idag för förvaring 
av båtar. Byggnaden har rödmålade locklistbe-
klädda fasader, smårutiga liggande fönster och 
ett fl ackt sadeltak samt fyra dörrar utmed den 
norra fasaden. Eftersom byggnaden är inhäg-

Roddklubbens klubbhus med tillhörande båthus. Den vänstra delen av byggnaden uppfördes 1933.
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Båthusets östra fasad med fyra portar. Den bortre byggnadskroppen är äldst.

Byggnaden uppfördes som kanotskjul 1935. År 1989 
övertogs byggnaden av Kalmar roddklubb för förvaring av 
båtar.

liga funktion som båthus respektive kanotskjul. 
Roddklubbens båthus har dock genomgått så-
väl till- som ombyggnader, vilket förvanskat 
byggnaden. Kanotskjulet har inte kunnat be-
siktigas, men tycks ännu i högre utsträckning 
ha ett originalutförande. Byggnaderna bedöms 
dock inte ha de starka bevarandevärden som 
skulle kunna motivera ett förstärkt skydd i pla-
nen. 

Antikvarisk rekommendation: Inga sär-
skilda bestämmelser i detaljplanen anses nöd-
vändiga. Ur kulturhistorisk synvinkel är det 
dock önskvärt att roddverksamheten fi nns 
kvar inom Fredriksskansområdet, eftersom 
den hör till de ursprungliga idrottsverksamhe-
terna i området.  Roddverksamheten bidrar till 
Malmfjärdsområdets rekreations- och idrotts-
karaktär och aktiverar Malmfjärdens vatten-
rum.
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Kalmar AIK:s klubblokal
Flyttades till platsen 1992

Beskrivning: Byggnaden fl yttades till platsen 
1992 som klubbhus för Kalmar AIK. Klubben 
hade tidigare haft sitt klubbhus i Bergavik. Den 
prefabricerade modulbyggnaden, som tidigare 
haft en annan placering och funktion, har en 
stomme av trä klädd med gråmålad lockpanel, 
vita tvåluftsfönster och ett mycket fl ackt sadel-
tak. Huset har två entréer, vilka är förlagda 
till gavelfasaderna. Byggnaden inrymmer sam-
lingslokaler, kontor och servering.

Kulturhistoriskt värde: Byggnaden anses 
inte ha någon större betydelse för miljön. Den 
har heller inte uppnått en ålder som i sig skulle 
kunna motivera ett skydd, varför dess kultur-
historiska värde anses som ringa.

Antikvarisk rekommendation: Inga särskil-
da bestämmelser i detaljplanen anses nödvän-
diga.

Byggnaden uppfördes 1992 som klubbhus till Kalmar AIK. I bakgrunden skymtar den norra läktaren.

Byggnaden utgörs av prefabricerade moduler.
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en vaktmästarbostad om ett rum och kök samt 
källare under en del av byggnaden. Lägen-
hetsinnehavaren disponerade även ett rum på 
övervåningen. Lägenheten var bebodd fram till 
mitten av 1980-talet, då av Folke Dahlin som 
arbetade som vaktmästare på tennishallen. 

I samband med uppförandet, eller strax ef-
ter, uppfördes en tillbyggnad vid östra långfa-
saden. Den idag rivna tillbyggnaden saknade 
invändig förbindelse med tennishallen och var 
avsedd för omklädning. 

År 1965 övertogs tennishallen av Kalmar 
kommun. Några år senare, 1969, gjordes en 

”Gymnasten”
Nybyggnadsår: 1928
Ombyggnadsår: 1969 (tillbyggnad), 1988 
(ombyggnad för gymnastik)
Arkitekt: J Fred Olson
Ursprunglig funktion: Tennishall

Beskrivning: ”Gymnasten” uppfördes 1928 
som tennishall för Kalmar Tennisklubb av AB 
Kalmar Tennishall. Tennisklubben som hade 
bildats 1914 hade tidigare inte haft någon in-
omhusbana, utan varit hänvisad till de utom-
husbanor som fanns vid Cellgraven intill fäng-
elset. En tennishall hade funnits med redan i 
de tidiga planerna för Fredriksskansområdet, 
dock med en placering söder om idrottsplanen. 
Ritningarna till tennishallen upprättades av J 
Fred Olson. Förutom tennisbana med åskådar-
läktare samt omklädningsrum med dusch och 
WC, inrymde byggnaden ursprungligen även 

Den gamla tennishallen, idag ombyggd till träningshall för gymnastik. 
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gulmålad locklistpanel, vilken ursprungligen 
var rödfärgad. Den södra gaveln utgör byggna-
dens huvudfasad. Denna fasad är symmetriskt 
uppbyggd kring en mittaxel, som markeras av 
entrén, idag försedd med en nytillverkad grön 
pardörr i äldre stil och ett stort lunettfönster. 
Det senare utgör något av ett signum för bygg-
naden. De vitmålade spröjsade fönstren är ur-
sprungliga och har en symmetrisk placering på 
fasaden. Sadeltaket, som antagligen från bör-
jan varit täckt med takpapp, är idag täckt av 
svart korrugerad plåt och försett med takföns-
ter. De senare fanns redan från början. 

Den invändiga rumsindelningen är huvud-
sakligen oförändrad sedan nybyggnadstiden. 
Interiören har fl era ursprungsdetaljer bevara-
de, såsom panelbeklädda innerväggar, tak med 

Ritning av byggnadens fasader av J Fred Olson från 1928. Ur: Samhällsbyggnadskontorets arkiv.

lägre tillbyggnad mot nordväst vilken anslöts 
till en tennishall av ”Barracudatält”-modell. 
Tältkupolen togs bort under slutet av 1980-ta-
let då Kalmar AIK:s klubbhus uppfördes på 
platsen. År 1988 övertogs tennishallen av Kal-
mar Gymnastikförening (KGF). Föreningen 
iordningställde byggnaden till gymnastikhall 
för tävlingsgymnastik. De största förändring-
arna var utgrävningen av en gymnastikgrop, 
att fl er duschar tillkom och att lägenhetsinred-
ningen togs bort.

Byggnaden är uppförd i en stolpkonstruk-
tion med utvändiga ”strävpelare” av trä, vilka 
fortsätter på insidan där de bildar stöd för bygg-
nadens takstolar. Genom denna konstruktion 
har man kunnat tillskapa en spatiös hallbygg-
nad med högt i tak.  Fasaderna är klädda med 
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Planritning av bottenvåningen från 1928. Notera den idag rivna utbyggnaden vid den ena långsidan. Ur: Samhällsbyggnads-
kontorets arkiv.

lockpanel, skåpsinredning i omklädningsrum, 
innerdörrar, dörr- och fönsterfoder, brädgolv 
och läktare med läktarbarriär.  

Kulturhistoriskt värde: Byggnaden har ett 
högt kulturhistoriskt värde som den äldsta 
kvarvarande byggnaden på idrottsplatsen, men 
också i egenskap av dess ursprungliga funktion 
som stadens första tennishall med inomhusba-
nor. Byggnaden är också mycket välbevarad, 
såväl till exteriör som interiör, vilket bidrar till 
dess höga kulturhistoriska värde. 

Förutom ny färgsättning, har byggnaden i 
huvudsakligen kvar sin exteriöra utformning 
från nybyggnadstiden. Byggnaden har en tids-
typisk klasscierande arkitektur, vilken blir 
särskilt framträdande i gavelmotivet, de rena 
fasadytorna, de ursprungliga fönstrens form 

och placering, de markerade hörnen och entré-
dörrens omfattning. Den utmärkande bygg-
nadskonstruktionen, med utvändiga strävpe-
lare som fortsätter på insidan utgör ett viktigt 
arkitektoniskt inslag i byggnaden och binder 
samman ut- och insidan. Byggnaden har dess-
utom en ursprunglig rumsindelning och fl era 
originaldetaljer bevarade, vilket ytterligare 
förstärker det byggnadshistoriska värdet. Hal-
len med sin rymliga och ljusa interiör och sin 
gavelplacerade läktare utgör ett stämningsfyllt 
rum.

Antikvarisk rekommendation: Byggnaden 
bör betraktas som en särskilt värdefull bygg-
nad enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 13 § (f.n. 
3 kap. 12 §) och förses med skyddsbetämmel-
ser (q) som skyddar mot rivning/fl yttning samt 
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Detalj av de utvändiga ”strävpelarna” av trä, vilka på insidan utgör en del av takstolskonstruktionen. Se sektionen 
på föregående uppslag.

Västra långsidan med den 1969 uppförda tillbyggnaden.
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Hallen upptar större delen av byggnaden. Lägg märke till takbjälkarna, vilka utgör en fortsättning på de utvändiga strävpe-
larna.

förvanskning av exteriör och interiör. Den syn-
liga byggnadskonstruktionen utgör ett viktigt 
arkitektoniskt element och bör förbli tydlig. De 
ursprungliga fönstren och andra ursprungliga 
snickerier i exteriören bör bevaras. 

Ursprungliga interiöra snickerier, huvud-
sakligen i trapphall och de två omklädnings-
rummen, bör bevaras. Hallen med tillhörande 
läktare bör bestå som ett sammanhållet rum. 
Eventuella komplement, exempelvis sittplatser 
eller rumsindelningar, bör ges ett reversibelt ut-
förande som inte påverkar rumskänslan.

Trappan och trapphallen har flera bevarade original-
detaljer. 



Fredriksskansområdet • Kalmar läns museum

 94

Omklädningsrum på bottenvåningen med bevarade träpaneler på väggar och i tak.

Skåpsinredning i omklädningsrummet på övre våningen.
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hus för Kalmar FF. Byggnaden hör till samma 
föryngringsgeneration som huvudläktaren och 
symboliserar en tidsperiod då idrottsklubben 
upplevde ett uppsving, tydligt kopplat till la-
gets återinträde i Allsvenskan, vilket kom att få 
yttringar på hela idrottsanläggningen. 

Klubbhuset har trots till- och ombyggnader 
behållit sitt arkitektoniska uttryck och får be-
traktas som förhållandevis välbevarat till sin 
exteriör. Byggnaden anses dock inte ha någon 
större betydelse för miljön. Den har heller inte 
uppnått en ålder som i sig skulle kunna mo-
tivera ett skydd. Byggnadens kulturhistoriska 
värde får därför anses som ringa.

Antikvarisk rekommendation: Inga särskilda 
bestämmelser i detaljplanen anses nödvändiga.

Kalmar FF:s klubblokal
Nybyggnadsår: 1977
Ombyggnadsår: 1994 (tillbyggnad), 2004 (biljett-
lucka)
Arkitekt: Evald Jonnegård, ATRIO Arkitekter i 
Kalmar

Beskrivning: Kalmar FF:s klubbhus uppför-
des 1977 efter ritningar av Evald Jonnergård, 
ATRIO Arkitekter i Kalmar. Huset är placerat 
parallellt med och tätt intill kalkstensmuren. 
Byggnaden har en stomme av trä klädd med grå 
locklistpanel, vita tvåluftsfönster och sadeltak 
täckt av röda betongpannor. År 1994 gjordes 
en tillbyggnad, då byggnaden förlängdes mot 
norr. Omkring 2004 tillkom en biljettlucka  
titad av arkitekt Staffan Strindberg mot Fre-
driksskansgatan, vilken införlivades i muren. 

Byggnaden inrymmer försäljningslokal, 
samlingsrum och kontor. Lokalerna har mo-
derniserats efterhand.

Kulturhistoriskt värde: Byggnadens värde 
ligger framförallt i dess funktion som klubb-

Kalmar FF:s klubblokal uppförd 1977.
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Byggnaden sedd från Fredriksskansgatan. Biljettluckan i muren tillkom 2004. 

Nybyggnadsritning från 1977. 
Ur: Samhällsbyggnadskontorets 
arkiv.
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övrigt framförallt av asfaltsytor.
Ett antal ombyggnadsåtgärder har för-

vanskat byggnaden. Omkring 1971 inreddes 
byggnaden för personalutrymmen åt vaktmäs-
tarpersonalen. Serveringsrummet ändrades 
till lunchrum och köket byggdes om till om-
klädnings- och tvättrum med pentry. Under 
1970-talet utfördes även vissa utvändiga åtgär-
der, såsom igensättning av fl era fönsterpartier 
utmed den norra fasaden och utbyte av entré-
dörrar. Under slutet av 1990-talet genomfördes 
en invändig renovering då framförallt lokaler-
nas ytskikt förnyades. Omkring år 2000 upp-
fördes en tillbyggnad utmed den södra fasaden 
inrymmande en medlemspub.

Ungdomspaviljongen
Nybyggnadsår: 1957
Ombyggnadsår: 1970-tal (utvändiga åtgärder), 
1998-99 (invändiga åtgärder), 2000 (tillbyggnad)
Arkitekt: Evald Claesson

Beskrivning: Byggnaden uppfördes 1957 ef-
ter ritningar av stockholmsarkitekten Evald 
Claesson (född 1914 i Kalmar) och inrymde 
omklädningsrum, tvätt- och torkrum, kök och 
servering med serveringslucka mot söder samt 
biljettkontor med biljettlucka vid det sydvästra 
hörnet. Byggnaden uppfördes i en tidstypisk 
arkitektur med fasader av lättbetongelement, 
stora fönsterpartier och ett fl ackt lutande tak. 
Markområdet mellan byggnaden och den då 
befi ntliga träläktaren var enligt ritningarna 
försett med planteringar och stensatta gångar. 
Söder om byggnaden fi nns än idag en mindre 
grönyta med planteringar, om än mycket min-
dre än tidigare. Idrottsplatsområdet utgörs i 

Byggnaden, då benämnd idrottspaviljong, uppfördes 1957 efter ritningar av arkitekt Evald Claesson. Flera fönster har satts 
igen.
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Byggnaden används idag av ungdomslagen 
för omklädning, som personallokaler för drifts-
personalen och tillbyggnaden som publokal.

Kulturhistoriskt värde: Byggnaden hade i sitt 
originalutförande med fasader av stående lätt-
betongelement, stora fönsterpartier och fl ackt 
tak en mycket tidstypisk arkitektur. Den låga 
byggnaden torde ha utgjort ett uppseendeväck-
ande modernt inslag på idrottsplatsen vid ny-
uppförandet, men ändå med hänsyn inordnad 
i anläggningen som en pendang till den gamla 
träläktaren och med ett relativt lågmält uttryck.

En betydande del av originalutförandet har 
dock gått förlorat genom de olika åtgärder 
som utförts, såsom igensättning av fönster-
partier och utbyte av entrédörrar, vilket förtar 
en betydande del av det arkitektoniska värdet. 
Byggnadens kulturhistoriska värde måste där-
för betecknas som begränsat.

Antikvarisk rekommendation: Omfattande 
originalpartier av byggnaden är utbytta och 
förvanskade, vilket påverkat byggnadens kul-
turhistoriska värde negativt. Med detta skick 
fi nns inte motiv för ett antikvariskt lagskydd 
av byggnaden. Inga särskilda bestämmelser i 
detaljplanen anses därför nödvändiga. 

Ritning av gavelfasadernas ursprungliga utförande. 
Ur: Samhällsbyggnadskontorets arkiv.

Ritning från 1957 
av norra respektive 
södra fasaden. Ur: 
Samhällsbyggnads-
kontorets arkiv.
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För drygt tio år sedan uppfördes en tillbyggnad mot söder inrymmande medlemspub.

Det ursprungliga biljettkontoret vid sydvästra hörnet har under senare år använts som kiosk.
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Södra serveringskiosken vid 
huvudentrén
Nybyggnadsår: omkring 1935
Ombyggnadsår: omkring 1950
Arkitekt: J Fred Olson

Beskrivning: Serveringskiosken uppfördes om-
kring 1935 efter ritningar av stadsarkitekt J 
Fred Olson, dock med något ändrat utförande. 
Byggnaden ersatte en liten, rund kioskbygg-
nad som enligt äldre foton tycks ha funnits på 
platsen sedan 1920-talet. Under tidigt 1950-tal 
byggdes kiosken till efter ritningar av Wiegert 
och förlängdes då mot baksidan.

Byggnaden har en stomme av trä klädd med 
gråmålad locklistpanel med vitmålade snick-
eridetaljer. Taket har formen av ett valmat sa-
deltak med svängda takfall och är täckt med 

röd falsad plåt i skivtäckning. Takets nock 
kröns av två kulor. Takets norra del vilar på 
fyra pelare och skapar ett tak över serverings-
luckan. Marken framför serveringsluckan har 
en kalkstensbeläggning. 

Kulturhistoriskt värde: Byggnaden har ett 
högt kulturhistoriskt värde då den utgör en 
av få kvarvarande representanter från idrotts-
anläggningens första decennier. Den enkla 
kioskbyggnaden har arkitektoniskt gestaltade 
och bearbetade byggnadsdelar, såsom de klas-
sicistiska pelarna, de svängda takfallen och 

Serveringskiosken uppfördes omkring 1935.
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nad enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 13 § (f.n. 
3 kap. 12 §) och förses med skyddsbetämmel-
ser (q) som skyddar mot rivning och exteriör 
förvanskning. En fl ytt inom området kan dock 
vara möjlig.

kulorna som kröner taket. Byggnaden upplevs 
välbevarad till sin exteriör och har inte påtag-
ligt påverkats av den vid 1950-talet tillkomna 
tillbyggnaden, som har utförts med hänsyn till 
ursprungsutförandet. 

Antikvarisk rekommendation: Byggnaden 
skall betraktas som en särskilt värdefull bygg-

Tillbyggnadsritning från 1950. Före ombyggnaden hade kiosken en kvadratisk form. Ur: Samhällsbyggnadskontorets arkiv.
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högt kulturhistoriskt värde då den utgör en av 
få kvarvarande representanter från idrottsan-
läggningens första tid. Den enkla kioskbygg-
naden har arkitektoniskt gestaltade och bear-
betade byggnadsdelar, såsom de klassicistiska 
pelarna och det svängda plåttaket. Byggnaden 
är välbevarad till sin exteriör. Flytten bedöms 
inte ha påverkat det kulturhistoriska värdet 
nämnvärt.  

Antikvarisk rekommendation: Byggnaden 
skall betraktas som en särskilt värdefull bygg-
nad enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 13 § (f.n. 
3 kap. 12 §) och förses med skyddsbetämmel-
ser (q) som skyddar mot rivning och exteriör 
förvanskning. En fl ytt inom området kan dock 
vara möjlig.

Norra serveringskiosken vid 
tennishallen
Nybyggnadsår: omkring 1930
Ombyggnadsår: 1980-talet (fl ytt)
Arkitekt: J Fred Olson

Beskrivning: Serveringskiosken tycks enligt 
äldre foton har uppförts omkring år 1930, san-
nolikt efter ritningar av stadsarkitekt J Fred 
Olson som upprättat de fl esta ritningarna till 
de tidiga byggnaderna vid Fredriksskans. Ki-
oskbyggnaden var ursprungligen placerad intill 
tennishallens östra fasad, men under 1980-ta-
let fl yttades den ca 20 m åt nordost till den nu-
varande platsen.

Byggnaden har en stomme av trä som är 
klädd med gråmålad locklistpanel med vitmå-
lade snickeridetaljer. Taket har formen av ett 
tälttak med lätt svängda takfall och är täckt 
av röd falsad plåt med skivtäckning. Vid serve-
ringsluckan vilar taket på fyra pelare.  

Kulturhistoriskt värde: Byggnaden har ett 

Serveringskiosken uppfördes omkring 1930, men var då placerad närmare den gamla tennishallen.
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Antikvarisk rekommendation: Inga särskil-
da bestämmelser i detaljplanen anses nödvän-
diga.

Garage
Nybyggnadsår: 1990-tal

Beskrivning: Garagebyggnad med gröna plåt-
fasader och tre portar utmed den norra fasa-
den.

Kulturhistoriskt värde: Byggnadens kultur-
historiska värde bedöms som ringa.

Garagebyggnad uppförd på 1990-talet.
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småbyggnader som fi nns på området är denna 
kur mer omsorgsfullt gestaltad.   

Kulturhistoriskt värde: Byggnadens kultur-
historiska värde anses som ringa.

Antikvarisk rekommendation: Inga särskil-
da bestämmelser i detaljplanen anses nödvän-
diga.

Toalettkur vid entré B (lilla entrén)
Nybyggnadsår: 1999

Beskrivning: Rundad toalettkur placerad strax 
sydost om lilla entrén (entré B). Toalettkuren 
byggdes egentligen för att stå vid Västerport, 
men placeringen godkändes inte. På Fredriks-
skans hittades ett nytt läge. Fasaden är klädd 
med träpanel och taktäckningen är av band-
plåt. I förhållande till de fl esta andra sentida 

Toalettkuren vid lilla entrén byggdes 1999.
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Transformatorstationer
Nybyggnadsår: -

Beskrivning: De två byggnaderna inrymman-
de transformatorstationer är placerade intill 
kalkstensmuren alldeles söder om huvuden-
trén. Byggnaderna har ett likartat utförande 
med väggar av betongelement med friliggande 
ballast och fl acka tak. Det är osäkert vid vilken 
tid de två byggnaderna uppförts. 

Söder om huvudentrén står två transformatorstationer.

Kulturhistoriskt värde: Byggnadernas kul-
turhistoriska värde bedöms som ringa.

Antikvarisk rekommendation: Inga särskil-
da bestämmelser i detaljplanen anses nödvän-
diga.
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Bodar
Byggnadsår: -

Beskrivning: Temporärt uppställda och fl ytt-
bara bodar av ”friggebodstyp” fi nns på fl era 
platser inom området. Samtliga byggnader har 
fasader med gråmålad locklistpanel och papp-
täckta sadeltak. Bodarna tycks främst ha an-
vänts för förvaring och servering.

Kulturhistoriskt värde: Som försäljnings-
platser för den ur åskådarsynpunkt så efter-
traktade korven, har de givetvis haft en bety-
dande funktion och bidragit till stämningen på 
idrottsplatsen. Byggnadernas kulturhistoriska 
värde bedöms som ringa.

Antikvarisk rekommendation: Inga särskil-
da bestämmelser i detaljplanen anses nödvän-
diga.

Två av de många bodar som finns uppställda inom områ-
det.
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B-planen
Anläggningsår: omkring 1933

Beskrivning: B-planen är en naturgräsplan 
som anlades omkring år 1933 och var den för-
sta träningsplan som anlades vid sidan av hu-
vudplanen. Planen var då betydligt större än 
den är idag, såväl mot öster som mot söder. 
I samband med att planen anlades uppfördes 
även nätinhägnaden med kalkstensstolpar mot 
Fredriksskansgatan. B-planens utbredning 
minskades på 1940-talet då C-planen anlades. 
Alldeles öster om B-planen, vid strandkanten, 
låg en bassäng, som utgjorde en del av Malm-
fjärdens vatten. Bassängen fylldes igen under 
1940-talet.  

Kulturhistoriskt värde: B-planen var den 
första träningsplan som anlades i området och 
den tillhör därmed de äldre anläggningarna på 
idrottsområdet. Det var denna plan som föran-

B-planen anlades under tidigt 1930-tal, men upptog då en större yta än vad den gör idag.

ledde att nätinhägnaden med kalkstensstolpar 
tillkom. Genom sin ålder och som en del av 
idrottsområdet äger B-planen ett kulturhisto-
riskt värde som dock inte står i paritet med själ-
va idrottsplatsens (huvudplanens) mycket höga 
värde. I egenskap av träningsplan har B-planen 
en lägre ”dignitet”. Den är inte heller belägen 
inom den centrala delen av idrottsområdet, vil-
ket kan sägas var den del som avgränsas av den 
ursprungliga, solida muren. B-planen hörde 
inte till de ursprungligen planerade ytorna och 
planens storlek har dessutom ändrats i förhål-
lande till originalutförandet. Dess kulturhisto-
riska värde bedöms därmed som begränsat.

Antikvarisk rekommendation: Inga särskil-
da bestämmelser i detaljplanen anses nödvän-
diga.
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Antikvarisk rekommendation: Inga särskil-
da bestämmelser i detaljplanen anses nödvän-
diga.

C-planen
Anläggningsår: 1940-talet

Beskrivning: C-planen är en naturgräsplan 
som anlades under 1940-talet. Den är förlagd 
i väst-ostlig riktning och angränsar till ”Räv-
spelet” i söder och B-planen i norr.

Kulturhistoriskt värde: Med sin förhållan-
devis höga ålder och som en del av idrottsområ-
det har även C-planen ett visst kulturhistoriskt 
värde, vilket i sitt sammanhang dock bedöms 
som begränsat.

C-planen angränsar till ”Rävspelet”.
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Konstgräsplanen
Anläggningsår: Omkring 1955-64

Beskrivning: På platsen fanns tidigare en 50- 
metersbassäng som utgjorde en del av Malm-
fjärden. Bassängen fylldes igen vid 1940-ta-
lets mitt och genom ytterligare några smärre 
utfyllnader skapades dagens strandlinje. Den 
aktuella planen anlades under sent 1950-tal/
tidigt 1960-tal och utgjorde till en början en 
grusplan. Konstgräsbeläggningen med värme-
slingor tillkom 1987.

Konstgräsplanen anlades 1987. Här låg tidigare en grusplan.

Kulturhistoriskt värde: Konstgräsplanens 
kulturhistoriska värde anses som begränsat.

Antikvarisk rekommendation: Inga särskil-
da bestämmelser i detaljplanen anses nödvän-
diga.
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”Rävspelet”
Anläggningsår: sent 1920-tal

Beskrivning: Det utfyllda området söder om 
idrottsplatsen var under 1920-talet outnyttjat 
och utgjordes av låga utfyllningskullar med 
strandgräs och diverse avfall. År 1925 presen-
terades planerna på att plantera en yta av om-
rådet med träd. De skulle stå med kronorna så 
tätt att ett grönt tak bildades. De nyplanterade 
träden kom till en början mest att likna ett om-
råde med pinnar ställda på exakt lika avstånd 
från varandra och folkhumorn döpte den lilla 
parken till ”Rävspelet”. Iordningsställandet 
till park var en del av de ansatser som gjordes 
för att omvandla Fredriksskansområdet från 
utfyllnadstipp till en paradentré för Kvarnhol-
men.

Redan i 1906 års stadsplan var största de-
len av Fredriksskansområdet utlagd som park. 

Även sedan denna plan frångåtts beträffande 
den norra delen av området, där idrottsplatsen 
förlades, behölls planerna på att den södra de-
len av området skulle utgöra parkmark. Också 
i den ursprungliga planen för idrottsområdet, 
som förvisso inte sträcker sig så långt söderut 
som till ”Rävspelet”, är parktanken fram-
trädande. Efter det att ”Rävspelet” anlagts 
i slutet av 1920-talet, ledde utvecklingen på 
1930-1960-talet till att allt större delar av Fre-
driksskansområdet togs i anspråk för tränings-
planer. ”Rävspelet” är därmed den enda del 
av området där den ursprungliga parktanken 
genomförts.   

År 1947 arrangerades en stor hantverks-
mässa i Kalmar med utställningspaviljonger 
i området kring Fredriksskans och på norra 

Trädplanteringen på ”Rävspelet” sedd från udden.
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Kvarnholmen. Under utställningstiden byggdes 
en tillfällig gångbro över kanalen från utställ-
ningsområdet på Kvarnholmen till serveringen 
som var placerad längst ut på ”Rävspelet”. 
Troligen togs ”Rävspelet” även i anspråk vid 
1955 års Kalmarsundsutställning. 

”Rävspelets” centrala plantering utgörs av 
en förhöjd platå med lindar stående i sex rader. 
Med tiden har planteringen kommit att glesas 
ut och idag saknas många träd. Platån har en 
stenskoning med trappa mot Fredriksskansga-
tan i väster och en låg vall med fl era trappor ut-
med grusgången längs Fredriksskanskanalen i 
söder. På uddens spets fi nns en öppen plats där 
man har utblickar ut över Malmfjärden och in 
mot Kvarnholmen. Där fi nns även en stenlägg-
ning i marknivå som ramar in en mot mitten 
svagt fördjupad gräsyta. Det är dock oklart vad 
dess funktion varit. Möjligen utgör den en rest 
från de utställningsmässor som hållits i områ-
det. 

Kulturhistoriskt värde: Den lilla parken 
”Rävspelet” bedöms ha höga kulturhistoriska 
värden, vilka framförallt är kopplade till plat-
sens tillkomsthistorik som den enda del av 
Fredriksskansområdet där den ursprungliga 
parktanken tydligt genomförts. ”Rävspelet” 
med dess trädplanteringar utgjorde en viktig 
beståndsdel, ett ”smycke”, i den metamorfos 
som Fredriksskansområdet genomgick under 
1920-talet och början av 1930-talet. Den mil-
jö som då skapades fi nns ännu i allt väsentligt 
kvar. De idag resliga träden skapar ett grönt 
rum i staden och utgör en del av det park- och 
institutionstråk som löper genom staden från 
Kalmarsundsparken i söder till Fredriksskans 
i norr. Genom träden på ”Rävspelet” marke-
ras Fredriksskanskanalens öppna rum, varmed 
Kvarnholmen och Fredriksskansområdet tyd-
ligt framstår som två olika stadsdelar. 

Antikvarisk rekommendation: Parkan-
läggningen ”Rävspelet” bör betraktas som en 
särskilt värdefull allmän plats enl. Plan- och 
bygglagens 8 kap. 13 § och i detaljplanen förses 
med skyddsbestämmelser (q) som säkerställer 
ett bevarande. Vid skötsel, komplettering och 
föryngring av den karaktäristiska trädplante-

Trädplanteringen ligger som på en platå. Utmed Fredriks-
skanskanalen finns en grusgång med flera trappor som 
leder upp till trädplanteringen.

Stenskoningen mot Fredriksskansgatan.
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ringen bör man sträva mot att efterlikna dess 
ursprungliga gestaltning. Eventuell nytillkom-
mande bebyggelse norr om ”Rävspelet” bör 
uppföras på ett sådant avstånd att träden inte 
skadas och så att trädplanteringen förblir ett 
fristående element i miljön. 

 Den skarpa gräns som idag går mellan 
”Rävspelet” och intilliggande fotbollsplan bör 
suddas ut så att parken åter knyts samman med 
området i norr.
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