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Förord
När jag år 1994 hade valts till sekreterare i Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben fick jag överta ett
tiotal pärmar, men också en banankartong fylld med äldre handlingar, av min företrädare på posten
Hans Rosenström. Jag tänkte i mitt stilla sinne att det skulle vara intressant att skriva en historik över
vårt koloniområde och med denna rika tillgång på källmaterial skulle projektet utan tvivel gå att
genomföra. Eftersom jag, vid denna tid, skrev på min doktorsavhandling i historia insåg jag att
Jordgubbens historia var något jag måste skjuta på framtiden. Just då tänkte jag mig att starta arbetet
vid min tänkta pensionering 2011 och bli färdig i god tid före föreningens 100-årsjubileum 2017. Vad
jag då inte tog med i beräkningen var att det vid sidan av det skriftliga källmaterialet också finns en rik
muntlig tradition. Detta blev jag smärtsamt medveten om år 1999 då vår kassör Karl-Johan Lennquist
hastigt och oväntat avled. Karl-Johan var inte ens född när hans far 1920 köpte en kolonilott på
Jordgubben. Han växte upp på området och visste allt om dess historia, men ingen bad honom
någonsin skriva ner vad han visste. Några år senare dog också en annan av de äldre på Jordgubben,
Hugo Fransson, som haft sin stuga sedan 1939. Jag hade avtalat med Hugo att få intervjua honom men
innan intervjun kom till stånd var han redan borta.
Jag insåg plötsligt att jag själv, som tillsammans med min mor, köpte min kolonistuga 1963 tillhörde
veteranerna på området. Jag inledde arbetet med att gå igenom det källmaterial som tillhört
Jordgubbens sekreterare sommaren 2002 och tillsammans med min dotter Sofie fotodokumenterade
jag samtliga stugor. När jag i februari 2003 blev ordförande i Centralstyrelsen för koloniområdena i
Kalmar fick jag också tillgång till det källmaterial som bevarats från Centralstyrelsens verksamhet. Jag
intervjuade också ett antal kolonister som själva växt upp på området. Två av dessa var Inga Karlsson,
vars morfar köpte sin stuga år 1919, och hennes man Gunnar Karlsson, vars föräldrar blev kolonister
1958. Genom Inga, som är Jordgubbens nuvarande kassör, fick jag dessutom tillgång till liggare och
kassaböcker samt samtliga handlingar som tillhör Jordgubbens damklubb. Två andra uppgiftslämnare
är Ann-Marie Gustafsson, vars far arrenderade den lott hon innehar redan 1917, och Lilian Wallin,
vars föräldrar skaffade sig sin koloni 1936. Under hösten 2002 gick jag så igenom material i
Kommunarkivet främst då byggnadsnämndens och drätselkammarens handlingar. Jag bad också att få
in fotografier och tidningsutklipp som visar områdets utveckling. Ett stort tack till de kolonister och
före detta kolonister som har hörsammat min begäran.
Jag hoppas att denna skrift skall bidra till att traditionerna hålls levande och att den omsorg att bevara
alla dokument som mina företrädare på sekreterarposten visat skall leda till vidgad förståelse för det
kulturarv vi förvaltar.

Kalmar juldagen 2003
Ulf Bergman
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Förord till andra upplagan
Nu har 14 år gått sedan jag publicerade min bok om Jordgubbens historia och föreningen ska fira sitt
100-årsjubileum. Jag sitter fortfarande kvar som sekreterare i föreningen och är dessutom sekreterare i
Sydöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet. Centralstyrelsen i Kalmar är däremot nerlagd.
Jordgubben och Kalmar Norra ville ha Centralstyrelsen kvar men Berga och Kalmar Södra var inte
intresserade.
Den Andra upplagan är nära nog identisk med den Första. Skillnaderna är dels att vissa bilder som i
Första upplagan av kostnadsskäl publicerades i svartvitt nu är de färgbilder de ursprungligen var, dels
att tiden mellan 2003 och 2016 är dokumenterad. Detta innebär att samtliga stugägare är införda vid
sidan av bilderna på stugorna samt i namn och yrkesregistret och att Jordgubbens historia är förd fram
till dags datum. Den stora skillnaden är att Andra upplagan endast finns på nätet. Redan 2003 var det
mycket dyrt att trycka boken om Jordgubben. En orsak till att det överhuvudtaget gick att genomföra
var att jag då arbetade på Högskolan som hade ett eget tryckeri där jag fick rabatt och att det blev ett
färgfel på de första 50 exemplaren, vilket ledde till att vi fick dem mycket billigt. Detta gjorde att vi
kunde subventionera de 50 exemplar som hade perfekta färger. Hela tryckkostnaden var 8.590 kronor
och dessa pengar fick vi in med råge på försäljningen. Bla annat köpte Stadsbiblioteket in tre
exemplar.
Boken som nätupplaga är dock inte någon nyhet för när Jordgubben 2009 registrerade sin egen
hemsida lades den Första upplagan in som klickbart dokument in på denna.
Jag vill passa på att tacka Jordgubbens förre ordförande Karl-Erik Olsson som både samlade in en
penninggåva och nominerade mig till Kalmar stads kulturstipendium och Leif Nilsson som har varit
Webbansvarig för vår hemsida och som nu kommer att byta ut Första upplagan mot Andra upplagan.
För några år sen tog jag nya bilder på stugorna på området. Bilderna kompletterades förra året när en
gammal stuga revs och en ny uppfördes på lott nr 40. Jag har dock valt att behålla stugbilderna från
2003 i boken men jag hoppas att de nya bilderna ska finnas med på ett annat ställe på hemsidan.

Nybro den förste januari 2017
Ulf Bergman
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Föreningen tillkommer
Kolonirörelsen kom till Sverige från Tyskland, via Danmark i slutet av 1800-talet. Det första
koloniområdet anlades i Malmö 1895. Anna Lindhagen räknas som en pionjär för rörelsen. Hennes
motiv för verksamheten kan gälla även idag:
”ekonomisk vinst för kolonisten, frisk luft, arbetsomväxling, nyttig och välsmakande näring, trädgårdsarbetets
för sinnet höjande verkan och slutligen ett förenande band för familjen.”

Hur startade då koloniverksamheten i Kalmar? Om detta kan man läsa dels i Kalmarkoloniernas
jubileumsskrift från 1927, dels i manuskript till tal som hållits vid senare jubileer. Jag startar med en
kort resumé av det som finns nerskrivet.
Tydligt är att det första initiativet togs av Kalmar stad. Vid ett sammanträde i november 1910
beslutade stadsfullmäktige i Kalmar att:
”… därest en förening av för saken intresserade personer ville taga frågan om hand, kunde staden mot en billig
arrendeavgift upplåta lämplig mark.”

Ett år senare, hösten 1911, diskuterade man bildandet av en koloniträdgårdsförening i Kalmar vid ett
möte på pensionat Värnhem. Den 24 april 1912 hölls ett sammanträde i Församlingshuset där 36
intresserade infunnit sig. Mötet öppnades av den blivande kassören i Jordgubben järnhandlaren Olof
Abramsson och till mötesordförande valdes direktör Karl Ek. Mötet uttalade sig för bildandet av en
koloniträdgårdsförening och de flesta av de närvarande antecknade sig som medlemmar.
På ett möte den 8 maj 1912 bildades så Kalmar Koloniträdgårdsförening till vilken ett 50-tal personer
anslöt sig. Man fattade ett beslut att av Kalmar stad begära att få markområden dels söder om
Tallhagen, dels på den så kallade Södra utmarken vid nuvarande lasarettet samt att få ett anslag på 500
kronor. Staden beviljade både mark och bidrag. Det visade sig dock att endast en person anmält sig till
Södra området, varför endast området vid Tallhagen togs i bruk.
Området planlades av konsulent Sigurd Olsson och indelades i 75 lotter. Av dessa utlottades 50 till
medlemmarna medan övriga fick ligga obrukade några år. Våren 1913 började man iordningställa
området. Detta var ingen lätt uppgift eftersom marken var mager och rik på sten. Det första året
uppfördes också nio kolonistugor. Man fann med tiden att lotterna var alltför små och de slogs
samman till större enheter. Av 75 ursprungliga lotter blev det de 51 som idag utgör Norra
koloniområdet.
Under första världskriget, med dess brist på livsmedel, ökade intresset för odling av potatis och
köksväxter. På ett möte den 27 november 1915 beslutade Kalmar Koloniträdgårdsförening att
styrelsen skulle begära att få arrendera ytterligare mark av Kalmar stad. Man hade ursprungligen tänkt
sig ett område söder om det dåvarande koloniområdet, där Arkitektgatan och Lindöskolan nu ligger,
och en begäran om att få arrendera detta område skickades också in till Drätselkammaren. På ett nytt
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möte den 29 november 1916 hävdade en av medlemmarna, J A Nordström, att detta område hade ett
alltför oskyddat läge och att ett område väster om Tallhagsvägen, gränsande till Tallhagen, vore att
föredra. Med 11 röster mot 4 beslöt mötet att återta sin tidigare begäran och i stället försöka få
arrendera det senare området. Ordföranden i Kalmar Koloniträdgårdsförening, Algot Nyman, skickade
då en ny skrivelse, daterad den 12 mars 1917, till Drätselkammaren med en begäran att föreningen
skulle få arrendera det på mötet beslutade området från och med år 1918. Denna tillmötesgick Nymans
begäran och gick med på att Kalmar stad, från och med den 14 mars 1918, skulle arrendera ut
stadsjordlotten 5 på 1,94 hektar till föreningen. Denna bit mark, som 1919 blev koloniområdet
Jordgubben, låg då långt från stadsbebyggelsen och inte mitt inne i staden som den gör idag. Den
kallades ”Olles åker” efter den dåvarande arrendatorn ”Bryggare-Olle”. Även detta område fick sin
utformning av Sigurd Olsson. Redan på hösten 1917 hade samtliga lotter fått en innehavare och man
hade satt igång med en del arbeten på området, bl a stakade man ut vägar och forslade bort sten.
Vilka dessa första lottinnehavare var framgår av nedanstående tabell:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Namn
John Karlberg
Svante Grönberg
GM Andersson
Axel Berggren
CR Johansson
Hättström
John Johansson
OF Bäck
Karl Fagerström
Knut Kritzberg
KA Karlsson
Gustav Andersson
Ragnar Bååth
Robert Lindberg
CA Johansson
Gerhard Johnsson
Henry Arvidsson
Knut Boman
K Engström

Yrke
skohandlare

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
40

maskinist
förman
ångkvarnarbetare
telefonreparatör
bagare
telefonreparatör
kusk
maskinist
polis
stationskarl
litograf
målaremästare

Namn
Viktor Eriksson
Åke Nilsson
Ragnar Bengtsson
E Svanbäck
AG Petersson
KF Sandstedt
Albert Andersson
Ejnar Jansson
Hanna Bonde
Alf Kritzberg
Axel Flink
Herman Boström
Richard Dryselius
Gustav Roos
Oskar Olsson
Axel Andersson
Carl Isaksson
Arvid Karlsson
Olof Abramsson

Yrke
inspektör

typograf
maskinist
typograf
lokförare
fru
ombudsman
drätselbokhållare
handelsbiträde
badmästare
konditor
handlare
packmästare
järnhandlare

Källor: Uppställning över lottinnehavare perioden 1917-32 samt Liggare över inbetalda föreningsavgifter

Av de 38 ursprungliga kolonisterna känner vi till yrket på 27. Dessa har det gemensamt att de behöll
sina kolonier så länge att deras namn står med i liggaren över dem som betalat föreningsavgifter.
Liggarna löper visserligen från och med år 1918, men under de första åren suddas namnet och yrket på
den tidigare lottinnehavaren ut när lotten övergår i annan ägo. Här finns, som synes, en mängd yrken
ur lägre medelklass och arbetarklass representerade. Här finns stats- och kommunaltjänstemän, egna
företagare men också arbetare vid industrier som ångkvarnen och chokladfabriken. Man kan
konstatera att två personer med namnet Kritzberg innehar lotterna 10 och 29, som ligger intill
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varandra. Kanske var det fråga om två bröder. En familj med namnet Kritzberg bodde på Ängö vid
denna tid. Går man till år 1918 finner man nya namn på innehavarna av dessa båda lotter så det är inte
säkert att varken Knut eller Alf Kritzberg verkligen tillträdde arrendet. Att lott 38 och 39 saknas i
uppställningen beror på att de, under denna tid, bildade en enhet tillsammans med lott 40.
Det var från början meningen att området väster om Tallhagsvägen, den så kallade B-lotten, skulle
tillhöra moderföreningen organisatoriskt men ha en egen ekonomi. Vid ett möte i Kalmar
Koloniträdgårdsförening den 16 april 1918, under ordförandeskap av Algot Nyman, valdes
ombudsman Axel Flink till koloniföreståndare för B-lotten. För att övervaka och ordna de allmänna
arbetena, som väganläggning, täckdikning, uppförande av stängsel mm, tillsattes en kommitté
bestående av ombudsman Axel Flink, inspektör Victor Ericsson och drätselbokhållare Herman
Boström. Kommittén kallades B-lottens arbetskommitté. Man får lätt bilden av kommittén som en
skara medelålders herrar men Axel Flink var vid denna tid endast 25 år gammal. I samband med
årsmötet den 4 april 1919 genomfördes en kupp. Samtliga kolonister som tillhörde B-lotten deltog
efter mötesförhandlingarna i ett separat möte under Axel Flinks ordförandeskap. Här beslutade man att
separera från moderföreningen och bilda en egen självständig förening. Varför detta skedde framgår
inte men man uttrycker det på följande sätt i en jubileumsskrift från 1927:
”Snart nog visade det sig emellertid att det av flera skäl var lämpligast att varje område fick styra och ställa
med sitt…”

Ett skäl kan ha varit att det visade sig mycket kostnadskrävande att ställa i ordning det nya området.
Men det kuppartade utträdet och formuleringen i jubileumsskriften tyder på att det kan ha funnits
motsättningar mellan moderföreningen och B-lotten. Jordgubben drog sig också ur samarbetet med
moderföreningen om ett gemensamt badhus. Man vägrade att i fortsättningen bidra med några
underhållskostnader för detta.
Den 16 april 1919 hade den nya föreningen ett sammanträde och på detta valde man också sin första
styrelse. I denna ingick vissa av dem som suttit med i B-lottens arbetskommitté. Axel Flink blev
ordförande, Victor Ericsson vice ordförande och Herman Boström styrelseledamot. Dessutom tillkom
den tidigare nämnde järnhandlaren Olof Abramsson, som blev kassör, och typograf Albert Andersson,
som blev sekreterare. Vid detta sammanträde godkändes enhälligt arbetskommitténs förslag att namnet
på föreningen skulle vara ”Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben”. Dessutom utarbetades ett första
förslag till stadgar för föreningen. Detta stadgeförslag återfinns på sidorna 96 till 98. Jordgubben har
alltså egentligen tre födelseår. 1917, när man började röja på området, 1918, från vilket år marken
arrenderades och 1919, när föreningen bröt sig ur Kalmar Koloniträdgårdsförening.
Under åren 1918 och 1919 fortsatte man att ställa i ordning området. Ett problem var
vattenförsörjningen. Eftersom villorna på Getingen ännu inte tillkommit var det en kilometer till
närmaste vattenledning och man tvingades att gräva en brunn. Detta blev en dyrbar affär eftersom man
måste gräva ner till 17 meters djup innan man hittade tillräckligt med vatten. När villorna sedan
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byggdes på Getingen hämtade ägarna till att börja med vatten från pumpen på Jordgubben. 1922
klubbades ett förslag igenom att villaägarna som ersättning för detta skulle bekosta en reparation av
brunnen. Föreningen satte 1919 upp stängsel runt de fyra kvadraterna på området och uppförde
materialbod och uthusbyggnad med sex torrtoaletter. Den senare byggdes i februari och mars 1919 av
byggmästaren Karl Peterson och kostade 1475 kr. Kolonisterna delades redan från början in i tre
toalettlag som skulle ta hand om städningen av respektive toalett.

Toaletterna och förrådshusbyggnaden från 1919

Konsulent Sigurd Olsson lämnade 1919 in ett förslag på planering och plantering av de öppna
områdena på kolonin. Dessa hade dittills använts till potatisodling. En trädgårdsmästare vid namn
Johansson ombesörjde planteringen av grönområdena för 212:50 hösten samma år. Totalkostnaden för
att iordningställa området blev 7800 kr. Eftersom en mängd räkningar skulle betalas måste Jordgubben
ta upp två lån, ett på 1000 kr och ett på 800 kr i Kalmar stads sparbank. Då Jordgubben ännu inte
registrerats som förening tvingades kassören, Olof Abramsson, låta styrelsemedlemmarna stå som
personliga garanter för dessa belopp. Eftersom Abramsson gjorde detta utan att informera styrelsen
ådrog han sig häftig kritik, även om de övriga styrelsemedlemmarna i efterhand godtog hans
handlingssätt. Kritiken kan vara orsaken till att han varken deltog i förenings- eller styrelsemöten.
Trots detta omvaldes Abramsson som kassör ända fram till 1924.
För att kunna betala alla utgifter anordnade Jordgubben tillställningar för allmänheten. Den första ägde
rum på Kalmar slott den 31 maj och den 1 juni 1919. Kolonisterna anordnade vid detta tillfälle en hel
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rad aktiviteter, vilka framgår av vänsterspalten av tabellen på följande sida. Inkomsterna från
slottsfesten, 2372:79, verkar kanske blygsamma när man ser till dagens penningvärde men på denna
tid var det fråga om mycket pengar. Utgifterna var också stora, 1223:94. Den största utgiftsposten var
betalningen till Kalmar hornorkester, som stod för musiken, 325 kronor. Behållningen för kolonin blev
i alla fall något över 1000 kronor.

För att få dansa var man tvungen att ha en dansbiljett. Denna kostade som synes 50 öre år 1919. År 1920 höjdes priset till 60
öre eftersom staten lade 10 öre i nöjesskatt på beloppet.

Det lyckade resultatet ledde till att man anordnade ytterligare ett arrangemang på slottet den 6-7 juni.
Nu var utbudet av aktiviteter inte lika stort. Inkomsterna var denna gång något mindre men utgifterna
blev inte heller lika stora utan landade på 764:30. Man fick denna gång ner priset på hornorkestern till
250 kronor. Anordnandet av de två slottsfesterna innebar att Jordgubbens kassör kunde notera en
behållning på 2382:61.
31 maj och 1 juni 1919

6 juni och 7 juni 1919

Inkomster

Inkomster

Insamling
Inträdesbiljetter
Dansbanan
Lyckans hjul
Läskedrycker
Kaffeserveringen
Konditoriet
Våfflor
Tombolan
Skjutbanan
Varm korv

15:00
728:76
294:22
248:75
146:35
158:48
245:58
48:10
231:50
133:78
122:45

Inträdesbiljetter
Dansbanan
Lyckans hjul
Läskedrycker
Kaffeserveringen
Våfflor
Skjutbanan
Summa 1998:06

Summa 2372:79

9

910:15
349:18
187:15
151:13
183:36
100:50
116:59

Följande år flyttade man festerna från slottet till Tallhagen. Den första anordnades den 29-30 maj.
Programmet var identiskt med det som genomfördes den 6-7 juni föregående år. Och liksom
föregående år var det Kalmar hornorkester som stod för musiken. Inkomsterna vid den första
tillställningen blev ett nytt rekord, 3579:86 medan utgifterna gick på 1638:67. Detta innebar en
behållning på nära 2000 kronor. Den andra festen, den 3-4 juli 1920, blev dock inte lika
inkomstbringande. Inkomsterna var 2217:75 medan utgifterna var 15742:06. Denna gång blev
behållningen endast 675:69, vilket troligen var huvudorsaken till att detta blev den sista fest för
allmänheten som Jordgubben anordnade. Man kan dock konstatera att dessa fester, som sammantaget
gav ett netto på nästan 5000 kronor, hjälpte till att rädda föreningens ekonomi.

29 och 30 maj 1920

3 juni och 4 juli 1920

Inkomster

Inkomster

Inträdesbiljetter 1711:67
Dansbanan
450:03
Lyckans hjul
321:63
Läskedrycker
335:22
Kaffeserveringen 435:11
Konditoriet
396:56
Skjutbanan
109:09
Varm korv
370:55

Inträdesbiljetter
Dansbanan
Lyckans hjul
Läskedrycker
Kaffeserveringen
Konditoriet
Skjutbanan
Varm korv

Summa 3579:86

Summa 2217:75

666:96
291:05
112:70
367:56
226:59
290:64
42:50
219:75

Området och dess gränser
Det område som arrenderades från och med den 14 mars 1918 var något mindre än Jordgubbens
nuvarande område. Området där lotterna 41 och 42 ligger ingick inte i arrendet och lott 1 var betydligt
mindre. Där lotterna 38, 39 och 40 ligger fanns en lott på 63x17 m2 som tillhörde Olof Abramsson.
Denne hade dessutom en tomt och villa i Tallhagen. Den förste november 1924 delades Olof
Abramsons lott upp i tre lika stora lotter av vilka han själv behöll en. År 1929 fick Jordgubben
arrendera området upp till Rådmansgatan av Kalmar stad. Området omfattade 1200 m2 och arrendet
för denna yta var 6 kr om året. De båda nybildade lotterna 41 och 42 fick 275 m2 respektive 348 m2
och lott nr 1 utökades till att bli den största på området.
Koloniområdet omgavs av stenmurar på tre sidor, en mur mot Kolonigatan, en mot Rådmansgatan och
en mot Tallhagen. Mot Tallhagsvägen, nuvarande Gröndalsvägen, fanns ett trästaket som satts upp
1913. År 1921 framfördes ett förslag från Jordgubben att staden skulle ta bort stenmuren mot kvarteret
Getingen. Drätselkammaren var inne på samma linje eftersom dels busschaufförerna klagat över
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bristande framkomlighet, dels staden behövde stenen till en uppfart till krematoriet. Arbetet med att ta
bort stenmuren genomfördes år 1923 och ett stängsel uppfördes istället mot Kolonigatan. Även
stenmuren mot Rådmansgatan avlägsnades så småningom, men när Jordgubben 1963 begärde att
kommunen skulle ta bort stenmuren mot Tallhagen med hänvisning till att den var tillhåll för ett stort
antal råttor avslogs begäran. Kommunen hade fått upp ögonen för att stenmurar är minnesmärken som
bör bevaras.
Karta över Koloniområdet Jordgubben

Till vänster på kartan går Rådmansgatan och till höger Gröndalsvägen. I kartans övre del syns Tallhagen och i
dess nedre del Kolonigatan och villorna på Getingen. Ursprungligen slutade området vid gången till väster om
kolonierna 40, 20 och 19. Lott 1 var då bara hälften så stor. En stenmur skilde Jordgubben från området intill
Rådmansgatan och en annan mur fanns intill det som senare blev Kolonigatan.

Fram till 1924 var den enda passagen in och ut en grind i muren mot Tallhagen men detta år öppnades
en inkörsport och genomgångsgrind i stängslet på allmänna platsen vid Kolonigatan. 1951 ersattes
stängslet mot Kolonigatan av en avenbokhäck som planterades från lott 3 och ner till Tallhagsvägen.
Föreningen köpte in 400 plantor à 12 öre stycket. De som blev över sattes utefter lott 5 inom allmänna
området. Följande år satte man även avenbok vid lotterna 41 och 42. Flera kolonister ansåg att den
bästa vägen att ta sig in och ut från sin koloni gick genom häcken mot Kolonigatan. 1954 klagade
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styrelsen över att ägarna till lotterna 7, 8 och 9 tog denna genväg. Föreningen hade å sin sida fått
klagomål från Kalmar stad över att kolonisterna trampade sönder den nyanlagda gräsmattan.

Det första förslaget på hur man hade tänkt sig mittplanen. Förrådshuset är betecknat med siffran 1

1948 ersattes trästaketet mot Tallhagsvägen av ett gunnebostängsel. Föreningen fick ett bidrag på 325
kronor av stadsfullmäktige till detta. I stängslet sattes en grind så att området fick tre ingångar. 1987
byttes gunnebostängslet mot dåvarande Tallhagsvägen, numera Gröndalsvägen, ut men denna gång
fick det endast vara kvar till år 2001. Detta år skulle Gröndalsvägen förses med en cykelbana, vilket
innebar att de buskar föreningen år 1978 planterat som en bullerridå måste tas bort. Styrelsen
utverkade då att kommunen satte upp ett träplank och då togs grinden bort. Cirkeln var därmed sluten.
Liksom, före 1948, saknas grind och gränsen är av trä, inte av ståltråd.
Det område Jordgubben fått arrendera var mycket vattensjukt. Redan 1918 inledde man arbetet med
täckdikning. 1919 dränerades lotterna 29, 30 och 31 genom att rör drogs genom lott 10 till en
avloppstrumma. År 1921 slog man i ett styrelseprotokoll fast att norra gången i koloniområdet, mitt
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för allmänna platsen, var i så dåligt skick att man endast hjälpligt kunde gå fram där. Man
konstaterade att detta berodde på ett källsprång från Tallhagen för vilket det inte fanns utdikat avlopp.
Föreningen lade ner rör för att leda bort vattnet. Även lottinnehavarna själva försökte leda bort vattnet
från sina tomter och fick till detta ändamål tegelrör av koloniföreningen. 1929 grävdes ett
dräneringsdike genom lotterna 13 och 7 och 1930 grävdes ett nytt dike genom lotterna 10-13.

En bild tagen från Tallhagsvägen år 1927. Man kan se att lotterna 8, 9 och 10 ännu inte är bebyggda.

År 1941 genomfördes dräneringsarbeten utanför lotterna 8 och 9, som konstaterades vara mycket
vattensjuka. Samma år gjorde ingenjör Åberg upp ett förslag till dränering av koloniområdet. Man
började med att dränera norra och östra sidorna. Den sista del som dränerades var området mot
Tallhagsvägen. Innan detta område dränerades 1971 var tomterna här på vintrarna omvandlade till
skridskobanor och varje vår var man tvungen att tömma källarna som var till hälften fyllda med vatten.

Vattnet kluckar runt Ann-Marie Gustafssons stuga en vår i slutet av 1960-talet
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1971 hade man äntligen lyckats med att dränera allmänningen och mittgången men problemen
återuppstod 1999 när Kalmar Energi lät gräva ner den luftburna elledning som gick genom området.
Vid arbetet tog man ingen hänsyn till de befintliga dräneringarna, vilket resulterade i att allmänningen
och området väster om denna förvandlades till en sankmark med skador på såväl tomter som stugor till
följd. Kalmar kommun har därefter lagt ner stora summor på att återställa dräneringen. År 2003
lyckades man äntligen komma till rätta med problemet sedan ett dräneringsrör grävts ner mellan
lotterna 24 och 36.

Vattnet samlas kring ledningen som grävts ner på lott 36.

Jordgubben förändras
Om vi betraktar vår omgivning på Jordgubben idag så tänker vi inte på att det vi ser är resultatet av en
lång process och frukten av en mängd förslag som framlagts på styrelsemöten och föreningsmöten.
Planen i koloniområdets mitt fick, som tidigare nämnts, sin utformning med mittgång, gräsmattor och
rundel redan 1919 men ett förslag om att placera en soffa i rundelen väcktes inte förrän 1922. 1941
kom längre sittbänkar. En bevarad räkning visar att bänkskivorna gick på 46 kr stycket och soffstöden
36 kr. De nuvarande kalkstenshällarna är från 1943. 1933 framfördes ett förslag om att man skulle
anlägga en damm på gräsplanen vid förrådshuset. Föreningen konsulterade stadsträdgårdsmästaren
som avrådde från detta projekt men föreslog att man skulle anlägga en rosenrabatt. Denna rabatt finns
kvar ännu idag även om rosorna bytts ut ett antal gånger.
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Bilden visar mittplanen år 1927. Som man kan se på bilden under har inte speciellt mycket förändrats sedan dess.

Allmänningen och mittgången fotograferad sommaren 2002.

Flaggstången restes 1925 men flyttades 1964 på grund av att nya högspänningsstolpar sattes upp på
området. Den nuvarande flaggstången är från år 1997. Fyra gånger har föreningen fått motta flaggor på
Svenska flaggans dag, åren 1951, 1985, 1991 och 2003. Den första gången fick föreningen ta emot sin
flagga vid en högtidlighet i Domkyrkan. Det visade sig dock att flaggan var för liten i förhållande till
flaggstången och därför fick sys ut. Den andra och tredje gången skickades flaggan på posten av
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stiftelsen ”Svensk Flagga” och föreningen fick betala expeditionsavgiften som år 1991 var 275 kr. Den
fjärde flaggan fick Jordgubben vid en ceremoni på Larmtorget den 6 juni 2003.

Karl-Eric Olsson tar emot föreningens nya flagga på Svenska flaggans dag.

Brunnen på allmänningen har, som tidigare nämnts, 85 år på nacken. År 1948 ville föreningen ha ett
bidrag av Kalmar stad för att reparera brunn och pump. Man hänvisade då till att brunnen på
Jordgubben var viktig för stadens vattenförsörjning och att stadsingenjören hade framhållit att
Jordgubbens brunn var en av stadens bästa ”Givande ett förhållandevis stort antal minutliter utmärkt
dricksvatten”. Pumpen finns fortfarande kvar, även om den inte fungerar, men ingen har heller hämtat
sitt dricksvatten där på många år. Tidigare var den av största betydelse för området och 1924
installerade man ytterligare en pump vid brunnen utöver den som redan fanns där. Den nuvarande
pumpen inköpte 1970. Till att börja med fanns även en brunn i gången i norra delen av koloniområdet
men denna brunn lades igen år 1940.
På planen finns även ett antal buskar och träd, bland annat ett mullbärsträd. Mullbärsträdet skänktes
till Jordgubben av parkförvaltningen i samband med 60-årsjubileet 1977 tillsammans med en ceder.
Den sistnämnda dog dock och till 65-årsjubileet 1982 fick föreningen två magnolior av
parkförvaltningen. Den sista av dessa bröts sönder i maj månad 2003. Fram till 1935 fanns två höga
popplar på planen men de fälldes detta år på grund av att de stod i vägen för kraftledningen.
Redan 1924 föreslog Ragnar Bååth att en lekplats skulle inrättas för de mindre barnen. Förslaget gick
dock inte igenom eftersom man ansåg att gräsmatten kunde bli skadad. När Jordgubben 1929 fick
arrendera området mot Rådmansgatan väcktes förslaget om en lekplats på nytt men marken kom, som
tidigare nämnts, att användas till att utöka lott nr 1 och tillskapa lotterna 41 och 42. 1954 placerades en
gunga, en sandlåda och ett fotbollsmål ut i Tallhagen. 1983 flyttades sandlådan in på området och
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placerades i mitten av rundeln. Dessutom köpte man in en gungställning. 1999 togs sandlådan bort
men gungställningen har förnyats.

Idag finns det mycket få barn på Jordgubben, då medelåldern bland kolonisterna är hög, men fram till på 60-talet fanns
många barnfamiljer. På bilden syns en del av kolonibarnen år 1968.

De byggnader som uppfördes 1918-19 har också genomgått vissa förändringar. 1936 revs en skräpbod
som blottades då stenmuren mot Kolonigatan togs bort. 1972 tillkom kokhuset. Den blivande
ordföranden, Sven Ragnarsson, donerade ett garage på industriområdet till föreningen. 11 man tog ner
garaget den 15 april och transporterade det till koloniområdet. Sven Carlsson, hans son Gunnar
Karlsson samt Lennart Thoor byggde kokhuset av virket. Torrtoaletterna byttes mot vattentoaletter
1954. Arbetet utfördes av AB Värme och sanitet och gick på 1470 kr. Serviceledningarna ut till
avloppsnätet drogs genom vattenverkets försorg, sedan Kalmar stad gått med på en begäran från
Jordgubben att områdets avlopp skulle få kopplas in på stadens avloppsnät.
Förutom avloppssystemet har även vatten- och elsystemet moderniserats. 1931 lades vattenledningar
ut på området. Ett arbete som kolonisterna själva fick ta hand om. Vattnet gick i metallrör ovan jord
vilket ledde till att ledningarna ofta frös sönder. 1972 ändrades rörsystemet så att ledningarna byttes ut
och grävdes ner till frostfritt djup. 1953 tog föreningen in ett kostnadsförslag på installation av
belysning på området. Denna skulle gå på 2000 kr, något som ledde till att frågan bordlades. 1960
genomfördes dock planerna. Tre belysningspunkter sattes upp i norra gången. Kostnaden var 400
kronor per ljuspunkt. 1962 sattes fyra ledningspunkter upp i södra gången. 1972 byttes den gamla
elkabeln ut mot en kabel med trefas och 1976 infördes centralbelysning på området
På 1960 och 70-talen hade varje stuga sin soptunna som, enligt ett protokoll från 1973, tömdes fyra
gånger i månader under sommaren, två gånger i månaden vår och höst och en gång i oktober månad.
1976 väcktes ett förslag att man skulle ersätta soptunnorna med en container. Årsmötet röstade dock
ner detta förslag. Kalmar stad, som stod bakom lösningen med container, pressade dock på. 1977

17

lovade Kalmar stad att kolonisterna på Jordgubben skulle få behålla sina gamla soptunnor och
dessutom få ett antal sopsäckar per koloni om man accepterade nyordningen. För koloniföreningen
innebar containersystemet en ny tung utgiftspost, men för den enskilde kolonisten blev det nya
systemet betydligt billigare. Soptunnorna hade debiterats varje kolonist men räkningen för
sopcontainrar skulle betalas av koloniföreningen. För att sockra anbudet utlovades att Jordgubben
skulle få två fria tömningar per år. Denna förmån tog kommunen dock tillbaka år 1993.
I och med att dels miljömedvetandet ökade inom kolonirörelsen, dels kostnaderna för containrar med
blandat innehåll sköt i höjden gick Jordgubben 2001 över till det nuvarande systemet med
vippcontainrar. Trots att samtliga kolonister fick skriva under en förbindelse att bara placera
hushållssopor och trädgårdsavfall i containern hamnade både plasthinkar, färgburkar och målarpenslar
i denna. Numera fungerar det hela betydligt bättre.
För att utmärka vårt område placerades en skylt med texten Jordgubben vid ingången mot
Gröndalsvägen. Denna skylt vandaliserades dock vid ett flertal tillfällen och år 2001 beslutade
styrelsen att man i stället skulle skruva fast skyltar med namnet Jordgubben på grindarna. År 1999
tillverkade ordföranden Sven Ragnarsson en anslagstavla som placerades på norra sidan av
förrådsbyggnaden. Denna ersatte tre tavlor som fanns dels på förrådsbyggnaden, dels på stolpar vid
grindarna till Rådmansgatan och Gröndalsvägen. Första gången anslagstavlor nämns i protokollen är
1923. Då satte man upp två tavlor.
Något som aldrig realiserades var att sätta upp en telefonautomat på området. 1920 beslutade på ett
styrelsemöte att en telefonautomat skulle sättas upp på mittplanen men beslutet ändrades sedan till att
man skulle gå tillsammans med Norra koloniområdet om en automat vid Tallhagsvägens utmynning i
Tallhagen. Detta projekt fullföljdes aldrig och medan Norra fick sin telefonautomat mitt på området
fick kolonisterna på Jordgubben klara sig utan. 1950 väcktes frågan om en telefonautomat på
Jordgubben på nytt, men det konstaterades att installationskostnaden skulle bli för hög. Så småningom
kom ett antal kolonister att teckna egna telefonabonnemang.
På senare tid har frågan om Jordgubben, i likhet med övriga koloniområden, skulle ha en egen
klubbstuga debatterats. Detta särskilt efter 1999 då luftledningarna och ledningsstolparna på
Jordgubben försvann och yta för att sätta upp en klubblokal frigjordes. Den dåvarande ordföranden,
Sven Ragnarsson, förde diskussioner med Kalmar kommun och blev också lovad av Kjell Henriksson
att kommunen skulle försöka fram en stuga på 30 m2 att användas som klubblokal. Frågan om ett
klubbhus väcktes dock redan 1950 av Helmer Karlman, som föreslog att föreningen skulle uppföra ett
föreningshus intill dansbanan.
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Stugorna
Hur har bebyggelsen på Koloniområdet Jordgubben vuxit fram? Det finns flera olika källor där man
kan finna uppgifter om när kolonistugorna uppfördes på kolonilotterna. Egentligen borde samtliga
stugor påträffas i alla dessa källor men så är långt ifrån fallet. I teorin skulle det vara följande
tågordning när man satte upp sin stuga. Först skulle man gå till styrelsen med sitt förslag och när
styrelsen godkänt detta skulle man lämna in en ansökan om byggnadslov till såväl Kalmar stads
byggnadsnämnd som drätselkammaren.
I styrelseprotokollen finns ytterst få noteringar om kolonister som begär att få bygga stugor. De flesta
stugor som nämns här är sådana som styrelsen inte godkänner. Detta drabbade ägaren till lott 15, J C
Engblom, som fick lämna in sina ritningar tre gången innan styrelsen godkände dem. Förutom lott 15
hittar man lotterna, 22, 28, 14, 17 och 6 i styrelseprotokollen. Enligt ett styrelseprotokoll från 1919
begärde F Carlberg (lott 22) att få uppföra en stuga. Ritningarna på stugan godkändes dock först
följande år. 1921 kom Hjalmar Lennquist (lott 28) in med ritningar på en kolonistuga men
uppmanades att vänta med att uppföra denna tills nytt arrendekontrakt med Kalmar stad ingåtts.
Lennquist tycks ha följt styrelsens uppmaning, men 1923 finns en stuga på hans lott.

Möbelsnickaren Hjalmar Lennquist och hans hustru Jenny samt barnen Anna-Stina och Karl-Johan framför sin kolonistuga år
1923. Karl-Johan var vid tillfället två år gammal.

1922 begärde CA Berg (lott 23) och John Lindberg (lott 24) att få bygga stugor enligt bifogade
ritningar. Bergs ritningar godkändes men Lindbergs bordlades för vidare granskning. År 1923 lämnade
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Robert Lindberg (lott 14) och Henry Arvidsson (lott 16) in sina ritningar till styrelsen för
godkännande. Dessa verkar dock ha godkänts utan problem. 1936 begärde Eric Ericsson (lott 6) hos
styrelsen att få bygga ut sin paviljong. Detta kan ha varit en väg som många tog för att slippa ansöka
om bygglov. Man satte först upp ett lusthus eller paviljong och byggde så småningom ut denna
byggnad utan att begära bygglov.
I drätselkammarens handlingar finns överhuvudtaget inga ansökningar från kolonister på Jordgubben.
Å andra sidan hade drätselbokhållaren Herman Boström en lott på Jordgubben fram till 1928 och man
kan kanske tänka sig att man muntligt begärt tillstånd av honom. I byggnadsnämndens arkiv däremot
finner man en hel del ansökningar om byggnadslov från kolonister på Jordgubben. Datum för när
byggnadslov beviljats anges inte men jag har noterat vilket datum som ansökan har lämnats in och
detta återfinns längre fram i denna skrift. Den förste som ansökte om byggnadslov var vice
ordföranden Victor Eriksson (lott 20) Hans ansökan är daterad den 12 december 1918. På följande sätt
beskrivs hans tilltänkta stuga:
Huset skall uppföras med en hel brädvägg bestående av stående spontade bräder och läkt samt dessutom
invändigt beklädas med papp och tapeter. Taket kommer att bestå av spontade bräder samt tjärpapp. Å
framsidan av huset en öppen veranda enligt ritningen.

Den 12 februari 1919 kompletterade Eriksson sin byggnadslovsansökan med att begära att få uppföra
en eldstad. Ordföranden, Axel Flink, väntade dock till 1921 innan han satte upp sin stuga. Under 1919
ansökte också följande om byggnadslov: John Karlberg (lott 1) 19/2, J V Strandberg (lott 34) 1/3,
Ragnar Bååth (lott 13) 26/3 och Albert Andersson (lott 26) 27/3. I mars 1920 lämnade, som
styrelseprotokollet utvisade, F Carlberg (lott 22) in sin ansökan om byggnadslov. Från 1921 finns
ansökningar om byggnadslov från lotterna 30 (1/6), 27 (14/6), 35 (23/8), 12 (24/8) och 5 (28/11) och
från 1922 från lotterna 23 (11/7) och 15 (11/9). Detta innebär alltså inalles 13 ansökningar som har
lämnats in under perioden 1918-22. Hur stämmer detta då med det verkliga antalet stugor? En tredje
källa vid sidan om styrelseprotokoll och byggnadslovsansökningar är Jordgubbens årsberättelser. Där
tar man upp vad som tilldrar sig under det gångna året men i vissa fall anger man också antalet
bebyggda kolonilotter. I årsberättelsen för 1922 konstateras att 22 lotter är bebyggda, vilket då skulle
innebära att nio stugor antingen skulle ha byggts utan byggnadslov eller att ansökningarna har
förkommit. Men eftersom man vid denna tid på Jordgubben även räknar lotter där man uppfört en
berså som bebyggda, ligger antalet stugor någonstans mellan 13 och 22. En stuga som dock helt klart
byggts före 1923 är stuga 19 eftersom ägaren K Engström detta år ansöker om att få bygga till en
veranda på denna.
Under 1923 tillkom tre stugor på lotterna 14, 17, och 24. Ägarna till de två förstnämnda lotterna
Robert Lindberg och Henry Arvidsson hade, som tidigare nämnts, lämnat in sina ritningar till styrelsen
för godkännande. Arvidsons byggnadslovsansökan återfinns också i byggnadsnämndens arkiv och är
daterad den 13 juni men Robert Lindbergs ansökan finns inte här. Kanske hade han tur och hans
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eventuella svartbygge inte uppdagades men hans namne, ägaren till lott 24 typograf John Lindberg,
blev ertappad. Han hade, enligt egen utsago, 13/11 1922 lämnat in en begäran att få uppföra en
kolonistuga till drätselkammaren och när han fick dess godkännande satte han igång med bygget. Han
sade sig ha glömt bort att begära tillstånd hos byggnadsnämnden. Den 17/2 1923 konstaterades att
hans stuga var ett svartbygge och han fick 5/4 lämna in en ansökan om byggnadslov till
byggnadsnämnden. Här hänvisade han till att han och hans hustru hade glatt sig åt att få utnyttja den
stuga han uppfört under våren.

John Lindbergs stuga på lott 24. Numera residerar Jordgubbens ordförande Karl-Eric Olsson här.

I årsberättelsen för 1923 konstaterades att 24 lotter var bebyggda. År 1926 var 29 lotter bebyggda och
1927 var antalet 35. Först 1929 skiljer man mellan olika typer av bebyggelse och antecknar att 32
lotter är bebyggda med stugor och 6 med lusthus eller bersåer. 1931 fanns, enligt årsberättelsen, 34
stugor på området, 1932 35 stugor, 1933 36 stugor och 1939 38 stugor. 1948 var samtliga lotter utom
en bebyggda med stugor. Det dröjde sedan ända till 1993 innan denna, lott 21, bebyggdes.
Den fjärde källan till vår kunskap om bebyggelsen på Jordgubben är samtida fotografier. Av ett
fotografi från 1923 framgår att två lotter, för vilka man inte hittar några byggnadslovsansökningar, är
bebyggda vid denna tid. Det gäller lotterna 11 och 28 tillhörande KA Karlsson och Hjalmar Lennquist.
Stugornas tillkomst kan också tidfästas på andra sätt. När flera lager med korkmattor i stuga 10 togs
bort år 2002 återfanns, under det understa lagret, tidningar fram till 1932. Detta gör det troligt att anta
att stugan byggts detta år. Inte heller för stuga 10 hittar man någon ansökan om byggnadslov i
byggnadsnämndens arkiv. När en senare ägare, Hilmer Dacking, år 1950, utan tillstånd uppförde en
veranda reagerade dock såväl koloniföreningen som stadens myndigheter och Dacking tvingades att
lämna in ritningar och begära byggnadslov i efterskott.
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Stuga 10, som den såg ut perioden 1932 till 1950. Den som byggde stugan, byggnadsarbetaren John Karlsson, och hans
hustru flankerar grannen Alfhilda Annerstedt.

Stuga nr 10 med den av Hilmer Dacking svartbyggda verandan. Bilden är tagen 1966.

De första stugorna var mycket enkla och i vissa fall tillverkade av emballagevirke. Glasverandor fick
till att börja med inte förekomma och de kolonister som ansökte om att bygga sådana fick avslag av
styrelsen. Det var skälet till att J C Engblom (lott 15) fick lämna in sina ritningar så många gånger
innan styrelsen godkände dem.
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1923 upprättades ett nytt arrendekontrakt, med betydligt strängare regler, mellan koloniföreningarna
och Kalmar stad. I detta stadgades att både drätselkammaren och byggnadsnämnden skulle godkänna
ritningarna. Jordgubbens styrelse hade redan året innan vänt sig till stadsarkitekt Josef Fredrik Olsson
för att få fram ritningsförslag till kolonistugor. Dessa förslag var nu färdiga och Olsson var beredd att
sälja ritningarna för 1 krona stycket. Hur många förslag han hade utarbetat framgår inte men
Jordgubbens styrelse förordade att medlemmarna skulle använda tre av dessa, A, C och F. Men flera
medlemmar reagerade dock mot detta diktat och pekade på att de redan hade stugor som avvek från de
tre förslagen. År 1947 ökades den godkända storleken på kolonistuga till 30 m2, vilket ledde till att
många byggde ut sina verandor.
Till den senaste bebyggelsen på Jordgubben hör denna stuga på lott 29 från år 1978. Stugan byggdes
av Lars Kaggskolans elever. Den fraktades till området och med hjälp av en lyftkran placerades den på
betongplintar. Den stuga som stod där tidigare hade från början varit en lekstuga som tillhört barnen i
den kända kalmarsläkten Jeansson. När barnen växt ifrån lekstugeåldern fick Karl Sandberg stugan
1942 och placerade den på sin lott på Jordgubben. Den revs tyvärr när den nya stugan sattes dit.

En flygande stuga

Redan i det första stadgeförslaget finner man vissa bestämmelser som rör bebyggelsen. En berså skulle
placeras minst två meter från tomtgränsen och ett hus tre meter. Det stadgades också att endast
dvärgträd fick planteras. En annan bestämmelse förbjöd stugägarna att inreda sina vindar. Med tiden
växte andra regler fram som så småningom fästes på pränt. 1919 bestämdes att kolonisterna själva fick
bekosta och sätta upp stängsel mellan lotterna men att detta inte fick vara av trä och inte vara högre än
stängslet ut mot gångarna. 1944 fastslogs att grindarna skulle målas i mörkgrön färg och i en
bestämmelse från 1949 anges att stängselstolparna skulle vara gråa, grindstolparna vita och grinden
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mörkgrön. Först 1968 luckras denna bestämmelse upp och man tillåter grindar av valfritt material och
i valfri färg
Att reglerna följdes kontrollerades bland annat vid styrelseinspektionerna av området. Dessa utfördes
varje vår från och med år 1950. Det som i huvudsak kontrollerades var att lotterna var någorlunda
välskötta, att kolonisterna hade rensat utanför sina staket och att inte ogräs spred sig in till grannarna.
I protokollen hittar man ibland försäljningspriserna på kolonistugor med eller utan inventarier,
eftersom styrelsen skulle godkänna såväl försäljningspriset som köparen.

Stugförsäljningar
År
Stuga Pris
År
Stuga Pris
År
Stuga Pris
År
Stuga
1934
11
950
1953 41
5000 1959 10
6000 1969
16
1946
10
1400 1954 3
2000 1959 34
5000 1970
38
1946
41
1300 1954 8
4500 1959 23
3000 1971
37
1947
34
3000 1954 35
6000 1959 35
7000 1972
14
1947
17
2500 1954 39
2000 1960 10
6000 1972
27
1948
35
3500 1954 33
1500 1960 23
3000 1972
19
1948
23
3500 1955 26
5000 1960 34
5000 1972
6
1948
10
2500 1957 7
5000 1960 35
7000 1973
39
1948
8
3500 1957 10
7000 1960 26
3750 1975
8
1949
23
3500 1957 40
4000 1960 17
5000 1975
35
1950
10
4200 1957 12
5000 1962 35
7200 1975
6
1950
23
3500 1957 3
2000 1962 40
6000 1975
14
1950
13
5000 1957 8
6000 1963 10
6000 1975
17
1950
36
5000 1958 1
4500 1965 17
5500 1977
30
1950
9
4000 1958 32
4750 1966 39
3000 1977
5
1952
8
4000 1958 42
4700 1967 18
7000 1977
7
1952
32
1200 1958 9
5500 1967 39
8500 1977
9
1952
2
6000 1958 8
5500 1968 26
8000 1979
25
Källor: Kvittenser på försäljning av kolonistugor. Protokoll och årsberättelser 1934-92.

Pris
7000
4000
3800
13000
8000
10000
12000
18000
16000
12000
16000
30000
16500
25000
18000
18000
12000
14000

År
1985
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1992

Stuga
6
2
9
35
32
34
35
17
15
8
31
17
25
8
15
3
5
25

Pris
30000
50000
37500
35000
30000
37500
45000
40000
50100
75000
40000
72500
40000
85000
40000
30000
70000
48000

Ovanstående tabell visar hur priset på kolonistugor ökade under perioden 1934-92. 1972 fick man för
första gången betala över 10 000 för en stuga 1986 bröt man igenom 50 000 vallen och 1990 kunde
man i vissa fall få ge över 80 000. År 1965 infördes taxeringsvärden för kolonistugor. Styrelsen skulle
uppge värdet på varje enskild stuga. Att få ett taxeringsvärde på sin kolonistuga innebar visserligen att
man fick betala skatt men också en viss trygghet. Om staden tog området i anspråk för annat ändamål
måste denna lösa in de stugor som hade åsatt taxeringsvärde. I ett styrelseprotokoll från 1973 anges att
man av detta skäl försöker få värdet på stugorna att uppgå till minst 5.000 kronor. Taxeringsvärdet på
kolonistugor togs bort vid slutet av 1990-talet med motiveringen att dessa inte var värda över 50.000
kronor, vilken var den nya gränsen. År 2002 återinfördes taxeringsvärdet igen men bara om
försäljningspriset kunde tänkas vara över 120.000 kronor.
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Stuga 11 byggdes omkring 1920 av telefonreparatören KA Karlsson. Denne syns här med sin hustru och sina två söner. Den
ene av dessa tog sig namnet Klintheim och blev skohandlare medan den andre blev frisör.

Fester
Något som från början skilde Jordgubben från övriga koloniområden i Kalmar var att man
arrangerande fester både för allmänheten och för de egna medlemmarna. År 1921 var det slut på de
offentliga friluftsfesterna. Man klubbade då igenom ett beslut att endast enskilda fester skulle
förekomma i fortsättningen. Vissa medlemmar var emot detta beslut då de offentliga festerna gav
föreningen stora inkomster men de flesta ansåg att dessa krävde en alltför stor arbetsinsats. Däremot
hyrde man ut sin dansbana till andra föreningar. 1945 höjde man hyresbeloppet från 10 till 25 kronor.
I ett protokoll från 1919 kan man läsa om ett förslag att arrangera en enskild fest. Denna skulle äga
rum på midsommarafton men eftersom medlemmarna tyckte att varslet var för kort sköt man upp
festen till den 12 juli. Då arrangerades en gemensam sillsexa. 1924 införde man den ordningen att
kolonisterna åt maten var för sig och endast dansen var gemensam. Här tog man efter arrangemangen
på Södra koloniområdet. 1926 återgick man dock till den gamla ordningen. Den första sommarfesten
måste ha arrangerats redan 1918 eftersom man 1928 anordnar en extra festlig sommarfest med
hänvisning till att det är fråga om ett tioårsjubileum.
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Sommarfesterna

Sommarfesterna inleddes alltid med barnlekar. Här är det Oskar Malmberg och Inga Karlsson som är lekledare.

De tidigaste festerna ägde inte rum på koloniområdet utan i Tallhagen. 1922 ville man för första
gången flytta in festen på området men koloniföreståndaren, J V Strandberg, som var rädd om de
nyanlagda gräsmattorna, hotade att avgå om detta genomfördes. Hotet hade inte avsedd verkan utan
festen flyttades in på området något som resulterade i att Jordgubben fick se sig om efter en ny
koloniföreståndare.
I en årsberättelse över år 1928 beskrivs hur sommarfesten gick till detta år:
Under sommaren firade föreningen sin sedvanliga familjefest. Denna fick en festligare prägel än vanligt, då det var den
tionde i ordningen som anordnats. Till att närvara vid festen hade föreningen inbjudit konsulent Sigurd Ohlsson. Denne höll
därvid ett uppmärksammat anförande om kolonirörelsen, varvid han berömde ”Jordgubbarna” för deras alltid vackra och
välvårdade koloniområde. Efter föredraget avåts gemensam sillsexa, till vilkens iordningsställande kolonisternas fruar utfört
ett gott arbete. Därefter utprovades den nya dansbanan, som gott stod sig för påfrestningen. Med kafferast, tal, lekar och
dans pågick festen till fram på småtimmarna, för att fortsätta nästa dag med eftermiddagskaffe.

Den äldsta uppgiften om hur många som deltog i sommarfesten härstammar från 1935. I ett protokoll
får man reda på att festen besöktes av 92 kolonister, som betalade 75 öre, 42 anhöriga som erlade 1,75.
Dessutom deltog 13 barn som fick bidra med 50 öre. Man påpekar också att ett antal utomstående
olovligen tagit sig in på kolonifesten. De är mycket få år som sommarfesten ställt in. Åren 1940 och
1941 hölls inga fester med anledning av andra världskrigets utbrott och den brist på olja som detta
medförde. Åren 1999 och 2000 tvingades föreningen att ställa in sommarfesten eftersom gräsplanen
grävts upp i samband med nedgrävningen av högspänningsledningen och återställandet av gräsmattan
inte skett på rätt sätt av den firma kommunen anlitat.
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För barnen på Jordgubben var sommarfesterna något av sommarens höjdpunkt. Då fick de träffa andra kolonisters barnbarn,
som de kanske inte sett på ett helt år.

Fram till och med år 2002 fullföljdes traditionen från föreningens barndom. Festen var i juli, maten åts
gemensamt och sill och nypotatis var fortfarande det som stod på menyn. Vissa inslag försvann dock
under 1990-talet. Fram till dess hade man en anställd kokerska som kokade nypotatis och föreningens
damer kokade kaffe till samtliga kolonister samt bakade bullar och kaffebröd. År 2003 genomfördes
en ännu mera genomgripande förändring. Den gemensamma sillen och nypotatisen försvann och varje
kolonist bestämmer själv vad han eller hon vill äta.
Dans till levande musik har man dock inte avskaffat. Kostnaderna för orkestern är naturligtvis högre
idag. År 1925 t ex anslogs 50 kronor till dansbanan och musiken. Eftersom penningvärdet är ett annat
idag innebar det till synes låga beloppet en stor belastning på föreningens ekonomi. Vändpunkten kom
1952 när man för första gången anordnade ett lotteri. Inkomsterna från lotteriet betalade för orkestern
och gav till och med ett visst överskott. Av mycket stor betydelse för festarrangemangen på
Jordgubben var den damklubb som bildades 1964 och tog över ansvaret för både årsmötet och
sommarfesten.

Midsommarfesterna
Från och med 2010 firas midsommarfester på Jordgubben. Föreningen bjuder på kaffe och
jordgubbstårta. Detta första år restes också en midsommarstång men då det nästan inte fanns några
barn på området slutade man med detta inslag i firandet.

27

En perfekt jordgubbstårta på Jordgubben.

Ordföranden Bo Gallneby tillsammans med Marie Kittel och Maj-Britt Sandberg klär midsommarstången.
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Birgitta Angeland, föreningens första kvinnliga ordförande, beundrar verket.

Birgitta Angeland och Inga Karlson på midsommarfesten 2012.

29

Jordgubbens Damklubb
Damklubben på Jordgubben bildades 1964 och gick i graven i och med 2002 års utgång. Frågan om en
damklubb väcktes först 1960 men avfördes denna gång från dagordningen. År 1964 gjordes ett nytt
försök. Det första mötet hölls den 29 juni 1964 hos Gunhild Karlsson i stuga 1. Mötet skulle
egentligen ha ägt rum på allmänningen men vädrets makter lade hinder i vägen. Närvarande var 20
damer samt Jordgubbens ordförande Oscar Malmberg. De närvarande drack kaffe och för att få
startkapital till klubben fick de köpa lotter i ett lotteri där högsta vinsten var en broderad kudde.
Egendomligt nog vanns denna av givaren varvid den fick bli ett av priserna vid sommarfesten senare
på året. Lotteriet gav 49 kr och 50 öre. Vid mötet valdes en interimsstyrelse bestående av Gunhild
Karlsson, Karin Wisth, Hildur Erlandsson, Ella Svensson, Eira Wisth och Anna-Stina Lennquist. Vid
ett första styrelsemöte den 5 juli valdes den första styrelsen. Ordförande blev Karin Wisth, kassör
Gunhild Karlsson, sekreterare Anna–Stina Lennquist och revisorer Margot Bergman och Siva Larsen.
Nu bestämdes att man skulle ha ett möte i månaden hemma hos de medlemmar som kunde ta emot så
många i sina kolonistugor under sommarhalvåret och lägenheter under vinterhalvåret. Som ersättning
för kaffe och bröd skulle man betala 1.50 var till värdinnan.
Under det första året hölls sju träffar som besöktes av i genomsnitt 17 till 18 medlemmar. Fem av
träffarna hölls hemma hos medlemmar, en i hobbylokalen på Fogdegatan och en i Pensionärshemmets
dagrum på Fiskaregatan 47. Det sistnämnda mötet var Damklubbens Luciafest den 8 december. Denna
Luciafest var, från och med det första året, ett årligt återkommande evenemang. Följande år infördes
de stående inslagen Luciatåg, som genomfördes av kolonisternas barn, samt byte av julklappar.
Luciafesterna hölls antingen i lokaler som Damklubben fått låna eller hyra som t ex klubblokalen på
Kaptensgatan, Läroverkets kafeteria, IFK Bergas klubblokal och Reprograficentralens matsal eller
hemma hos någon av medlemmarna. På 1980-talet inbjöds under några år samtliga kolonister till
Luciafesterna. Det var också en Luciafest, den 9 december 2002, som blev damklubbens sista
protokollförda aktivitet.
Eftersom antalet medlemmar i damklubben ökade blev det allt svårare att få plats hemma hos någon av
medlemmarna utan man fick ta till andra lösningar. 1972 var antalet medlemmar 28 och damklubben
hyrde in sig i en lokal på Teaterkällaren där man betalade 5 kr var för kaffe och bröd. Från 1976 fick
man disponera en lokal hos Länsförsäkringar och varje år skickades en julblomma till Åke Larsson på
Länsförsäkringar som tack för detta. Ytterligare en lokal man kom att disponera var hyresgästernas
samlingslokal på Väpnaregatan. Under år 2002 hölls mötena i hyresgästernas lokal på Adelgatan.
Från och med 1968 företog man ett antal endagsutflykter för damklubbens medlemmar. Detta år
besöktes Helsingborg och Helsingör. 1971 gick turen till Borgholm, där man fikade på Kaffetorpet.
1973 företog man en glasbruksrunda till Boda, Kosta, Gullaskruv och Orrefors, där middag intogs på
värdshuset Orren. 1978 besöktes Himmelsberga och Ismanstorps borg på Öland. 1979 gick turen till
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Torsås och Fågelmara och avslutades med middag på gästgivaregården i Kristianopel. Samma år
gjorde man också ett studiebesök på chokladfabriken i Kalmar.

Luciafest år 1993. På bilden syns Lilly Jonsson, Dolly Ragnarsson och Anna-Stina Lennquist.

Bild tagen vid damklubbens jubileumsresa till Tingsryd 1989. Från vänster till höger står Hugo Fransson, Bengt Örtendahl,
Hans Boström, Märtha Törnquist, Erik Petersson, Elly Mikkelsen, Hans Rosenström, Ingrid Rosenström, Saida Danielsson,
Gösta Westerlund, Hildur Erlandsson, Elly Pettersson, Dagmar Karlsson, Gustav Erlandsson, Alice Örtendahl, Bertil
Karlsson, Ejnar Nilsson, Ulf Bergman, Sofie Bergman och Louise Bergman.
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1982 och 1983 var det dags för nya Ölandsresor. 1982 besöktes Vickleby och 1983 Himmelsberga.
1985 nöjde man sig med att besöka växthusen i Skällby, där Karl Bergsten var ciceron men 1986 gick
turen åter till Öland. År 1988 besöktes Stuvenäs söder om Kalmar. Under perioden 1989 till 1995
upphörde denna typ av utflykter för damklubbens medlemmar. Nu arrangerade damklubben istället
resor som var öppna för samtliga kolonister på Jordgubben. När damklubben firade 25-års jubileum
1989 bjöd man samtliga intresserade på en resa till Tingsryd och Urshult. De 33 som deltog bjöds
också på middag på värdshuset Galaxen. Följande år anordnade damklubben en utflykt till Visans
skepp i Storebro samt till Bullerbyn, Katthult och Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Nu deltog 38
kolonister.

En bild från damklubbens resa till Storebro och Vimmerby 1990. I förgrunden syns Gullan Karlsson och Elly Mikkelsen.

Bilden är tagen vid en av föreningens ölandsresor.
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1991 planerades en resa till Utvandrarbygden kring Emmaboda men denna resa fick ställas in på grund
av för få deltagare. 1992 och 1993 genomfördes dock två Ölandsresor där samtliga kolonister var
välkomna att delta. 1992 gick turen till södra Öland, där Ottenby och Ekerum besöktes. 1993 reste
man på norra Öland där man bland annat gick upp i fyren Långe Erik. Ölandsresorna subventionerades
av damklubben med 1000 kr per resa. 1994 gick resan till Eringsboda och Långasjö.
Den sista resa damklubben anordnade för samtliga kolonister gick av stapeln 1995. Man besökte Pelle
Nävers hem samt Gabrielverken i Timmernabben. Eftersom det blev allt svårare att få kolonisterna att
delta i de resor som föreslogs på årsmötena återgick damklubben till att åka på egna utflykter. 1997
företogs en resa till Nunnedalen och Möckelmossen på Öland. År 2000 besöktes Gränna och Visingsö.
2001 ställdes färden till Österlen och den sista resan gick till Vimmerby den 13 maj 2002.
På Jordgubben har det alltid varit tradition att fira jubileer. Detta gäller också Damklubben. I juli 1969
firades 5-årsjubileum genom att man deltog i en trivselkväll på Teaterkällaren där Göingeflickorna
uppträdde. 10-årsjubileet 1974 gick av stapeln på Svensknabben. Damklubbens medlemmar hade
själva lagat maten och speciellt inbjudna var representanter för övriga koloniområden samt Oscar
Malmberg från Jordgubben. 20-årsjubileet, 1984, hölls i september månad i IFK Bergas klubblokal.
Ordföranden, Hildur Erlandsson, berättade då om Damklubbens historia. 25-årsjubileet firades, som
tidigare nämnts, genom att samtliga kolonister bjöds på en endagsutflykt i maj månad 1987. Även
jubileumsåren 1994 och 1997 genomfördes utfärder.
Redan från sitt begynnelseår stod Damklubben för sommarfesten och från och med 1966 hade man
också hand om kaffet vid årsmötet. År 1968 beslöt man att genom lottdragning utse dem som skulle ha
hand om sommarfesten. Detta lottningsförfarande upprepades troligen nästkommande år, för resultatet
blev att medlemmarna delades in i olika grupper som skulle ta hand om årsmöte och sommarfest.
Huvudprincipen var att den grupp som hade hand om årsmötet ett år skulle ta hand om sommarfesten
nästkommande år och ett nytt årsmöte fyra år senare.
Grupperna var från början inte helt fasta utan förändringar i sammansättningen inträffade under de tre
åren mellan sommarfesten och årsmötet. 1978 delades medlemmarna upp i fyra lag. De medlemmar
som senare gick med i damklubben placerades in i dessa.
Lagen bestod från början av följande medlemmar:
Lag 1 Eira Wisth (sammankallande), Ella Solberg, Dolly Ragnarsson, Märta Törnquist, Svea Hultberg
och Ann-Mari Gustafsson.
Lag 2 Dagmar Karlsson (sammankallande), Elsie Andersson, Maja Karlsson, Maj-Britt Westerlund
och Signe Engblom.
Lag 3 Ingrid Rosenström (sammankallande), Svea Fransson, Hildur Erlandsson, Elly Mikkelsen och
Lilian Wallin.
Lag 4 Dolly Thoor (sammankallande), Inga Karlsson, Gullan Karlsson, Anna-Stina Lennquist och
Maya Johansson.
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Två av de sammankallande Ingrid Rosenström och Dagmar Karlsson

Kroppkakefest på Jordgubben

1989 tillverkade Damklubben för första gången kroppkakor på koloniområdet i samband med en
femkamp vars initiativtagare var Einar Nilsson. Detta blev en stående tradition till och med år 1994.
1989 gräddade damklubben också våfflor, som serverades med kaffe uppe på planen. Detta inslag
återkom åren 1990, 1995 och 2000.
Damklubben samlade genom lotterier och bingospel in pengar som kom föreningen till del. År 1965
köpte man in en gunga till de små barnen på området och vid årsmötet 1967 överlämnades 500 kronor
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till föreningen. Därefter var överlämnande av ett penningbelopp, som så småningom ökade till 1000
kronor, ett stående inslag på årsmötet. Ibland specificerades ett speciellt ändamål som pengarna skulle
gå till. 1977 vill man att pengarna skall gå till det nya kokhuset och 1978 till buskar vid
Gröndalsvägen. 1987 och 1990 skulle pengarna gå till föreningens jubileum.
1968 bjöd damklubben samtliga medlemmar på supé på hotell Witt efter årsmötesförhandlingarna
eftersom det var fråga om det 50: e årsmötet. Vid klubbens 60-årsjubileum år 1977 uppvaktade
Damklubben med en ny flagga och vid 85-årsjubileet år 2002 överlämnades ett presentkort på 500
kronor från Växer. Sällan var det kolonisterna som gav bidrag till Damklubben men Arvid Karlsson
skänkte i alla fall 500 kronor till denna när han 1971 sålde sin kolonistuga. Denne Arvid Karlsson var
mycket populär bland barnen på Jordgubben eftersom han arbetade på Chokladfabriken och alltid hade
godis att dela ut. När jag var nybliven kolonist på 1960-talet sa alltid min granne Karl Sandberg: ”Det
finns bara två ursprungliga kolonister kvar, jag och Arvid Karlsson på Karamellan.” Arvid Karlsson
var gift med en faster till Jordgubbens mångårige kassör Karl-Johan Lennquist.
Eftersom Oscar Malmberg var initiativtagare till damklubben fick han, när han avgick som ordförande
på årsmötet 1975, som minnesgåva två tennbägare av Damklubben. Denna uppvaktade honom också
på hans 80-årsdag samma år med 80 kronor samt en tavla målad av en av klubbmedlemmarna.
Medlemmarna i damklubben uppvaktades också på sina högtidsdagar, något som man kan utläsa av
årsberättelserna från och med år 1975.

Sista sommarmötet i damklubben. Deltagarna är från vänster till höger. Stående: Elly Petterson, Lilly Jonsson, Anna-Lisa
Pettersson, Gurli Jansson, Ingrid Rosenström och Maj-Britt Westerlund. Sittande: Gullan Karlsson, Anna-Stina Lennquist,
Inga Karlsson, Maya Johansson och Margurita Johansson.
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Ifrån att omfatta endast ordförande, sekreterare och kassör utökades styrelsen till att omfatta även vice
ordförande och vice sekreterare. Troligen för att det var svårt att besätta ordförande- och
sekreterarposterna. Sedan 1964 har följande haft förtroendeuppdrag i damklubben:

Ordförande
Karin Wisth 1964-72
Hildur Erlandsson 1972-84
Maj-Britt Westerlund 1984-2002

Ing-Marie Engdahl 1989-91
Anette Rydquist 1991-93
Henny Johansson 1993-94
Inga Karlsson 1994-2002

Vice Ordförande
Dagmar Karlsson 1973-96
Maj-Britt Westerlund 1975-84
Hildur Erlandsson 1984-94
Gullan Karlsson 1994-2002

Vice sekreterare
Maj-Britt Westerlund 1973-75
Lilly Björkholm 1997-2000
Maya Johansson 2001-02

Kassör
Gunhild Karlsson 1964-75
Ingrid Rosenström 1975-2002
Sekreterare
Anna–Stina Lennquist 1964-73
Inga Karlsson 1973-89

Revisorer
Margot Bergman 1964-78
Siva Larsen 1964-78
Lilian Wallin 1978-86
Ann-Marie Gustafsson 1978-02
Gurli Jansson 1986-93
Saida Danielsson 1993-2001
Margurita Johansson 2001-02

Gemensamma aktiviteter
Tidigare har jag nämnt fester och jubileer och den verksamhet som damklubben stod för, som
kroppkakor, våfflor, julfester och resor. Det finns också många andra exempel på gemensamma
aktiviteter. Som tidigare framgått finns två årliga tillfällen då medlemmarna träffas, årsmötet och
sommarfesten. Det första årsmötet hölls den 16 april 1919 det andra den 30 mars 1920. Möteslokalen
var fram till 1936 belägen i Tullskolan. Före år 1928 satte man in en annons i tidningen där det
meddelades när mötet skulle äga rum. Efter 1928 sände man ut personliga kallelser, ett system som
användes än i dag. 1937 samlades man på hushållsskolan ”Anita”, men följande år återvände man till
Tullskolan. 1954 bröts traditionen med årsmöten på Tullskolan. Under ett antal år hölls mötena på
någon av stadens restauranger. 1954 ägde årsmötet på Hotell Continental och 1955 på Hotell Witt.
Andra lokaler där årsmötet har ägt rum är Sparbankens filmsal, IOGT-lokalen på Strömgatan,
Stensbergshemmet, Reprograficentralens matsal samt hyresgästernas samlingslokaler på Adelgatan,
Väpnaregatan och Fatabursvägen.
Så småningom infördes seden att man fikade efter förhandlingarna och att någon form av
underhållning erbjöds. Det kunde vara fråga om ett föredrag av stadsträdgårdsmästaren eller någon
annan expert eller ren underhållning som när Tosingarna uppträdde. 1983 ritade och kåserade den
kände kalmarprofilen Eric Bojs. De teckningar som tillkom vid detta tillfälle finns fortfarande i
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föreningens ägo. Ett annat mycket uppskattat inslag på ett årsmöte var visandet av den film som Einar
Nilsson 1983 spelade in på Jordgubben.
År 1934 beslutade man på ett årsmöte att direktimportera tulpanlökar från Holland. Man vände sig till
firman JB van den Schoot AB i Hillegam. Dessa lökar planterades sedan på många kolonilotter bland
annat på min egen. Sorten blommar ganska sent och blommorna är lila till färgen.

Tulpaner från Holland

Resa med damklubben 1994. Bengt Örtendahl till vänster på bilden är reseledare.
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På årsmötena planerade man också resor och utflykter. Tidigare hade många från Jordgubben följt med
på de resor som anordnades av centralstyrelsen men 1968 gjordes det första försöket från Jordgubbens
sida att arrangera en egen resa. Den som var drivande när det gäller reseverksamheten var sekreteraren
Göte Wisth. Målet för resan var Oskarshamn och Västervik, där man besökte koloniområdena. 40
kolonister deltog i resan och priset var 10 kronor per deltagare. Denna lyckade resa medförde att man
även följande år företog en utflykt, nu till Ronneby och Karlskrona. Resan gick av stapeln den 10
augusti och samlade också 40 deltagare.
1970 valde man ett lite mera avlägset resmål, nämligen Göteborg. Nu fordrades det övernattning. Man
for iväg den 8 augusti och kom hem den 9. 1971 gick resan till Malmö och Köpenhamn. Även denna
gång övernattade man. Resan höll faktiskt på att sluta i Skåne eftersom bussen gick sönder, men turligt
nog blev den stående utanför en smedja. Sedan man väl hade fått tag på smeden och denne reparerat
bussen kunde färden fortsätta.
1972 projekterades en resa till Kolmårdens djurpark 11-12 augusti. Denna ställdes dock in och skälet
var att många kolonister ansåg att övernattningarna medförde alltför stora kostnader. Trots
svårigheterna att fylla en buss 1972 lyckas man 1974 genomföra en bussresa till Skåne den 17-18
augusti. 1975 ville Göte Wisth anordna en bussresa till Fredrikshamn men denna fick ställas in
eftersom för få anmält sig. 1976 gjordes ett nytt försök med en resa till Fredrikshamn den 22-23 maj
men inte heller denna gick att genomföra. När Wisth på årsmötet 1979 blev tillfrågad om han inte
kunde arrangera fler resor pekade han på svårigheten att anordna resor till bra priser. 1980 gjordes i
alla fall sonderingar inför en Bornholmsresa men denna blev aldrig av. 1983 ämnade man genomföra
en resa till Helsingborg och Ven den 13 augusti men även denna resa ställdes in eftersom endast 13
personer anmält sig. Under perioden 1989-95 genomfördes flera resor men det var då fråga om
endagsutflykter som arrangerades av damklubben och som tidigare nämnts blev det med tiden även
här svårt att få ihop tillräckligt många intresserade. 1997 gjordes ett försök att anordna en resa till
marinmuseet i Karlskrona men det visade sig senare att museet, som då var nybyggt, inte blev klart i
tid varvid denna resa också fick ställas in.
I samband med Jordgubbens resor och utflykter besöktes ett flertal koloniområden. Å andra sidan fick
Jordgubben flera besök av kolonister från andra städer. Redan 1926 besökte kolonister från
Oskarshamn Jordgubben. 1967 fick vi besök av kolonister från Ängsgårdens koloniområde i Göteborg.
Samma år kom det första utländska besöket. Det var kolonister från Bremen som fick stifta bekantskap
med vårt område. Upplevelsen blev tydligen positiv eftersom Bremenborna gjorde ett nytt besök 1970.
Jag har tidigare nämnt den kombinerade våffelfest och femkamp som hölls 1989 och där
initiativtagaren till femkampen var Einar Nilsson. Einar anordnade femkamper ytterligare några
gånger. De senaste genomfördes åren 1994 och 1995. Han arrangerade också två tipsrundor. Den
första genomfördes 1988 varvid 57 lösningar lämnades in. Följande år utökades tipsrundan så att den
omfattade både Jordgubben och Norra och avslutades med kaffe i Norras klubbstuga.

38

År 2002 tillverkade Bror Olsson en grillvagn åt kolonin. Denna skulle dels komma till användning vid
det sommarmöte som hölls i juli månad, dels skulle kolonisterna få disponera den till privata fester. Av
det senare skälet lät föreningen för första gången sin dansbana ligga kvar till hösten.

Utställningar och tävlingar
Av protokollen framgår att Jordgubben ställt upp i trädgårdsutställningar. 1919 vann föreningen 2:a
pris på en sådan. Vinsterna blev en silvermedalj en saftgryta, som alla kolonisterna fick tillgång till,
samt fyra presentkort på 5 kr till frö. För presentkorten köpte man gräsfrö till de allmänna områdena.
Sporrad av framgången ville Jordgubben, år 1923, få övriga kolonier att anordna en ny
trädgårdsutställning. Förslaget mottogs inte speciellt välvilligt av de andra föreningarna. Södra ansåg
att året var illa valt eftersom vädret varit dåligt. Norra ville inte ställa upp eftersom fruktskörden slagit
fel. Resultatet blev att planerna fick skrinläggas. 1925 fick Jordgubben första hederspris vid en ny
trädgårdsutställning, en tallrik av gammalt silver. Man fick också motta Kalmar koloniträdgårdsförenings hederspris, en kanthuggningsmaskin. 1927 försökte Jordgubben på nytt få Kalmars kolonier
att anordna en trädgårdsutställning men planerna stupade på att Norra Koloniområdet i sista stund drog
sig ur. Nästa gång protokollen nämner en trädgårdsutställning är 1948. Detta år fick Jordgubben första
hederspris för vacker frukt vid en trädgårdsutställning som ägde rum i oktober månad.
Att tävla i att ha en välskött koloni är något som förefaller oss mycket främmande idag men två gånger
har sådana tävlingar arrangerats på Jordgubben. Den första gången var 1921, den andra 1925. Det som
bedömdes var fruktträd, köksväxter, blommor samt planläggning och skötsel i sin helhet. Som jury
hämtade man utanförstående bedömare. 1921 var domarna Algot Nyman, ordförande i Kalmar
Koloniträdgårdsförening, konsulent Sigurd Ohlsson samt V Malmström. Dessa konstaterade följande:
”att nästan samtliga lotter voro väl i ordning, att fruktodling och odling av bärbuskar i regel bedrevs i önskad utsträckning
ehuru placering och avstånd ej är den bästa å en del lotter.
att, på bekostnad av andra köksväxter, potatis odlas i för stor utsträckning på en del lotter.
att odlingen av jordgubbar intager, som sig bör, en framskjutande plats men att blommor allt för sparsamt odlas.”

1921 vanns tävlingen av J V Strandberg, lott 34. Tvåa blev Gustav Jaenson, lott 35 och trea Ejnar
Jansson, lott 27. 1925 var juryn delvis en annan eftersom Algot Nyman avlidit. Kvar var konsulent
Sigurd Ohlsson och nya medlemmar var Edith Pettersson och Otto Ohlsson. Segrare 1925 blev Arvid
Karlsson, lott 37. Tvåa blev segraren i den förra tävlingen, J V Strandberg, och trea Gustav Andersson,
lott 12. Nu redogörs för bedömningsgrunderna som skiljer sig markant från dem som gäller idag. En
kolonist fick avdrag för att han hade för många prydnadsbuskar, en annan för att han hade för mycket
jordgubbar. Att hamna på sista plats i tävlingen var inte så lyckat. Detta gjorde fröken Nilsson på lott
10 och det resulterade i att hon blev uppsagd från arrendet.
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Jordgubben och Kalmar stad
På ett styrelsemöte den 14 november 1920 väcktes förslaget att föreningen skulle köpa in
koloniområdet från Kalmar stad och på ett nytt möte den 22 mars 1921 gavs sekreteraren i uppdrag att
kontakta koloniföreningar i andra städer som för föreningens räkning friköpt sina områden från staden.
Det är tydligen så att Kalmar stad inte räknat med att kolonilotterna skulle användas till annat än
odlingslotter. Detta framgår av följande skrivelse av den 31 oktober 1921, som återfinns i
byggnadsnämndens arkiv:
”På förekommen anledning får drätselkammaren meddela att de till Koloniträdgårdsföreningarna
utarrenderade områdena vid Tallhagen, Lillegård och Intaget äro upplåtna för anläggande av koloniträdgårdar
samt att något medgivande att å dessa områden uppföra byggnader icke lämnats av stadsfullmäktige eller
drätselkammaren.”

Detta resulterade i att koloniföreningarna i Kalmar 1922 gick samman om en skrivelse till
stadsfullmäktige och drätselkammaren. I denna begärdes dels att upplåtna koloniområden skulle
införas i stadsplanen, dels att föreningarna skulle få arrendera sina områden under 25 år.
1923 upprättades ett nytt arrendekontrakt, med betydligt strängare regler, mellan koloniföreningarna
och Kalmar stad. Nu gick staden visserligen ifrån den tidigare bestämmelsen att stugor inte fick
uppföras på kolonilotterna men man krävde att ritningarna först skulle granskas av byggnadsnämnden
och drätselkammaren och man förbjöd spisar i stugorna. På Jordgubben diskuterade man hur man
skulle göra med de spisar som redan fanns men ordföranden trodde att de skulle få vara kvar.
1935 meddelade ordföranden att Kalmar stad blivit mer observant på koloniområdena och deras
byggnadssätt. Hädanefter fordrades godkända ritningar av såväl kolonistyrelsen och byggnadsnämnden vid såväl nybyggnad som ombyggnad av stugorna. Däremot togs förbudet mot spisar i
kolonistugorna bort.
1945 fördes diskussioner med Kalmar stad om att inrätta ett nytt koloniområde. Diskussionerna ledde
till att Berga koloniområde togs i bruk den 14 mars 1947. 1952 konstaterades att en del kolonister på
Bergaområdet byggt sina stugor utan byggnadslov men detta klarades upp. Kommunen fastställde
därvid de normer, för hur stugor och redskapsbodar får se ut, som fortfarande gäller för samtliga
områden i Kalmar. 1973 ställdes kolonierna i Kalmar under parkförvaltningen. I Centralstyrelsens
protokoll omvittnas det goda förhållandet mellan parkförvaltningen och koloniområdena. För
Jordgubbens vidkommande tog sig detta bland annat uttryck i att föreningen varje vår, från och med
1981, får en nyplanterad blomlåda att sätta ut på allmänningen.
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Något som dock ledde till en konflikt mellan samtliga koloniföreningar och Kalmar kommun var den
chockhöjning av arrendet för koloniområdena som genomfördes 1983. Kommunen hade glömt bort att
genomföra någon arrendehöjning sedan områdenas tillkomst. När man nu uppmärksammat detta
inleddes förhandlingar med Centralstyrelsen. Fastighetskontoret föreslog följande höjning av arrendet
från dåvarande 5 öre m2:
1983
1984
1985
1986
1987
1988

0,25 kr m2
0,50 kr m2
0,75 kr m2
1,00 kr m2
1,25 kr m2
1,50 kr m2

Summan skulle betalas för koloniområdenas totala areal och den skulle indexregleras från och med
1989. Centralstyrelsen ansåg detta vara fullständigt oacceptabelt och kallade det för ett dråpslag mot
hela koloniträdgårdsrörelsen. Man påtalade att höjningen skulle bli flera 1000 %. Centralstyrelsens
motbud var:
1983-87
1988-90
1991

0,25 kr m2
0,40 kr m2
0,55 kr m2

När fastighetskontoret vägrade att godta detta bud lämnade Centralstyrelsen in två alternativa
konstruktioner för en för kolonisterna godtagbar arrendehöjning.
Det första alternativet gick ut på att arrendet beräknades på totalytan. Koloniföreningarna var villiga
att gå med på följande höjning:
1983-87
1988-90
1991

0,25 kr m2
0,40 kr m2
0,55 kr m2

Det andra alternativet var att föreningarna endast betalade för utnyttjad yta, det vill säga bara för
lotterna inte för allmänningen, men att man då accepterade ett högre arrendebelopp:
1983-87
1988-90
1991

0,55 kr m2
0,75 kr m2
1,00 kr m2

Fastighetskontoret valde att anta det senare alternativet men genomdrev en höjning av
arrendeavgifterna. På Jordgubben är totalytan 20 549 m2 och den utnyttjade ytan 16 724 m2. Norra
koloniområdet har en totalyta på 22 934 m2, men den utnyttjade ytan är bara 16 330 m2. Detta medför
att Norra betalar en lägre summa i arrende trots att området är större och där finns fler kolonilotter. Det
slutgiltiga förslaget fick följande utformning:
1983
1984
1985
1986

0,25 kr m2
0,40 kr m2
0,65 kr m2
0,90 kr m2
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1987
1988

1,15 kr m2
1,40 kr m2

Avgiften beräknades på nettoyta och 60 % av summan indexreglerades från och med 1989.
Arrendetiden sattes till 25 år. Fastighetskontoret hade velat ha en arrendetid på 10 år men vek sig för
föreningarnas krav. Detta innebär att ett nytt avtal mellan Kalmarkolonierna och Kalmar kommun
kommer att ingås år 2008. 1988 betalade Jordgubben 24 074 kr i arrende till Kalmar kommun, idag är
summan 33016 kr.

Jordgubben och Förbundet
År 1921 bildades Sveriges Koloniträdgårdsförbund. På årsmötet 1927 föreslog styrelsen att
Jordgubben skulle ansluta sig till detta. Årsmötet beslöt att bordlägga frågan till dess att man inhämtat
uppgifter om avgifter m. m. På ett medlemsmöte den 27 juli skred man till beslut och beslöt enhälligt
att gå med i förbundet från och med år 1928. Samma beslut tog även Norra och Södra. Den första
förbundskongress som besöktes av kalmarkolonierna ägde rum 1932. Till denna kongress skickades
Oscar Malmberg som representant för samtliga koloniområden i Kalmar stad. Förfaringssättet att
endast skicka en representant från Kalmar fortsatte man med av kostnadsskäl åtminstone till de båda
nästkommande förbundskongresserna då det var Norras och Södras tur att utse representant. Så
småningom skickade varje område en eller två representanter, och så är fallet i dagens läge.
Oscar Malmberg kom så småningom med i Koloniträdgårdsförbundets styrelse. Under perioden 1945
till 1967 var han styrelseledamot och halva denna tid satt han som vice ordförande. Det är därför inte
så förvånande att Koloniträdgårdsförbundets 11: e kongress hölls i Kalmar den 14-16 augusti 1953.
Kongressdeltagarna anlände till Kalmar fredagen den 14 augusti. Denna dag ägnades åt en utflykt till
Öland. Man tog färjan över till Öland och besökte bland annat Ölands folkhögskola, Ismanstorps
fornborg, Gärdslösa prästgård, Solliden och Borgholms slottsruin.
På lördagen genomfördes kongressförhandlingarna mellan klockan 10.00 och 18.00. Därefter intog
man middag på Teaterkällaren och avslutade kvällen med underhållning och dans på Kalmar teater. På
söndagen besöktes samtliga koloniområden i Kalmar samt Kalmar slott. Denna dag firades också
kolonisternas dag i Kalmar med musik av hornorkestern Lyran och anförande av trädgårdskonsulent
Gösta Engstedt.
Svenska Koloniträdgårdsförbundet och dess styrelse har alltid ställt upp och deltagit i de jubileer som
firats av kolonirörelsen i Kalmar eller av enskilda föreningar. Till Kalmarkoloniernas 30-årsjubileum
1942 kom förbundsordföranden C Ånstrand. Och även de gemensamma jubileerna 1957 och 1962
besöktes av förbundets dåvarande ordförande.
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Bild från kongressen i Kalmar år 1953.

När Jordgubben 1967 firade 50-års jubileum på Svensknabben deltog förbundsordförande Engström
med fru och vid jubileerna 1977 och 1997 fick vi besök av förbundsordföranden Lennart Anderson
med fru. 1992 kom Irene Rube från förbundet och 2002 Anders Nordmark, som överlämnade en
förbundsflagga till föreningen. Förbundet har också varit till en ovärderlig hjälp när det gäller att
utforma skrivelser på ett juridiskt hållbart sätt eller att tolka avtal.

Jordgubben och Centralstyrelsen
Hur var då relationerna mellan Jordgubben och övriga koloniföreningar, Kalmar Koloniträdgårdsförening, som senare antog namnet Norra, Södra och Berga? Trots att Jordgubben bröt sig ur Kalmar
Koloniträdgårdsförening 1919 var föreningen inte främmande för samarbete med övriga föreningar.
Redan 1919 beslöt Jordgubbens styrelse att föreningen skulle ansluta sig till en eventuell Kalmar
Koloniträdgårdsförenings Centralorganisation. År 1921 lät man, som tidigare nämnts, Kalmar
Koloniträdgårdsförenings ordförande, Algot Nyman, vara juryman i tävlingen om den bäst skötta
kolonilotten. 1923 anslöt sig Jordgubben till ett förslag från Kalmar Koloniträdgårdsförening om att
inrätta en gemensam synenämnd. Förslaget gick ut på att varje förening skulle utse två synemän. När
sedan syn skulle hållas på ett område genomfördes den av de fyra opartiska synemännen samt
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kolonins föreståndare. Synemän från Jordgubben blev Ejnar Jansson och Henry Arvidsson. 1925
företogs en gemensam resa till Borgholm med medlemmar från samtliga koloniområden.
På årsmötet den 27 mars 1929 framlade C A Berg ett förslag om man skulle inrätta ett centralråd för
koloniområdena i Kalmar. Förslaget föll tydligen i god jord för på årsmötet 1930 upplästes en rapport
från Centralkommitténs verksamhet och man får också veta att Axel Flink och Oscar Malmberg var
Jordgubbens representanter i denna.
År 1928 hade samtliga koloniområden i Kalmar gått med i Sveriges Koloniträdgårdsförbund. Den 2021 augusti 1932 skulle förbundet hålla kongress i Stockholm. Eftersom det fanns tre föreningar i
Kalmar borde egentligen tre representanter skickas. Vid ett styrelsemöte i Jordgubben den 8 juli kom
KA Karlsson med förslaget att Jordgubben borde etablera samarbete med de båda andra föreningarna
när det gällde ombud till kongressen för att få ner kostnaden. Sekreteraren Oscar Malmberg var inte
sen att understödja Karlssons förslag. Han menade att koloniföreningarna i Kalmar åtminstone borde
försöka skicka ett ombud. Man borde göra upp ett schema så att föreningarna kunna alternera när det
gällde att skicka representant till de kommande förbundskongresserna. På Jordgubbens sommarmöte
12 juli klubbades Karlssons och Malmbergs förslag igenom. Här konstaterades också att det samarbete
som föreslagits från Jordgubben rörande representanter till kongresserna var att omsätta
Centralkommitténs arbete i praktiken. Man pekade också på värdet av att ha en gemensam
centralorganisation för de tre områdena som kunde framföra Kalmarkoloniernas önskemål till
myndigheterna och få dem respekterade.
Centralkommittén gick helt på Jordgubbens förslag. Oscar Malmberg fick, som tidigare nämnts,
representera kalmarkolonierna vid förbundskongressen 1932. Centralkommittén utarbetade under
1932 ett stadgeförslag för en Centralstyrelse. Ett förslag som antogs av Jordgubben vid ett
styrelsemöte den 24 mars 1933. Den 1 juni 1933 inrättades så Centralstyrelsen i Kalmar. Oscar
Malmberg och Axel Flink, som suttit i Centralkommittén, blev också Jordgubbens representanter i
Centralstyrelsen. Axel Flink blev Centralstyrelsens förste ordförande. När han 1937 lämnade över
ordförandeklubban till Oscar Lööf fick Jordgubben två styrelseposter i Centralstyrelsen, Oscar
Malmberg blev sekreterare och Yngve Carlsvärd kassör.
Tillkomsten av Centralstyrelsen ledde till att man 1933 åter började projektera en resa, nu till
Västervik och Oskarshamn. Det är inte helt säkert att denna resa verkligen kom till stånd, men 1953
kom kolonister från samtliga koloniområden ut på en resa till koloniområdet i Oskarshamn samt till
Mannerviks trädgårdsodling i Påskallavik. 1954 följde en ny resa till Skåne och Köpenhamn för det
blygsamma priset av 25 kr och 75 öre. 1961 utarbetade centralstyrelsen gemensamma stadgar för
samtliga fyra områden i Kalmar.
Centralstyrelsens har under sin 70 åriga historia haft följande ordförande: Axel Flink, Jordgubben
(1933-37), Oscar Lööf, Norra (1937-40), Oscar Malmberg, Jordgubben (1940-1951 och (1959-67),
Hilmer Johansson, Södra (1951-59), Tore Högsell, Södra (1967-75) och Arne Logg, Berga (19751983). År 1983 efterträddes Arne Logg av Karl-Johan Lennquist från Jordgubben. Lennquist satt som
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ordförande fram till sin död år 1999. Då gick vice ordföranden Hans Karlsson, Norra, in som
ordförande. När Hans Karlsson sålde sin koloni, hösten 2001, flyttades vice ordföranden Ulf Bergman,
Jordgubben, upp som ordförande. Bergman avgick vid årsmötet i februari 2002 till förmån för Leif
Holgersson, Norra. Efter dennes död hösten 2002 fick Bergman åter gå in som interimsordförande för
att väljas till ordförande på två år i februari 2003.

Jubileer
1927
Den första gången som ett kolonijubileum firades i Kalmar var 1927. För Kalmar
Koloniträdgårdsförening (Norra) var det fråga 15-års jubileum och för Södra och Jordgubben 10-års
jubileum. Vid ett styrelsemöte på Jordgubben i juli 1927 diskuterades arrangemangen. Styrelsen
beslutade att förslå föreningen, efter samråd med styrelserna för övriga koloniområden i staden,
följande program:
”dels att på lämplig dag i augusti månad inbjuda stadens myndigheter till besök på koloniområdena i följande
ordning: Kalmar södra koloniförening, Koloniföreningen Jordgubben och sist Kalmar koloniförening. Efter
besöket skulle gästerna bjudas på kaffe med förfriskningar å restaurant Ekudden.
dels att på framlidne föreståndaren A Nymans grav, dagen för besöket nerlägga en krans som ett tack för visat
intresse för koloniverksamheten i Kalmar.
dels under november månad gemensamt med de övriga föreningarna anordna en familjefest, varvid bland annat
skulle förekomma förtäring och musik.
Vidare skulle utgivas en jubileumsskrift med redogörelser för föreningarnas tillkomst och utveckling.”

1933
Ett år för sent, om man ser till tidigare och senare jubileer, firade koloniföreningarna 20 respektive 15
års jubileum. Uppläggningen av detta beskrivs i ett styrelseprotokoll från Jordgubben på följande sätt:
”… festligheterna förlägges till Kalmar Norra Koloniförening såsom varande den äldsta föreningen, 20, år samt
avhållas lördagen den 29 juli med början kl 17 em. Till festen skulle inbjudas stadsfullmäktiges och
drätselkammarens ordförande, konsul Karl Ek, trädgårdskonsulent Sigurd Olsson, stadsträdgårdsmästaren samt
herrar Henrik Nilsson och Valfrid Nilsson. Kommitterade hade även tänkt sig, genom Sveriges
Koloniträdgårdsförbund, söka erhålla någon lämplig föredragshållare till festen. För festens inre ordnande
hade kommitterade tänkt sig tillsättande av en kommitté på fem personer från vardera föreningen. Att Södra
koloniföreningen och Jordgubben lånte ut sina dansbanor att utläggas på festområdet, att från staden lånades
ett antal bord från Ölandshamnen till serveringen, att illuminering verkställdes på festplatsen, Rörande
förplägnaden hade kommitterade vidtalat fru Widell att för ett pris av 2.00 kr, barn 1 kr, tillhandahålla följande:
Kaffe med bröd, supé bestående av bredda smörgåsar och småvarmt samt sill och potatis. I supén ingår pilsner
eller sockerdricka samt mjölk och svagdricka. Efter supén serveras kaffe.”
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Man kan verkligen konstatera att man fick mycket för pengarna på 1930-talet.
Ett extra sommarmöte inkallades på Jordgubben den 23 juli. Styrelsen behövde få medlemmarnas
godkännande av arrangemangen samt hjälp med transport av dansbanan. Man ville också lägga en
extra avgift, till att betala uppkomna kostnader, på samtliga lottinnehavare. De närvarande godkände
förslaget enhälligt.

1937
Ett gemensamt jubileum firades på södra området den 18 juli. I ett styrelseprotokoll redogör man för
hur firandet skall gå till.
”Kaffe serveras till deltagarna mot en avgift av 50 öre per person. Mat serveras till de inbjudna gästerna. På
kvällen blir dans. De tre föreningarnas ordförande möter gästerna på Stortorget kl 3, därifrån i bilar till Norra
områdena där de övriga styrelseledamöterna möter upp. Sedan dessa områden besetts ställs färden i bilar till
Södra området. Jordgubbens dansbana utlånas till festen.

1942
Den 1 augusti genomförde Jordgubben och Södra ett gemensamt jubileum med en soaré på Rostad.
Festen var förlagd till Rostads högtidssal klockan 17 00. Den skildras på följande sätt i
Centralstyrelsens årsberättelse:
Till festen voro inbjudna Koloniträdgårdsförbundets ordförande C Ånstrand, representanter för stadens
myndigheter och tidningar, blivande medaljörer från koloniföreningarna, förutvarande förtjänta kolonister samt
koloniföreningarnas medlemmar med familjer. Flera tal hölles, koloniträdgårdsförbundets ordförande
överlämnade silverplaketter och diplom till Kalmar Södra Koloniförening och Koloniföreningen ”Jordgubben”,
medaljer och diplom till 4 kolonister samt diplom till 12 medlemmar inom södra koloniområdet och 8
medlemmar inom ”Jordgubben” På kvällen hade koloniföreningarna anordnat familjefester på sina respektive
koloniområden under mycket gemytliga former. Till festens finansiering anslog Centralstyrelsen 50 kronor.”

Av Jordgubbens protokoll framgår att silvermedaljerna tilldelades Ragnar Bååth och Oskar Malmberg,
medan J Karlberg, A Berggren, R Lindberg, E Jansson, K Sandberg, G Roos, A Karlsson och Helny
Boström fick motta diplomen. Man får också veta att man till att börja med tänkt sig en kaffefest på
allmänningen men att matsedeln ändrades till sill och nypotatis. I festen deltog 131 kolonister och
räkningen gick på 230 kr och 90 öre.

1947
Detta år hade man tänkt sig att jubileet skulle firas gemensamt av alla kolonierna med en fest i
samband med hantverksmässan. I Jordgubbens årsmötesprotokoll kan man läsa:
Ordförande meddelade att Centralstyrelsen beslutat vid sitt sammanträde om en kolonisternas dag med samtliga
jubilerande föreningar. Centralstyrelsen hade tänkt sig på en dag under hantverksföreningens utställning med
en enkel fest samt någon från Koloniförbundet som talare och en representant från stadens myndigheter och från
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Centralstyrelsens möte förelåg ett beslut att föreningen skulle utse två personer att gemensamt med
Centralstyrelsen utarbeta program.

Men tydligen gick det inte att få fram någon lämplig dag under hantverksmässan varför
jubileumsfesten ställdes in.

1952
Inte heller detta jubileumsår lyckades man komma överens om en gemensam jubileumsfest för
Kalmarkolonierna.

1957
Detta år bestämde sig Centralstyrelsen för att jubileumsfesten verkligen skulle bli av. Det fanns två
förslag på var denna skulle äga rum, Folkets Park och Teaterkällaren.
Till slut valde man det sistnämnda alternativet trots att det var något dyrare. I ett styrelseprotokoll står
följande:
”Ordföranden rapporterade att den av Centralstyrelsen bestående kommitté av en ledamot från varje förening
beslutat förlägga festligheterna den 7 september å Teaterkällaren. Folkets Park ställde sig obetydligt billigare
och blev arbetsammare med arrangemangen och dessutom svårt att lösa spritfrågan. Med uteslutande av dessert
kunde vi få en supé för 10 kronor.
Program: Musik av Teaterkällarens kapell, välkomsttal av Centralstyrelsens ordförande Hilmer Johansson,
prolog, högtidstal av förbundsordföranden, sång av Evert Fransson, utdelning av förtjänsttecken. Avslutning:
Du gamla du fria. Klockan 19.30 middag å Teaterkällarens konsertsalong och öppna verandan. Inbjudna:
Borgmästaren, stadsfullmäktiges och drätselkammarens ordförande konsulent Engstedt, från Centralstyrelsen
herrar Flink och Severin samt från Jordgubben R Bååth.”

Oscar Malmberg tilldelades i samband med jubileet förbundets hederstecken i guld. Förbundets
silvermedalj delades ut till Karl Sandberg, 40 år som aktiv medlem, Einar Jansson, 35 år, och Harry
Agertz, 30 år. Föreningens silvermedalj gick till John Karlsson, Hugo Fransson och Adolf Wisth.
1962
Koloniernas 50-årsjubileum firades i Folkets park den 21 september. På ett styrelsemöte den 15
augusti redogjorde Oscar Malmberg för upplägget av detta:
”Festligheterna skall taga sin början kl 18.30 på teaterscenen med högtidstal, medalj- och diplomutdelning. Kl
20 00 skall supé serveras i danssalongen och kvällen avslutas med dans. Musik Kjell Malmquists orkester.
Centralstyrelsen

ämnade

inbjuda

ett

10-tal

hedersgäster

bland

annat

ordföranden

i

Sveriges

Koloniträdgårdsförbund, Stockholm, stadsfullmäktiges - och drätselkammarens ordförande, stadsarkitekten,
byggnadschefen. Kostnaderna för det hela skulle belöpa sig till kr 12 per kuvert och dessutom skulle samtliga 4
koloniområden biträda med kr 2 per kolonilott. Styrelsen beslöt att inbjuda hedersledamöterna Axel Flink och
Ragnar Bååth.”
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Vid jubileet utdelades silvermedaljer till Frank Samuelsson,15 år som kolonist, Erik Svensson, 19 år,
och Frank Karlsson, 21 år.

Efter 1962 upphörde det gemensamma jubileumsfirandet för Kalmarkolonierna. I stället firade varje
område var för sig. På Jordgubben högtidlighölls 10-årsjubileerna av områdets tillkomst fram till
1987, men efter detta år firas jubileum vart femte år.

1967
Jordgubben firade 50-års jubileum på Svensknabben den 26 augusti. I ett styrelseprotokoll, skrivet två
dagar senare, beskrivs vad som hände.
”Vid föreningens 50-års jubileum på Svensknabben den 26/8 deltog 63 st kolonister, 5 st inbjudna, nämligen
hedersordförande Flink, förbundsordförande Engström med fru och Centralstyrelsens ordförande Tore Högsell
m fru och dessutom 16 st utomstående. Föreningen erhöll följande presenter: Krocketspel av förbundet, solur av
Kalmar södra koloniområde och telegram av koloniföreningen Iris i Stockholm. Av föreningens damklubb
erhölls en flagga.”

1977
Även 60-årsjubileet firades på Svensknabben. Hur detta gick till framgår av noteringar i
styrelseprotokollen under året:
”Åke Erlandsson rapporterade från jubileumskommittén, att Svensknabben hyrts den 24 september och att
Rolands Kapell skall spela. Erlandsson har vidtalat Oscar Malmberg, att hålla en kort historik och uppdrogs åt
sekreteraren att tillskriva förbundet och inbjuda Lennart Andersson med fru.” (21/2)

Ordf rapporterade från jubileumskommitténs arbete och meddelade att maten beställts från Vissefjärda som var
billigast. Uppdrogs åt sekreteraren att skicka ut inbjudningar till gästerna: kommunalrådet Olle Andersson med
fru. Parkchef Magnus Erlandsson och de tre övriga koloniområdenas ordförande med fruar.” (12/8)

Följande förtjänsttecken utdelades: guldmedalj till Karl-Johan Lennquist, silvernål till Bertil Karlsson,
Hans Rosenström, Lennart Thoor, Torsten Jonsson och Arne Lesseur.
1987
Jordgubben 70-årsjubileum firades på Stadshotellet. I ett styrelseprotokoll från 5 maj tas
arrangemangen upp:
”Festkommittén har bestämt sig för att jubileumsfirandet skall äga rum på Stadshotellet lördagen den 26
september. Vad hotellet har att erbjuda för c: a Kronor 200 verkar bra. Musikfrågan återstår att bestämma. För
att tillräckligt många skall ställa upp så får priset inte bli högre än Kronor 100. Medel för en sådan subvention
har ju fonderats. Inbjudningar kommer att utsändas till förbundsrepresentant, parkstyrelserepresentant samt
ordförandena i övriga Kalmarföreningar.”
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En bild från 70-årsjubileet. På bilden syns Ulf och Margreth Bergman, Henry Lundström och Gullan Karlsson samt Gunnar
och Inga Karlsson.

1992
75-årsjubileet beskrivs på följande sätt i årsberättelsen för 1992:
”Lördagen den 26 september firade vår förening sitt 75:e verksamhetsår. Det ägde rum på Teleskolan, där vi
fick njuta av mat och dryck. De som ville dansa fick göra detta till musik av ”Slokhattarna”.”

Glada kolonister mottar sina diplom vid 75-årsjubileet. På bilden syns bl a Erik Petterson, Maj-Britt Westerlund, Stig
Pettersson, Bertil Karlsson, Lilly Jonsson, Einar Nilsson, Sture Pettersson, Maya Johansson och Lillemor Svensson.
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I festen deltog ca 50 personer. Buffé intogs i nya matsalen. På menyn stod två sorters lax och två
sorters sill, Janssons frestelse, två sorters kött, köttbullar och prinskorv. Till maten serverades 1/3
flaska vin. Desserten bestod av kaffe och en chokladbit. Priset per person var 120 kronor. Från
förbundet deltog Irene Rube som överlämnade en vimpel till föreningen.

1997
Även föreningens 80-årsjubileum firades på Teleskolan. Kassören, Karl-Johan Lennquist, berättade
om Jordgubbens historia som han hade upplevt den under ett helt långt liv på området. I årsberättelsen
för 1997 står följande:
”Lördagen den 13 september firade Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben sitt 80-årsjubileum. Festen ägde
rum i Teleskolans lokaler under medverkan av Lennart Andersson från Koloniträdgårdsförbundet. Vid jubileet
utdelades flera diplom samt nålar i ädla valörer. Einar Nilsson erhöll Svenska koloniträdgårdsförbundets
förtjänsttecken i guld, Sven Ragnarsson och Ulf Bergman tecknet i silver. Karl-Johan Lennquist, som redan
tilldelats samtliga förtjänsttecken, fick ett solur i gåva för sina mångåriga insatser för Jordgubben.”
2002

85-årsjubileet firades i hyresgästernas hobbylokal Kruthornet på Fatabursvägen. I en artikel som sattes
in i förbundstidningen, Koloniträdgården, samt i Barometern och Östra Småland skildrades vad som
tilldrog sig:.
”Lördagen den 5 oktober firade Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben sitt 85-årsjubileum i sin föreningslokal
på Fatabursvägen i Kalmar. Ett fyrtiotal medlemmar och speciellt inbjudna deltog i festligheterna. Förbundet
för koloniträdgårdar och fritidsbyar representerades av Anders Nordmark, som överlämnade förbundets flagga
som en gåva till jubilaren.
Ordföranden Karl-Eric Olsson hälsade festdeltagarna välkomna. Bland dessa fanns inte mindre än tre av hans
företrädare som ordförande i föreningen; Bengt Örtendahl, perioden 1990-94, Einar Nilson, perioden 1994-97
och Sven Ragnarsson, perioden 1997-2002. Dessa överlämnade en present till föreningen i form av en
rododendronbuske att planteras på allmänningen. Man åt därefter en välsmakande buffé med både skinka, lax,
rostbiff och exotiska frukter.
Efter maten höll Jordgubbens sekreterare Ulf Bergman ett föredrag om föreningens historia ända från starten
1917. Bergman har under det gångna året gått igenom föreningens arkiv, som är helt intakt och omfattar ett 20tal hyllmeter. Åhörarna fick bland annat reda på när deras stugor byggdes, vilka som innehaft deras kolonilotter
under årens lopp och vilka år ägarbyten skett. Inte mindre än 325 olika namn återfinns i de bevarade
handlingarna. Två av de mera välkända är Oscar Malmberg, som var ordförande i Jordgubben i 38 år, och
Karl-Johan Lennquist som var kassör i 35 år.
Bergman berättade också om hur kolonirörelsen startade i Kalmar och hur Jordgubben förvandlades från en
vattensjuk betesmark för getter långt från stadsbebyggelsen till en blomstrande oas mitt i staden med el, vatten,
och avlopp. Det är meningen att detta arbete skall resultera i en minnesskrift över Jordgubben som innehåller en
dokumentation över såväl området som de enskilda stugorna.
Därefter överlämnade Anders Nordmark förtjänsttecken och diplom från Förbundet för koloniträdgårdar och
fritidsbyar. Förbundets förtjänsttecken i guld tilldelades kassören Inga Karlsson och sekreteraren Ulf Bergman
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samt Gösta Westerlund. Förbundets förtjänsttecken i silver tilldelades Gunhild Carlson, Gunnar Karlsson,
Anna-Stina Lennquist, Bror Ohlsson, Elly Pettersson och Ingrid Rosenström. Dessutom fick ett flertal kolonister
motta diplom för mångårigt medlemskap och visat intresse för koloniträdgårdsrörelsen.
Festen fortsatte, med kaffe och tårta, vin och ostbricka och till tonerna från Roland Wigersved, ytterligare några
timmar.”

Jordgubbens sekreterare, Ulf Bergman, håller föredrag.

Anders Nordmark från förbundet och Jordgubbens ordförande Karl-Eric Olsson.
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Lilian Wallin får motta sitt diplom.

Sofie och Louise Bergman som fotodokumenterade 85-årsjubileet. Kan man se att det är samma flickor som på sidan 27?

52

2007

90-årsjubileet firades i hyresgästernas hobbylokal Kruthornet på Fatabursvägen. Följande referat
lämnades in till tidningarna:
Lördagen den 15 september firade Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben i Kalmar sitt 90-årsjubileum. Ett
femtiotal medlemmar och speciellt inbjudna deltog i festligheten. Bland dessa fanns kommunstyrelsens
ordförande Roger Kalliff som höll ett tal till jubilaren, där han betonade hur viktiga Kalmars välskötta
koloniområden är som lungor i stadens centrum och som strövområden för Kalmarborna
Jordgubben uppvaktades också med en blomstercheck av Norra Koloniområdet, en syrenhortensia av Berga
koloniområde, blommor från Sydöstra regionen samt en check på 2000 kr från Koloniträdgårdsförbundet.
Ordföranden, Karl-Erik Olsson, hälsade festdeltagarna välkomna. Han betonade särskilt hur roligt det var att
det på jubileumsfesten fanns så många barn. Detta visar att barnfamiljer, som under flera år lyst med sin
frånvaro, nu åter börjar bli intresserade av kolonirörelsen.

Den yngre generationen på Jordgubben
Bland de speciellt inbjudna fanns ett antal damer som nyligen sålt sina kolonistugor som de haft en lång tid.
Lilian Wallin hade vistats på Jordgubben i 70 år, Anna-Stina Lennquist i 50 år, Ingrid Rosenström och Lilly
Jonsson i 40 år, Maj-Britt Westerlund i 35 år och Anna-Lisa Pettersson i 20 år. Sekreteraren, Ulf Bergman,
tackade dessa veteraner för allt de gjort för föreningen och berättade lite om föreningens tillkomst och äldsta
tid.
Därefter utdelades koloniträdgårdsförbundets förtjänsttecken och diplom. Bror Olsson och Gunnar Karlsson
fick förbundets förtjänsttecken i guld och Karl-Erik Olsson förbundets förtjänsttecken i silver. Diplom tilldelades
Ulf Bergman, Inga Karlsson, som är föreningens kassör, Lena Eklund, Maj-Britt Sandberg och Anette
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Ahremark. De två förstnämnda fick också motta hedersgåvor. Deltagarna åt därefter en välsmakande buffé med
skinka, rostbiff, grönsallad och potatissallad och kvällen avslutades med lotteri samt kaffe och tårta.

Maj-Britt Westerlund, Anna-Lisa Pettersson, Lilly Jonsson, Ingrid Rosenström och Lilian Wallin

2012
För första gången firades ett jubileum inte med en särskild fest utan man gjorde istället ett festligare
arrangemang vid sommarfesten för att fira föreningens 95 år. Festkommittén hade grillat fläskfilé och
kycklingfilé och serverade detta tillsammans med bröd, sallad och potatissallad. Deltagarna bjöds
också på jordgubbsvin.

En dignande buffé med välsmakande mat
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Välkomstskål i Jordgubbsvin

Utöver det sedvanliga lotteriet hölls också två andra lotterier. I det ena var vinsten en högtryckstvätt i
det andra var vinsten ett gratis arrende för 2013. Ett krav för att man skulle kunna vinna arrendet var
att man var närvarande på festen. Under festen vräkte regnet ner men partytälten höll deltagarna varma
och torra. Festkommitén hade också satt samman ett musikquizz och kunskaperna i musik visade sig
vara mycket stora då flera lag hade full pott. En tilltänkt tipspromenad regnade dock bort.

Två fd ordförande, Jan Bengtsson Norra Koloniområdet och Karl-Erik Olsson Jordgubben
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Medlemmarna
Hur många personer har innehaft lotter och stugor på Jordgubben? Detta verkar vara en helt omöjlig
uppgift att besvara men tack vare att föreningens räkenskaper finns bevarade från och med 1918 och
sekreterarnas protokoll är bevarade från och med 1919 är det faktiskt möjligt att besvara frågan.
Liggarna över årsavgifterna går tillbaka till 1918 men kassören Olof Abramsson har under perioden
1918-21 raderat ut namnen på den tidigare lottinnehavaren när en ny kolonist tillträtt.
1932 tog den dåvarande sekreteraren Oscar Malmberg fram namnen på samtliga lottinnehavare, även
på dem som tecknade sig för kolonilotter 1917, och gjorde en förteckning som finns bevarad i
sekreterarens arkiv. Denna förteckning uppdaterades sedan fram till 1937 då Malmberg lämnade
sekreterarposten för ordförandeposten. Jämför man med liggarna över årsavgifter finner man några få
fel i Malmbergs förteckning men i stort sett är denna tillförlitlig, Det är tänkbart att han byggt på
arrendekontrakt som var bevarade vid denna tid. Malmberg anger inte vilket år ägarbyten sker men det
finns andra sätt att komma åt dessa.
Jag har kombinerat namnen på dem som betalat årsavgifter med noteringar av ägarbyten i
årsberättelserna. De flesta ägarbyten efter 1929 finns med i årsberättelserna. Undantag är om en nära
släkting, hustru eller barn, övertagit kolonin efter en avliden kolonist, eller en kolonist som av
åldersskäl lämnar sin koloni. Då parentationer över avlidna kolonister har hållits varje årsmöte innebär
detta att man i alla fall kommer åt den förstnämnda gruppen. Jag har funnit inte mindre än 328 namn
på lottinnehavare i det bevarade materialet.

Den nuvarande innehavaren av lott 29 är Ann-Marie Gustafsson, flickan till höger på bilden. Hon syns här med sin lillasyster
Elisabeth sommaren 1930.
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Antalet lottinnehavare är faktiskt mindre än antalet försålda kolonilotter eftersom åtta kolonister
innehaft mer än en koloni, dock inte samtidigt eftersom detta är ett brott mot stadgarna. Dessa har
säkerligen bytt ut sin lott mot en annan med bättre läge eller med bättre stuga. Vissa lotter har haft
många innehavare. Lott 35 har haft 14 innehavare. Lotterna 17 och 23 har haft 13 och lotterna 8, 10,
36 och 39 har haft 12. På andra lotter har kontinuiteten varit större. Lott 37 har endast haft två
innehavare, medan lott 29 har haft tre. Den senare lotten har tillhört samma familj sedan år 1917. De
kolonister som har haft sina lotter längst sammanhängande tid är Oscar Malmberg och Hugo Fransson
båda 60 år.
I anslutning till bilderna av kolonistugorna på sidan 70 och framåt finns det för varje lott förtecknat de
personer som innehaft denna. Eftersom lottinnehavarnas yrken anges ända in på 1960-talet och det i de
flesta fall är möjligt att ta reda på vilket yrke de kolonister som kommit senare har haft anger jag detta
i ett Namn- och yrkesregister längre fram. Vanligast är en yrkesbeteckning som innehåller
beteckningen arbetare, t ex ångkvarnarbetare, livsmedelsarbetare osv. 39 av kolonisterna faller inom
denna kategori. På andra plats kommer handlande med 17 namn, på tredje kontorist med 13, på fjärde
snickare med 8 och på delad femte plats polis, lärare och konduktör med 7. Bland lite mera ovanliga
yrken finns fyra lotsar, en brandsoldat, en badmästare en stenhuggare och en vapensmed.
Eftersom det under den förra delen av 1900-talet var ovanligt att gifta kvinnor arbetade finns det 37
medlemmar som tituleras fru, vilket ju är nästan lika många som personer med yrkesbeteckningen
arbetare. Hur många av lottinnehavarna på Jordgubben har då varit kvinnor? Om man räknar alla som
tidigare innehaft en kolonilott och alla som idag innehar en sådan kommer man upp i 98 stycken,
vilket innebär 30 %. Bland dem som 1917 tecknade sig för en lott på Jordgubben fanns bara en kvinna,
fru Hanna Bonde på lott 28, men samma år tillkom ytterligare en kvinnlig kolonist fröken Kristina
Nilsson på lott 10. Tanken på att en kvinna skulle kunna inneha en kolonilott hade dock inte slagit
igenom på Jordgubben vid denna tid. År 1921 bestämdes på ett styrelsemöte att fru Bonde skulle
uteslutas ur föreningen eftersom hon inte inbetalat arrende och årsavgift och inte heller brukat jorden i
enlighet med föreningens stadgar.
Samma år anfördes klagomål mot fröken Nilsson. Enligt styrelsen hade hon låtit bruka jorden på ett
”opraktiskt och ofördelaktigt samt från skönhetssynpunkt helt förkastligt sätt”. Styrelsen beslöt att
uppmana henne att låta bruka jorden på ett mera praktiskt och tilltalande sätt. För att få råd och
upplysningar skulle hon vända sig till övriga kolonister och då i första hand till koloniföreståndaren.
Efter år 1925 finns en ny kolonist på lott 10.
1932 tycks i alla fall synen på kvinnliga kolonister ha ändrats. När ordföranden Axel Flink vänder sig
till de nya kolonisterna står det i protokollet att han särskilt vänder sig till fröken Herta Andersson, den
första kvinnliga kolonist som aktivt deltagit i föreningsarbetet. Fröken Andersson hade varit medlem i
festkommittén där det dittills endast suttit manliga ledamöter. Den första kvinnliga medlemmen i
styrelsen var Maj-Britt Westerlund som invaldes som ordinarie ledamot 1975. När hon väljs in
konstaterar ordföranden att hon är den första kvinna som invalts i styrelsen i en koloniförening i
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Kalmar. 1993 blev hon vice ordförande i föreningen. 1977 utsågs Siva Larsen till styrelsesuppleant
och 1978 fick Inga Karlsson samma befattning. Inga Karlsson invaldes som ordinarie styrelseledamot
år 1993 och 1999 blev hon föreningens sjunde kassör. Först 2011 fick föreningen sin första kvinnliga
ordförande i Birgitta Angeland. I nuläget är könsfördelningen en helt annan, av 42 lottinnehavare är 29
kvinnor. De kvinnor som i föreningens barndom står skrivna på en kolonilott är i de flesta fall änkor
efter kolonister, men ibland hittar man även gifta kvinnor som har lotten skriven på sig. I dagens läge
är frånskilda kvinnor som skaffat sin stuga efter skilsmässan en tämligen stor grupp.
Det är inte bara kvinnor som uteslutits ur föreningen. 1924 varnas kassören Olof Abramsson som
använder sin lott till hästbete. Detta resulterar i att hans lott, som är störst på området, delas upp i tre
mindre lotter, de nuvarande lotterna 38, 39 och 40. Abramsson avsattes också som kassör. 1959
tvångsförsåldes lott 23 på grund av bristande underhåll och obetalda avgifter sedan innehavaren fått
upprepade varningar. 1964 tvingades en annan kolonist att sälja sin stuga då han, trots varningar från
styrelsen, för andra sommaren i rad lånat ut den till sin hustrus sonhustru och hennes tre döttrar. Nu
hörde det också till saken att kvinnan hade en hund som sprang lös omkring på koloniområdet.
Hur vanligt är det att en stuga ärvs från generation till generation? Inför 50-årsjubileet 1967 gjordes en
undersökning av detta. Det konstaterades att detta inte var så vanligt. Endast 8 stugor hade varit i
samma familjs ägor i mer än generation. Inför föreningens 85-års jubileum har jag gjort om denna
undersökning och kan konstatera att det nu finns 13 exempel på att samma familj innehaft en stuga
under två generationer men endast ett exempel på ett innehav över tre generationer. Det senare gäller
stuga 20. De tre senaste ägarna har varit skomakaren Janne Lundell, hans dotter Anna Wittberg och
dotterdottern Inga Karlsson.

Anna Wittberg

Det främsta skälet till så få barn övertagit stugan efter sina föräldrar är säkerligen kravet på att en
lottinnehavare måste vara bosatt i Kalmar kommun. I och med att man tvingas att flytta för att få det
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arbete man har utbildat sig till kan man inte överta sina föräldrars koloni. Här följer några exempel på
undantagen som bekräftar regeln.

Mästerlots Hugo Annerstedt, med hustru Alfhilda, framför sin stuga på lott 11.

Deras båda barn övertog lotten, först Gunnar Annerstedt och sedan Lilian Wallin.
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Karl Sandberg och hans hustru framför sin stuga år 1960. Sandberg hade haft lott 29 ända från det att verksamheten startade
på allvar 1917. Han överlät 1965 stugan på sin dotter Ann-Mari Gustafsson som har den än i dag.

Henry och Margot Bergman på lott 10 år 1967. Margot Bergman tillträdde arrendet 1963. På bilden syns också deras son,
Ulf Bergman, som numera innehar lotten.
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Familjen Karlman framför stuga 31. I främre raden syns den nuvarande innehavaren Louise Gaure.

Problem
När ett koloniområde existerat så länge som 85 år borde man kunna räkna med att man råkat ut för
vissa problem dels i form av interna stridigheter, dels i form av inbrott och skadegörelse. Om man
studerar styrelsens sammansättning finner man en stor kontinuitet. Det finns alltid någon
styrelseledamot som suttit över tio år. Det finns heller inget i protokollen som tyder på några större
stridigheter. Två uppsagda arrenden och två tvångsförsålda stugor är inte speciellt mycket under en så
lång tidsperiod. Vid områdesinspektionerna har man ibland från styrelsens sida klagat på att vissa
tomter varit dåligt skötta men i allmänhet har bristerna rättats till. På 60- och 70 talen var det samma
koloni som årligen drabbades av klagomål men detta berodde dels på att innehavaren inte bedrev
någon odling och att gullris var den vanligaste rabattväxten, dels på att man bombarderade styrelsen
med en uppsjö skrivelser där man klagade på samtliga omkringboende grannar.
Man säger ofta att det var bättre förr men inbrott och skadegörelse var vanligare på Jordgubben på
1930- och 40-talen än idag. År 1932 tvingades man hålla området stängt vintertid på grund av inbrott
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och skadegörelse. Detta år drabbades 13 stugor av inbrott. Man låste grindarna mot Tallhagen och
Kolonigatan och nycklar delades ut till medlemmarna för självkostnadspris.
1942 konstaterar man på nytt i protokollen att området hade haft besök av tjuvar. Denna gång försökte
man komma till rätta med problemet genom att upprätta ett vaktschema som löpte från och med hösten
1943. Det var upplagt så att man under perioden 10/9-30/9 gick vakt två och två, vanligtvis en från
norra gången och en från södra.

Vaktlista från 1943.

Det senaste tillfälle man kan läsa om inbrott i styrelseprotokollen är 1972, då fyra stugor fick
påhälsning av inbrottstjuvar. Även om inbrott och skadegörelse inträffat efter 1972, men inte noterats i
protokollen, tycks förhållandena ha förbättrats. Det främsta skälet till detta är säkert att skadegörelsen
hade samband med att man tidigare pallade frukt på höstarna, något som ungdomar av idag knappast
skulle komma sig för att göra.
Det finns inte bara mänskliga fridstörare utan också sådana som tillhör djurriket. 1933 klagar man i
protokollen att bilbesiktningsman Sundbergs höns orsakar skador på kolonilotterna. Sundberg hus låg
uppe i Tallhagen norr om Jordgubben. Vanligare är ändå skadegörelse orsakad av vilda djur. I
protokollen beskrivs härjningar av harar, grävlingar, rådjur och kaniner. Det är inte så konstigt att man
de första åren hade stora problem med harar. Jordgubben låg ju ute på landet långt borta från stadens
hank och stör. Jordgubben ville att en person med uppgift att minska antalet harar på Getingen och
koloniområdena anställdes och förordnade en målarmästare bosatt på Kolonigatan.
1984 kan man i protokollen läsa att Jordgubben hemsöks av ett stort antal grävlingar. Detta är inte
första gången. Jag utkämpade på 1970-talet en strid mot en grävling som ville flytta in under min
veranda. När grävlingen grävde sig in lät det som om ett helt gäng raggare försökte slå sönder
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husväggen. Grävlingen vann rond ett, men när den gav sig ut på kvällsjakt stoppade ett par stora stenar
dess försök att återvända. Så det blev att skaffa sig ett nytt gryt på ett förhoppningsvis lämpligare
ställe.
1996 dök rådjur i större mängd upp på Jordgubben. Deras favoritföda var tulpanblad men även andra
växter samt grenar och knoppar betades av. Vid områdesinspektionen sammanställde styrelsen en
skrivelse där man hos Kalmar kommun begärde att rådjuren skulle skjutas ut. Om en sådan utskjutning
verkligen ägde rum känner jag inte till men rådjuren har i alla fall minskat betydligt även om man
fortfarande ser spåren efter deras framfart.
Under våren 2002 föddes osedvanligt många vildkaninungar på Jordgubben. När man gick runt på
koloniområdet på kvällarna såg man minst fem, sex kaniner hoppa omkring. Många koloniägare fick
se sina nyplanterade växter bli kaninföda. Även i detta fall ville många medlemmar att styrelsen skulle
begära att kommunen decimerade stammen. Kommunen genomförde en viss avskjutning efter den 1
september men även efter denna återstod en hel del kaniner. När sedan vintern 2002/03 blev tämligen
snörik gav sig dessa också på barken på fruktträd och prydnadsbuskar.
Ett stort problem för kolonisterna är att vädrets makter inte alltid är nådiga. I årsberättelserna kan man
för varje enskilt år läsa hur sommaren varit. Nästan alltid har det funnits något att klaga på. Det var
varit för kallt, för regnigt, för blåsigt eller för varmt så att kostnaderna för bevattningen skjutit i
höjden. Sällan har vädret orsakat några större problem men det finns några undantag. Vintern 1941/42
var den kallaste i Jordgubbens historia. På många kolonier frös samtliga fruktträd och huvuddelen av
träden på Jordgubben är alltså planterade efter denna tidpunkt. År 1949 regnade det så kraftigt vid två
tillfällen, 26 juni och 30 juli, att en av kolonilotterna, lott 8, översvämmades och låg helt under vatten.
I många städer har koloniområden lagts ner eller blivit av med delar av området. I Kalmar togs några
stugor bort på södra området sedan lasarettet behövt marken. Jordgubben har inte drabbats av samma
öde men minst två gånger har hela området varit hotat. Första gången var när Ölandsbron skulle
byggas. I ett ursprungligt förslag från 1966 gick anslutningsleden till bron över Jordgubben men
förslaget gjordes om och området räddades. På 60-talet började man projektera Teleskolan, idag
Brofästet. Eftersom Tallhagen var ett underbart strövområde och bygget skulle skövla naturen och
skolan i sig skulle innebära ökad trafik och buller protesterade både villaägare och kolonister mot
bygget. På Jordgubben var man också rädda för att skolan kanske skulle komma att byggas ut och då
ta delar av kolonins mark i anspråk. Dessa farhågor kom dock på skam och Teleskolan och
Jordgubben har lyckats samexistera på ett bra sätt. 1987 ville kommunen uppföra ett tennisstadium på
området öster om Tallhagsvägen mitt emot Teleskolan. Detta ledde till skarpa protester från såväl
Norra Koloniområdet som Jordgubben och även Centralstyrelsen under dess ordförande Karl-Johan
Lennquist engagerade sig i frågan. På denna punkt tänkte dock kommunen om och tennishallen
förlades i stället till Gröndal, där det redan fanns tennisbanor.
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Styrelseledamöterna
I Jordgubbens styrelse ingår för närvarande ordförande, kassör och sekreterare, två ordinarie
styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter. De fem första väljs för en period av två år, de två senare
för en period av ett år. Här följer fyra uppsättningar styrelseledamöter i föreningens historia.

Styrelsen år 1927. På bilden syns Axel Flink, Herman Boström, Henry Arvidsson, Albert Andersson och Gustav Jansson.

År 1927 fotograferades den dåvarande styrelsen i samband med att man utgav en jubileumsskrift över
kolonirörelsen i Kalmar. Kvar av den ursprungliga styrelsen från 1919 var Axel Flink, mitt på bilden,
och Herman Boström.

Styrelsen år 1975. Styrelseledamöterna är från vänster till höger: Åke Erlandsson, ordförande, Arne Lesseur, vice ordförande,
Karl-Johan Lennquist kassör, Hans Rosenström, vice sekreterare samt Hildur Erlandsson, ordförande i damklubben.
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Bilden på föregående sida är tagen på Oscar Malmbergs 80-årsdag 1975. Han avgick som ordförande
på årsmötet samma år och uppvaktas här av den nya styrelsen med Åke Erlandsson i spetsen.
Sekreteraren, Göte Wisth, var inte med vid detta tillfälle.

Styrelsen år 1993. Styrelseledamöterna är från vänster till höger: Sven Ragnarsson, styrelseledamot, Hans Boström,
koloniföreståndare, Karl-Johan Lennquist, kassör, Einar Nilsson, ordförande, Maj-Britt Westerlund, vice ordförande, Inga
Karlsson, styrelseledamot, och Hans Rosenström, sekreterare.

Styrelsen år 2003. Styrelseledamöterna är från vänster till höger Ulf Bergman, sekreterare, Jan-Eric Petersson, styrelseledamot, Inga Karlsson, kassör, och Karl-Eric Olsson, ordförande.
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Styrelsen år 2012. Styrelseledamöterna är från vänster till höger Ingemar Tovesson, Eva Sjöstrand Rosqvist, kassör, Ulf
Bergman, sekreterare, Birgitta Angeland, ordförande, Malin Sandberg, och Bitte Gudmundsson, vice ordförande.

Bilden 1993 togs av Märta Thörnquist på hennes och Einar Nilssons koloni. Bilden 2003 togs av BrittMarie Söderberg på hennes och Karl-Erik Olssons koloni. Bilden 2012 togs av Leif Nilsson, som
administrerar Jordgubbens hemsida.

Ordförande
Ordförande 1918-2012
Axel Flink

1918-37

Oscar Malmberg

1937-75

Åke Erlandsson

1975-81

Hans Boström

1981-90

Bengt Örtendahl

1990-94

Einar Nilsson

1994-97

Sven Ragnarsson

1997-02

Karl-Eric Olsson

2002-09

Bo Gallneby

2009-11

Birgitta Angeland

2011-15

Lars-Ivar Jönsson

2015-
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Axel Flink
Sedan 1919 har Jordgubben haft elva ordförande. Den förste var ombudsmannen för bageriarbetarna
Axel Flink, född 1893. Flink var koloniföreståndare för B-lotten när Jordgubben fortfarande var en del
av Kalmar koloniträdgårdsförening. Flink satt som ordförande i 19 år, men sålde sin koloni 1937, när
han köpte ett egnahem i Kalmar. Han blev därefter föreningens förste hedersordförande.
Flinks tacktal, när han uppvaktades efter att ha avgått som ordförande, finns bevarat i ett
årsmötesprotokoll från den 2 april 1937.
”Kamrater, jag är eder stor tack skyldig för de blommor som nu ganska oförskyllt strös för mig. Det blir med en
viss avsaknad jag nu lämnar mitt ordförandeskap och koloniverksamheten. Man kan nästan tro att man börjat
bli för gammal. Men ingen bör låsa fast sig på en viss post, utan låta yngre krafter med större initiativkraft träda
till. Ett hjärtligt tack för utmärkelsen, för förtroendet och för det goda samarbetet under alla dessa år. Jag
kommer även i fortsättningen att med intresse följa koloniträdgårdsverksamheten.”

Flink var även initiativtagare till Centralstyrelsen och blev dess förste ordförande. Han avled 1970.

Oscar Malmberg
Föreningens andre ordförande var Oscar Malmberg, född 1895, och till yrket förman på Kalmar
Tändsticksfabrik. Malmberg satt i stadsfullmäktige i 16 år, varav 8 år i drätselkammaren. Detta gjorde
att hade utomordentliga kontakter med Kalmar stad. Han var den ordförande som suttit längst på sin
post. Han satt inte mindre än 38 år, från 1937 till 1975. Malmberg var liksom Flink initiativtagare till
Centralstyrelsen, där han blev sekreterare 1937 och ordförande i två perioder 1940-1951 och 19591967. Under åren 1945-1967 var han ledamot i styrelsen för Sveriges Koloniträdgårdsförbund, halva
tiden som vice ordförande. Vid sin avgång utsågs han till Jordgubbens andre hedersordförande. Han
avled 1986, 91 år gammal.
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Oscar Malmberg på en bild som är ungefär samtida med att han blev ordförande i Jordgubben 42 år gammal.

För dem som köpte koloni under den senare halvan av 1900-talet är den här bilden av Oscar Malmberg, som en äldre
distingerad gentleman, mer bekant. Han syns här med sin hustru Anna och sin dotter Ulla.

Åke Erlandsson
De sex ordförande som valts efter Oscar Malmberg har däremot inte suttit kvar speciellt länge. Den
genomsnittliga tiden är fem år. Åke Erlandsson hade ett förflutet som busschaufför och plåtslagare.
Han var född 1918 och avgick av hälsoskäl 1981. Hans hustru Hildur var ordförande i damklubben.

Åke Erlandsson

Hans Boström
Hans Boström hade varit bagare men när han köpte sin koloni arbetade han på chokladfabriken i
Kalmar. När han lämnade posten som ordförande övertog han sysslan som koloniföreståndare som
tidigare varit vakant. Ingen kunde lägga ner mer energi på denna uppgift än Hans.
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Hans Boström, vid föreningens 70-årsjubileum på Stadshotellet.

Bengt Örtendahl var polis, Einar Nilsson glasblåsare och Sven Ragnarsson trädgårdskonsulent, KarlEric Olsson, försäkringstjänsteman, Bo Gallneby försäljare, Birgitta Angeland administratör och LarsIvar Jönsson lagerchef.

Från vänster till höger: sittande Bengt Örtendahl och
Sven Ragnarsson, stående Karl-Eric Olsson och
Einar Nilsson.
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Två fd ordförande, Sven och Bengt, hissar
förbundsfanan i juni 2003.

Vid föreningens 85-årsjubileum 2002 var fyra ordförande närvarande. Einar Nilsson var den ende av
de fd ordförandena som hade sin koloni kvar, medan Bengt Örtendahl och Sven Ragnarsson inbjöds i
egenskap av hedersordförande. De tackade för inbjudan genom att som gåva till föreningen skänka en
rhododendron som planterades på allmänningen

Kassörer
Kassörer 1919-2012
Olof Abramsson

1919-23

Gustaf Jaensson

1923-30

Ragnar Bååth

1930-37

Robert Lindberg

1937-48

Adolf Wisth

1948-65

Karl-Johan Lennquist

1965-99

Inga Karlsson

1999-08

Eva Rosqvist Sjöstrand

2008-

Jordgubben har, sedan föreningen bildades, haft åtta kassörer. Den som har suttit längst på sin post är
Karl-Johan Lennquist, som under sitt yrkesverksamma liv var kamrer på Kalmar Rörcentral. Lennquist
kom med i styrelsen som ordinarie ledamot 1964. Han var föreningens kassör i 34 år, från 1965 till sin
död år 1999. Hans uppdrag begränsades inte bara till Jordgubben Han satt också med i
Centralstyrelsen, där han blev sekreterare 1977 och ordförande 1983. Från 1981 satt han, tillsammans
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med Hans Hultquist från Norra, med i den detta år inrättade arrendenämnden som skulle avgöra tvister
mellan markägare och arrendatorer. År 1990 blev han dessutom vice ordförande i sydöstra regionen av
Koloniträdgårdsförbundet.

Karl-Johan Lennquist

Kassörerna representerar olika yrkeskategorier, och endast Karl-Johan Lennquist har haft som yrke att
syssla med bokföring. Olof Abramsson var järnhandlare, Gustaf Jaensson verkmästare, Ragnar Bååth
maskinist, Robert Lindberg polis, Adolf Wisth målare, Inga Karlsson försäkringstjänsteman och Eva
Rosqvist Sjöstrand lärare. Till att börja med utgick inget arvode till kassören men 1937 infördes ett
arvode på 25 kronor. Övriga styrelseledamöter var då fortfarande oavlönade. Först 1985 fick samtliga
styrelseledamöter 100 kronor i arvode. I dag åtnjuter styrelseledamöterna inget arvode, vilket är unikt
när det gäller koloniföreningar.

Sekreterare
Sekreterare 1919-2012
Albert Andersson

1919-23

Henry Arvidsson

1923-32

Oscar Malmberg

1932-37

John Carlsson

1937-40

Arvid Karlsson

1940-48

Eric Ericsson

1948-61

Ingvar Fantenberg

1961-62

Göte Wisth

1962-78

Hans Rosenström

1978-94

Ulf Bergman

1994-
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Jordgubben har haft 10 sekreterare. Längst har Ulf Bergman suttit, hittills 23 år. Oscar Malmberg är
den ende som har innehaft två tunga styrelseposter. Han var sekreterare åren 1932 till 37 innan han
valdes till ordförande. Albert Andersson var litograf, Henry Arvidsson typograf, två yrken som hör
ihop med det tryckta ordet. John Carlsson var byggnadsarbetare, Arvid Carlsson förman på
chokladfabriken, Eric Ericsson järnarbetare, Ingvar Fantenberg rälsbussförare, Göte Wisth befraktare,
Hans Rosenström kamrer medan Ulf Bergman är lektor. Ulf Bergman har också varit ordförande i
Centralstyrelsen och är sekreterare i Sydöstra regionen.

Hans Rosenström, som innehade posten i 16 år, får representera Jordgubbens sekreterare.

Koloniföreståndarna
Koloniföreståndare 1919-1996
Viktor Eriksson

1919-20

Dick Karlsson

1951-53

J V Strandberg

1920-24

Hugo Fransson

1953-55

Ejnar Jansson

1924-25

Karl Sandberg

1955-56

J G Engblom

1925-27

John Carlsson

1957-58

Arvid Karlsson

1927-30

Hugo Fransson

1958-62

E M Carlsson

1930-33

Arvid Wahlström 1962-65

H Kjellander

1933-34

Bertil Karlsson

1965-67

Arvid Carlsson

1934-38

Sven Carlsson

1967-76

J G Engblom

1938-39

Gunnar Karlsson 1976-77

G Pettersson

1939-40

Torsten Jonsson

1977-82

Gösta Vendel

1940-44

Vakant

1982-89

Hugo Fransson

1944-47

Hans Boström

1989-95

Arvid Carlsson

1947-50

Evert Eriksson

1996-96

Nils Sjöquist

1950-51

Clas Kittel

2015-
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Den koloniföreståndare som tjänstgjort under längst sammanhängande tid, Sven Carlsson, sitter till höger på bilden. Till
vänster sitter Helge Wittberg i sin karaktäristiska väst. Sven innehade lott 1 och Helges hustru lott 20. Till saken hör att
Svens son, Gunnar, och Helges dotter, Inga, är gifta med varandra. De återfinns nu på lott 20.

Från och med 1919 innehade koloniföreståndaren sin lott fri från avgifter. Från och med 1922 fick han
dessutom ett arvode på 50 kronor. Detta var en ersättning som till och med då ansågs som alltför liten
för den arbetsbörda det innebar. Ejnar Jansson sade upp sig som koloniföreståndare 1925 med
hänvisning till den ringa betalningen. Protokollen vittnar om att det har varit svårt att få folk att ställa
upp som koloniföreståndare. Ibland har man lyckats övertala en tidigare föreståndare att ställa upp.
Hugo Fransson var föreståndare tre gånger (1944-47, 1953-55 och 1958-62), liksom Arvid Karlsson
(1927-30, 1934-38 och 1947-50). Den som innehade posten under längst sammanhängande tid var
Sven Carlsson som var föreståndare i nio år.
För att minska arbetsbördan för koloniföreståndaren införde man från och med detta år ett system med
arbetsplikt. Kolonisterna skulle bistå koloniföreståndaren två timmar om året var. Om de inte gjorde
detta utgick en avgift på en krona per timme. 1928 och 1936 höjdes koloniföreståndarens arvode till
75 respektive 100 kronor. Arbetsplikten fanns fortfarande kvar men antalet timmar bestämdes av de
aktuella arbeten som skulle utföras på området. De år som dräneringsarbeten eller nedgrävning av
ledningar genomfördes uttogs ett större antal timmar än år med rutinarbeten. Detta framgår av
styrelseprotokollen. År 1931 uttogs 4 timmars arbetsplikt, 1938 7 timmar, 1940 3 timmar, 1942 4
timmar, 1945 2 timmar. 1953 och 1954 gällde 3 timmars arbetsplikt med 3 kr i ersättning för utebliven
arbetsinsats. 1956 var arbetsplikten 4 timmar. Detta år höjdes straffavgiften till 4 kronor i timmen för
dem som uteblev.
1957 gjordes systemet om. Arbetsplikten försvann och koloniföreståndarens arvode höjdes rejält till
350 kronor samt fritt arrende. 1967 blev arvodet 550 kronor och 1977 nära nog fördubblades summan
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till 1000 kronor. Trots detta blev det allt svårare att rekrytera en koloniföreståndare. 1982 var det ingen
som ville åta sig sysslan men en kolonist åtog sig att klippa gräset för 600 kronor per år, en annan att
sköta flaggan. Eftersom merparten av arbetsuppgifterna fortfarande återstod blev man tvungen att
återinföra arbetsplikten. 1988 gällde 4 timmars arbetsplikt och straffavgiften var höjd till 25 kronor.
1989 övertog ordföranden Hans Boström sysslan som koloniföreståndare. Följande år lämnade han
ordförandeklubban till Bengt Örtendahl och ägnade sig helt åt uppgiften som koloniföreståndare.
Arbetsplikten på fyra timmar blev dock kvar och utnyttjades till vår- och höststädning. Hans Boström
avled 1995 och 1996 övertalades Evert Eriksson att bli koloniföreståndare. Eftersom han var
pensionerad rörmokare skulle hans egentliga uppgift vara att ha hand om kranar, rör och de gamla
läckande toaletterna. När medlemmar som missuppfattat hans uppgifter klagade på skötseln av
koloniområdet avgick han med omedelbar verkan. Detta ledde till att medlemmarnas medverkan när
det gällde områdets skötsel ökade. Utöver de fyra timmarnas arbetsplikt delades kolonisterna in i olika
arbetslag som under hela säsongen ska sköta en viss uppgift. Det kunde gälla att rensa gången mot
Gröndalsvägen, klippa gräset på allmänningen eller ansvara för skötseln av en rosenrabatt. Från och
med år 2003 får varje kolonist ange vilka sysslor han eller hon kan tänka sig att hjälpa till med och
med utgångspunkt från detta görs arbetsfördelningen upp. 2003 infördes också två extra städdagar. År
2015 infördes sysslan som koloniföreståndare på nytt. Det gick mera ut på att leda arbetet på området
och se till att maskiner och övrigt hölls i ordning. Claes Kittel var den som blev den förste på denna
post.

Rabatten mot Gröndalsvägen rensas vid en städdag.
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Förrådshuset målas vid en extra städdag

Ekonomi
Under punkten ekonomi tar jag först upp de viktigaste utgiftsposterna och inkomstposterna i
Jordgubbens räkenskaper. Jag startar med 1918, då inget arrende betalades till Kalmar stad, och
redovisar sedan siffrorna för varje jämt decennium. Eftersom revisionsberättelsen från 1980
förkommit använder jag 1979 års berättelse i stället. Värt att notera i denna årsberättelse är att
föreningen nu betalar in avgiften för sopcontainer. Tidigare fick var och en betala för sin sophämtning.
Pengarna fick föreningen in genom att varje kolonist detta år betalade in en sopavgift på 112 kronor
och 30 öre. Sopavgiften bakades senare in i medlemsavgiften. En annan avgift som också infördes var
en inträdesavgift på 25 kronor. Denna avgift kom till 1952 och den höjdes 1974 till 100 kronor. Sedan
1988 är inträdesavgiften 500 kronor.
Utgifter
1918
Betalning för brunnsgrävning 1026
1920
Arrende till Kalmar stad 191
1930
Arrende till Kalmar stad 97:30
Arvode till koloniföreståndare 75

Inkomster
Arrendeavgifter 736:50
Medlemsavgifter 84
Arrendeavgifter 703:40
Medlemsavgifter 74
Arrendeavgifter 451:95
Medlemsavgifter 82
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1940
Arrende till Kalmar stad 116:31
Vatten 154
Renhållning 22
Arvode till koloniföreståndare 75
Arvode till kassör 25
1950
Arrende till Kalmar stad 103:30
Vatten och renhållning 198
Arvode till koloniföreståndare 100
Arvode till kassör 50
1960
Arrende till Kalmar stad 103:30
Vatten och renhållning 146:55
Arvode till koloniföreståndare 350
Arvode till ordförande 25
Arvode till sekreterare 25
Arvode till kassör 75
1970
Arrende till Kalmar stad 103:30
Vatten och renhållning 519:93
Elavgift 512:14
Arvode till ordförande 100
Arvode till sekreterare 75
Arvode till kassör 175
Arvode till koloniföreståndare 550
1979
Arrende till Kalmar stad 104
El, vatten, sophämtning 6478
Styrelsearvoden 500
Arvode till koloniföreståndare 1200
1990
Arrende till Kalmar stad 25925
El, vatten, sophämtning 10825
Styrelsearvoden 2000

2000
Arrende till Kalmar stad 31683
El, vatten, sophämtning 44937
Styrelsearvoden 2900

Arrendeavgifter 781:95
Vattenavgifter 129
Medlemsavgifter 84

Arrendeavgifter 781:95
Vattenavgifter 147
Medlemsavgifter 84

Arrendeavgifter 1094:73
Vattenavgifter 252
Medlemsavgifter 630

Arrendeavgifter 1569:80
Vattenavgifter 630
Medlemsavgifter 1050
Extra uttaxering 420
Inträdesavgifter 50

Föreningsavgifter 12500
Sopavgifter 4716:60

Föreningsavgifter 54300
Arbetsplikt 1200
Inträdesavgifter 2400

Föreningsavgifter 87900
Arbetsplikt 2100

Fram till år 1977 betalade varje lottägare ett enhetligt belopp i vattenavgift och föreningsavgift men
arrendeavgiften var kopplad till tomtens storlek. År 1976 kom så ett förslag från ordföranden Åke
Erlandsson om att arrendeavgift, vattenavgift och medlemsavgift skulle slås ihop till en klumpsumma,
som sedan skulle fördelas lika på samtliga kolonister. Erlandsson fick styrelsen med sig och på
årsmötet 1977 presenterades ett förslag om enhetlig avgift på 275 kronor. Årsmötet ansåg denna
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summa för liten och föreslog en höjning till 300 kronor jämt. Förändringen uppskattades dock inte av
alla. 25 kolonister röstade för, men sex ville ha en bordläggning av ärendet. När man så följde
majoritetens åsikt reserverade sig den förre ordföranden Oscar Malmberg samt Hugo Fransson mot
beslutet. De ansåg det orättvist att de kolonister som hade till ytan små lotter fick en avgiftshöjning
medan de som hade stora lotter fick motsvarande sänkning. Inför 1978 tog man delvis fasta på denna
kritik. Man sänkte årsavgiften för två av de tre minsta lotterna, 41 och 42, till 250 kronor medan resten
betalade 300. 1980 fastslogs årsavgiften till 500 kronor. 1983 chockhöjde Kalmar kommun, som
tidigare nämnts, arrendet. Detta resulterade i att årsavgiften i ett slag höjdes till 800 kr utom för
lotterna 10, 41 och 42 som betalade 700. 1987 höjdes avgiften på nytt, nu till 1000 respektive 900
kronor.

Bilder på stugor
På följande 14 sidor presenteras kolonistugorna på Jordgubben som de såg ut sommaren och hösten
2002. De flesta stugor är fotograferade från grindarna men där huset skyms av alltför tät växlighet har
jag tagit bilden ur ett annat perspektiv. I och med att jag inte bara velat dokumentera husen utan hela
miljön på kolonilotten har jag valt att dels använda färgbilder, dels ta bilderna när blomsterprakten är
som störst.
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Stuga 1
Bygglov 19/2 1919
John Karlberg
Sven Karlsson
Bengt Örtendahl
Åke Johansson
Cecilia Bondesson

1917-58
1958-84
1984-97
1997-03
2003-

Stuga 2
Bygglov 9/4 1925. Ny stuga 1944.
Svante Grönberg
Gunnar Karlberg
Gustav Råberg
Edith Råberg
Göte Wisth
Gustav Olsson
Nanette Gershagen
Ulf Ohlsson
Per Birkerud

1917-18
1918-25
1925-41
1941-53
1953-86
1986-96
1996-01
2001-03
2003-

Stuga 3
Tillbyggd 1936. Tillbyggd 1975.
Ombyggd 1991.
GM Andersson
Janne Karlson
Oscar Andersson
Gustav Nystrand
Ebba Nystrand
Jan Brandin
Lena Eklund
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1917-20
1920-53
1953-58
1958-83
1983-91
1991-01
2001-

Stuga 4
Byggd 1945. Tillbyggd 1971.
Axel Berggren
Frank Samuelsson
Anna Samuelsson
Dagmar Karlsson
Thure Larsson
Margurita Johansson
Semir Karahalilovic

1917-45
1945–63
1963-64
1964-97
1997-99
1999-07
2007-

Stuga 5
Bygglov 28/7 1921 och 2/8 1922
C R Johansson
John Karlsson
Ida Johansson
Oscar Gustavsson
Hjalmar Rydell
Anna Rydell
Birger Persson
Karin Svensson
Allan Johansson
Roy Antonsson
Stig Törnkranz

1917-22
1922-27
1927-31
1931-40
1940-43
1943-61
1961-76
1976-86
1986-91
1991-04
2004-

Stuga 6
Utbyggd från paviljong 1936
Hättström
F G Eriksson
Erik Eriksson
Robert Pettersson
Ragnar Lindgren
Maj-Britt Wigren
Saida Danielsson
Jan-Eric Petersson
Eva Gustavsson
Stefan Siwek
Eva Sjöstrand Rosquist
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1917
1918-34
1934-73
1973-75
1975-83
1983-85
1985-01
2001-03
2003-06
2006-07
2007-

Stuga 7
Byggd omkring 1920. Ombyggd 1932.
Tillbyggd 1942.
John Th Johansson
Oscar Olsson
August Karlsson
Gösta Olsson
Gösta Vendel
Oscar Johnsson
Nils-Eric Ågren
Ingvar Fantenberg
Astrid Törnquist
Ella Nilsson
Märtha Törnquist
Malin Lindwall
Linda Nilsson
Bitte Gudmundsson

1917-22
1922-23
1923-32
1932-39
1939-44
1944-51
1951-56
1956-62
1962-63
1963-77
1977-04
2004-06
2006-08
2008-

Stuga 8
Tillbyggd 1976
O F Bäck
Sven Malmgren
John Carlsson
Birger Lindström
Gösta Calmheden
Alf Pettersson
Birgit Johansson
Anker Cenell
Gustav Erlandsson
Kristina Orring
Inga-Britt Gottfridsson
Anita Ohlsson-Forsell
Malin Sandberg

1917-33
1933-48
1948-51
1951-53
1953-57
1957-61
1961-63
1963-74
1974-89
1989-90
1990-02
2002-05
2005-

Stuga 9
Ditflyttad 1942
Karl Fagerström
Sven Arvidsson
Nils Sjökvist
Gustav Malm
Anker Cenell
Torsten Borlind
Saida Borlind
Tage Hallberg
Stig Pettersson
Anna-Lisa Pettersson
Lisbeth Johansson
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1917-36
1936-38
1938-44
1944-51
1951-58
1958-70
1970-77
1977-86
1986-02
2002-04
2004-

Stuga 10
Byggd 1932. Tillbyggd 1950.
Ombyggd 1986.
Knut Kritzberg
Kristina Nilsson
H Klingström
John Carlsson
Johan Lindström
Bertil Larsson
Sixten Cangemark
Hilmer Dacking
Hjalmar Nilsson
Anna Johansson
Margot Bergman
Ulf Bergman

1917
1917-25
1925-31
1931-39
1939-46
1946-48
1948-49
1949-59
1959-60
1960-63
1963-78
1978-

Stuga 11
Byggd omkring 1920. Tillbyggd 1937.
KA Karlsson
Ingrid Nilsson
Heribert Johansson
Hugo Annerstedt
Alfhilda Annerstedt
Gunnar Annerstedt
Lilian Wallin
Agneta Leonhard
Helen Lindström
Helen Hildingsson

1917-34
1934-36
1936
1936-41
1941-54
1954-63
1963-06
2006-11
2011
2011-

Stuga 12
Bygglov 24/8 1921
Gustaf Andersson
Hanna Andersson
Sune Stenholm
Rosalie Sjöberg
Ingvar Svensson
Hans Boström
Lilly Björkholm
Maj-Britt Sandberg
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1917-35
1935-41
1941-44
1944-58
1958-76
1976-96
1996-01
2001-

Stuga 13
Bygglov 26/3 1919. Tillbyggd 1937.
Ragnar Bååth
Dick Karlsson
Maja Karlsson
Lasse Fonseca
Susanne Kjellin
Claes Kittel

1917-49
1949-89
1989-94
1994-98
1998-07
2007-

Stuga 14
Byggd 1923. Tillbyggd 1973.
Robert Lindberg
R Lindbergs dödsbo
Gustav Hagstedt
Elsa Hagstedt
Inger Johansson
Erik Strand
Hans Rosenström
Gunilla Petersson
Barbro Andersson

1917-57
1957-61
1961-69
1969-71
1971-72
1972-75
1975-04
2004-07
2007-

Stuga 15
Bygglov 11/9 1922
C A Johansson
J G Engblom
Erik Engblom
Siv Holm
Siri Hallgren
Alice Farmansson
Anette Ahremark
Inger Engblom
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1917-18
1917-43
1943-84
1984-88
1988-90
1990-99
1999-10
2010-

Stuga 16
Byggd 1941. Tillbyggd 1971.
Gerhard Johnsson
Franz Schmutzer
Axel Andersson.
Artur Johansson
Erik Svensson
Nina Svensson
Ture Engblom
Gurli Jansson
Karin Engblom

1917
1917-20
1920-32
1932-43
1943-66
1966-69
1969-81
1981-09
2009-

Stuga 17
Bygglov 13/6 1923. Ombyggd 1941.
Henry Arvidsson
Herta Andersson
Ester Jonsson
Erik Johansson
John Lundberg
Bengt Eklund
Alf Pettersson
Hans Rosenström
Gunnar Johansson
Ingvar Svensson
Sven Johansson
Hans Gustavsson
Maria Gustavsson
Kerstin Tovesson

1917-33
1933-40
1940-46
1946-61
1961-62
1962-63
1963-65
1965-75
1975-88
1988-90
1990-99
1999-03
2003-04
2004-

Stuga 18
Ombyggd 1944. Tillbyggd 1969.
Knut Boman
E Ekman
A Cederblad
Harry Agertz
Helfrid Agertz
Lennart Thoor
Asta Ohlsson
Birgit Rütting
Nina Andersson. Junkka
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1917
1918-25
1925-28
1928-66
1966-67
1967-81
1981-05
2005-14
2014

Stuga 19
Byggd omkr 1920. Tillbyggd 1937.
K Engström
Herman Larsson
Theodor Carlsson
David Nilsson
Gustav Gustavsson
Klas Gustavsson
Bertil Höglander
Maja Höglander
Gunhild Carlsson
Helena Marklund
Helena Sparretun

1917-25
1925-31
1931-36
1936-40
1940-54
1954-60
1960-69
1969-72
1972-08
2008-10
2010-

Stuga 20
Bygglov 12/12 1919 och 12/2 1920
Victor Ericsson
Janne Lundell
Amanda Lundell
Anna Wittberg
Inga Karlsson

1917-19
1919-40
1940-41
1941-68
1968-

Stuga 21
Bygglov 1993
Åke Nilsson
Yngve Johansson
Erik Johansson
Hilma Johansson
Albert Karlsson
Margit Karlsson
Lilian Lindh
Lars-Eric Larsson
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1917-19
1919-21
1921-31
1931-60
1960-66
1966-91
1991-92
1992-

Stuga 22
Bygglov mars 1920
Ragnar Bengtsson
F Karlberg
Oscar Malmberg
Christina Sivars
Karl-Eric Rosén
Thomas Svensson
Anette Albrechtsson
Gunn Karlsson
Gunilla Engström
Magnus Karlsson

1917-19
1919-22
1922-82
1982-84
1984-88
1988-96
1996-99
1999-07
2007-16
2016

Stuga 23
Bygglov 11/7 1922
E Svanbäck
Gustaf Pettersson
Alfred Johansson
Gustaf Johansson
C A Berg
Amanda Berg
Manfred Johansson
Bengt Johansson
Arne Wennerberg
Elisabeth Petersson
Bo Johansson
Knut Johansson
Inga Johansson
Tomas Isaksson
Benny Jönsson

1917
1917-19
1919-21
1921-22
1922-44
1944-48
1948-49
1949-59
1959-82
1982-84
1984-88
1988-98
1998-10
2010-14
2014

Stuga 24
Bygglov 13/11 1922 och 17/2 1923
A G Pettersson
Olsson
John Lindberg
E G Lindgren
Sven Fagerlund
Axel Tobiasson
Hugo Fransson
Karl-Erik Olsson
Britt-Marie Söderberg
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1917-20
1920-23
1923-26
1926-31
1931-32
1932-39
1939-99
1999-14
2014

Stuga 25
KF Sandstedt
EM Karlsson
Oscar Fransson
Adolf Wisth
Ingmarie Engdahl
Anette Rydquist
Anita Kriby
Anna Törnkrantz

1917-25
1925-32
1932-43
1943-78
1978-90
1990-92
1992-04
2004-

Stuga 26
Bygglov 27/3 1919
Albert Andersson
Anker Lundström
Gustaf Nilsson
Frank Karlsson
Berta Karlsson
Björn Leinervik
Kurt Solberg
Ella Solberg
Lilian Lindh
Anna Gustavsson
Thomas Johansson

1917-28
1928-34
1934-41
1941-63
1963-67
1967-68
1968-85
1985-92
1992-04
2004-05
2005-

Stuga 27
Bygglov 14/6 1921
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Ejnar Jaensson
Sture Karlsson
Elsie Andersson
Kenneth Fredriksson
Anna Maria Spegel
Patrik Olsson

1917-72
1972-89
1989-99
1999-02
2002-07
2007-15

Pontus Sjöman

2015

Stuga 28
Byggd 1922. Tillbyggd 1968.
Hanna Bonde
Hjalmar Lennquist
Jenny Lennquist
Karl-Johan Lennquist
Anna-Stina Lennquist
Jakob Nordin
Jan Moberg
Margareta Karlsson

1917-20
1920-34
1934-60
1960-99
1999-07
2007-09
2009-11
2011-

Stuga 29
Ditflyttad 1942
Ny stuga 1978
Alf Kritzberg
Karl Sandberg
Ann-Marie Gustafsson
Carina Nilsson
Linda Fransson
Marie-Louise Bergquist

1917
1917-65
1965-06
2006-08
2008-12
2012-

Stuga 30
Bygglov 1/6 1921. Tillbyggd 1973.
Axel Flink
Heribert Johansson
Siva Larsen
Sture Petersson
Birgitta Angeland

87

1917-36
1936-66
1966-77
1977-04
2004-

Stuga 31
Byggd 1945. Tillbyggd 1973.
Herman Boström
Helny Boström
Helmer Karlman
Louise Gaure
Bo Gallneby

1917-28
1928-44
1944-90
1990-06
2006-

Stuga 32
Byggd 1953. Tillbyggd 1965.
Rickard Dryselius
R Johnsson
Harald Järned
Stig Sundén
Axel Rimsäter
Walter Pettersson
Herbert Hultberg
Verner Fredriksson
Lars Fredriksson

1917-19
1919-40
1940-42
1942-43
1943-52
1952-58
1958-86
1986-99
1999-

Stuga 33
Gustav Roos
Fred Wulfner
Torsten Jonsson
Lilly Jonsson
Jörgen Axelsson
Gun Jönsson
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1917-54
1954-67
1967-84
1984-06
2006-11
2011-

Stuga 34
Bygglov 1/3 1919. Tillbyggd 27/9
1921.
Oscar Olsson
J V Strandberg
Oscar Olsson
Greta Sundén
Waldemar Hansson
Axel Larsson
Arne Lesseur
Åke Engquist
Gully Larsson
Carl-Göran Halloff
Stefan Almén
Elisabeth Almén

1917-19
1919-28
1928-43
1943-46
1946-59
1959-62
1962-85
1985-87
1987-96
1996-07
2007-10
2010

Stuga 35
Bygglov 23/8 1921
Axel Andersson
Gustaf Jansson
E G Lindgren
Åke Tullgård
John Johansson
Rolf Samuelsson
Rune Blomquist
Greta Blomquist
Olof Lind
Kerstin Cederwall
Per Gustavsson
Ivar Svensson
Anna-Lisa Svensson
Britta Andersson
Eva-Lotte Wittenberg

1917-19
1919-31
1931-48
1948-54
1954-59
1959-62
1962-71
1971-75
1975-79
1979-86
1986-87
1987-91
1991-02
2002-13
2013

Stuga 36
Tillbyggd 1972
Carl Isacsson
Ebba Isacsson
Karl Lennquist
Yngve Johansson
Yngve Carlswärd
Gustav Andersson
Åke Erlandsson
Hildur Erlandsson
Bo Pettersson
Siv Johansson
Rose-Marie Arvidsson
Ulla Josephsson
Lars Bottner
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1917-19
1919-20
1920-25
1925-35
1935-51
1951-55
1955-81
1981-93
1993-97
1997-99
1999-02
2002-16
2016

Stuga 37
Byggd 1942. Ny stuga 1971.
Arvid Carlsson
Gösta Westerlund
Fredrik Karlsson
Inger Magnusson

1917-71
1971-06
2006-09
2009-

Stuga 38
Byggd 1942. Ombyggd 1970.
John Carlsson
Hans Holm
Sven Ragnarsson
Henry Persson
Ingmar Karlsson
Carl-Evert Stråhle
Marianne Stråhle

1924-61
1961-70
1970-01
2001-03
2003-05
2005-06
2006-

Stuga 39
Utbyggd 1935. Tillbyggd 1970.
Oscar Johansson
Henry Svensson
A Berglund
Gustav Pettersson
Anna Petterson
C E Mårtensson
Birger Johansson
Bertil Gustavsson
Hans Segerdal
Malte Wahlfried
Erik Petersson
Elly Petersson
Jan-Erik Karlsson
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1924-25
1925-31
1931-34
1934-35
1935-42
1942-54
1954-60
1960-66
1966-67
1967-74
1974-94
1994-06
2006-

Stuga 40
Ny stuga 2016
Olof Abramsson
Alexander Jonsson
Axel Sporsén
Willhelm Andersson
Arvid Wahlberg
Bror Tullgård
Conny Carlsson
Erik Rudin
Birgitta Rudin
Bror Olsson
Rune Johansson

1917-28
1928-31
1931-35
1935-39
1939-52
1952-57
1957-62
1962-86
1986-95
1995-15
2015-

Stuga 41
Karl Pettersson
Alma Johansson
Erik Lennquist
Tage Nilsson
Astrid Austrin
Nils Sjöquist
Arvid Wahlström
Kerstin Wahlström
Inga-Lill Senell

1929-31
1931-33
1933-37
1937-40
1940-45
1945–54
1954-83
1983-88
1988-

Stuga 42
Hjalmar Kjellander
Einar Bergsten
Gerda Andreasson
Gustav Pettersson
Margareta Nordmark
Hans Nordmark
Inga-Lill Rosén
Bernt Gröhn
Villy Gröhn
Lars Johansson
Siv Gustavsson
Carl-Gunnar Ljunggren
Dan Eriksson
Märit Klang
Anita Nordstrand
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1929-38
1938-40
1940-49
1949-58
1958-92
1992-93
1993-94
1994-99
1999-02
2002-03
2003-04
2004-07
2007-08
2008-16
2016

Jordgubbens historia i årtal
1910 Stadsfullmäktige i Kalmar beslutar att arrendera ut mark till koloniträdgårdar för en billig
penning om det bara finns personer som tar hand om verksamheten.
1911 Bildandet av en koloniträdgårdsförening i Kalmar diskuteras på pensionat Värnhem.
1912 Kalmar Koloniträdgårdsförening bildas. Området öster om Tallhagsvägen tas i bruk.
1913 Nio kolonistugor uppförs på det som idag är Norra koloniområdet.
1915 Kalmar Koloniträdgårdsförening begär hos Drätselkammaren att få arrendera området mellan
nuvarande Norra koloniområdet och Lindöskolan.
1916 På ett föreningsmöte kommer man överens om att ändra sin framställan till att gälla området
väster om Tallhagsvägen.
1917 Algot Nyman, ordförande i Kalmar Koloniträdgårdsförening, skickar in en ny begäran till
Drätselkammaren. Denna beviljas och på hösten sätter man igång med en del arbeten på området.
1918 Kalmar Koloniträdgårdsförening tillträder officiellt området väster om Tallhagsvägen, den så
kallade B-lotten. B-lottens arbetskommitté, under ledning av Axel Flink, får i uppdrag att övervaka de
allmänna arbetena. Brunnen grävs. Man inleder en täckdikning av området. De första byggnadslovsansökningarna lämnas in till byggnadsnämnden.
1919 B-lotten bryter sig ur A-lotten och tar namnet Jordgubben med egen styrelse och egna stadgar.
Axel Flink blir ordförande. Stängsel sätts runt de fyra kvadraterna på området och materialbod och
uthusbyggnad med sex torrtoaletter byggs. Grönytorna planteras. Lotterna 29, 30 och 31 dräneras.
Jordgubben vinner andra pris på en trädgårdsutställning. Jordgubben anordnar tillställningar för
allmänheten på Kalmar slott den 31 maj och 1 juni samt den 6 och 7 juni.
1920 Jordgubben anordnar två fester för allmänheten i Tallhagen, den 29 och 30 maj samt den 3 och 4
juli.
1921 Styrelsen påtalar att de som ämnar sälja sin koloni skall, enligt stadgarna, anmäla detta.
Jordgubben besöks av kolonister från Oskarshamn. Styrelsen undersöker möjligheten att friköpa
området från Kalmar stad. Jordgubben begär att en stenmur mot Kolonigatan skall tas bort. En
pristävling om den bäst skötta kolonin på Jordgubben genomförs. Man konstaterar allvarliga
översvämningsproblem i gången på allmänningen.
1922 Drätselkammaren förbjuder uppförandet av stugor på koloniområdena. En soffa placeras i
rundlen.
1923 Två anslagstavlor sätts upp på området. Kommunen förbjuder spisar i kolonistugor. Gemensam
synenämnd för Kalmars koloniområden införs. Stenmuren mot Kolonigatan tas bort och ett stängsel
sätts upp i stället. En stuga på lott 24 konstateras vara svartbyggd.
1924 Det beslutas om 2 timmars arbetsplikt och 1 krona i plikt för icke utfört arbete. Arrendeavgiften
sänktes till 3 öre m2. Olof Abramsson, vars lott användes till hästbete, varnas. Den 1 november delas
hans lott upp i tre lika stora lotter varav han själv behåller en. En grind öppnas i stängslet mot
Kolonigatan.
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1925 En större flaggstång sätts upp på allmänningen. Man anordnar en tävling där lotternas
planläggning och skötsel bedöms. 28 lotter är bebyggda. Koloniområdena i Kalmar genomför en
gemensam Borgholmsresa. Jordgubben vinner hederspris på en trädgårdsutställning.
1927 Man firar 10-årsjubileum av tillkomsten av Jordgubben och Södra Koloniområdet. Kolonierna i
Kalmar ger ut en gemensam jubileumsskrift. Jordgubben går med i Sveriges Koloniträdgårdsförbund.
1928 Man firar 10-årsjubileum av den första sommarfesten.
1929 Jordgubben får arrendera området upp till Rådmansgatan av Kalmar stad. Lotterna 41 och 42
tillkommer därmed. Ett Centralråd för kolonierna i Kalmar bildas. 32 lotter är bebyggda med stugor, 6
med lusthus eller bersåer. Ett dräneringsdike dras genom lotterna 13 och 7.
1930 Ett dräneringsdike dras genom lotterna 10-13. Uppgifter över skörderesultat föreligger från tre
lotter, 9, 22 och 23. Här odlas kålrötter, bruna bönor, skärbönor, sockerärtor, rödbetor, vitkål, tomater,
morötter, spenat, rädisor, sallad, blomkål och lök. Viktigast är potatis. Potatislanden är mellan 20 och
35 m2 per lott.
1931 Vattenledningar läggs ner på området av kolonisterna själva. 34 lotter är bebyggda med stugor.
Karlshamns kolonister kommer på besök. Transformatorstationen flyttas in på Jordgubbens område.
1932 Skadegörelse medför att koloniområdet hålls låst vintertid. 35 lotter är bebyggda med stugor.
Oscar Malmberg blir det första kongressombudet från Kalmar.
1933 20- och 15-årsjubileer för kalmarkolonierna. Festen firas på Norra området. Centralstyrelsen
bildas den 1/6. 36 lotter är bebyggda med stugor. Rosenrabatten på allmänningen anläggs.
1934 Kolonisterna beställer tulpanlökar från Holland.
1935 Två popplar på allmänningen tas ner på grund av kraftledningen. Stenmuren mot Kolonigatan tas
bort.
1936 Spisar blir tillåtna i kolonistugorna. En bod för skräp, placerad intill Kolonigatan, tas bort.
1937 20-års jubileum för kalmarkolonierna. Festen hålls på södra området. Axel Flink avgår och utses
till hedersordförande.
1939 38 lotter är bebyggda med stugor. Dessa värderas till 35 000.
1940 Sommarfesten ställs in på grund av krigsutbrottet.
1941 Spisar sätts in i stugorna 16, 17, 24 och 42. Sittbänkar placeras i rundeln. Sommarfesten ställs in
på grund av kriget. Koloniområdet dräneras genom stadsingenjör Åbergs försorg.
1942 25-årsjubileum firas på Rostad gemensamt med Södra. På grund av kriget blir det tillåtet att hålla
kaniner på området. Många träd dör på grund av den stänga kylan vintern 1941/42.
1943 En vaktlista upprättas för området under perioden 10/9-30/9 för att komma till rätta med
skadegörelse.
1945 Tre orienteringstavlor sätts upp vid områdets ingångar. Det blir åter förbjudet att hålla kaniner på
området.
1946 Bikupor placeras vid förrådshuset och på koloni 40. Pumpen lagas och ett nytt brunnskar
tillverkas.
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1947 Berga koloniområde tas i bruk. Den godkända storleken på kolonistugor ökas till 30 m2.
1948 Samtliga tomter utom en är nu bebyggda med stugor. Jordgubben får 1:a hederspris för vacker
frukt på en trädgårdsutställning.
1950 Ragnar Bååth blir hedersledamot i styrelsen efter att ha sålt sin koloni. Byggnadslov i efterskott
för Hilmer Dacking, lott 10, som byggt ut sin koloni utan att begära tillstånd av fastighetskontoret.
Årlig styrelseinspektion av koloniområdet införs.
1951 En avenbokhäck planteras på Kolonigatan från lott 3 och ner till Tallhagsvägen, 400 plantor à 12
öre stycket. De som blir över sätts efter lott 5 inom allmänna området. Föreningen får en flagga på
svenska flaggans dag.
1952 För första gången taxerades och beskattades kolonistugorna. En avenbokhäck planteras vid
lotterna 41 och 42. Transformatorstationen flyttas in på koloniområdet. Man anordnar för första
gången ett lotteri vid sommarfesten.
1953 Föreningen begär in ett kostnadsförslag för belysning på området. Detta belöper sig på 2000 kr.
Koloniträdgårdsförbundets 11:e kongress hålls i Kalmar.
1954 Torrdassen byts mot vattentoaletter av AB Värme och sanitet. Serviceledningarna dras genom
vattenverkets försorg. En gunga, en sandlåda och ett fotbollsmål placeras ut i Tallhagen.
1955 Systemet med toalettstädning införs.
1957 40-årsjubileum på Teaterkällaren. Arbetsplikten försvinner.
1958 Varning till kolonist för misskött trädgård och obetalda avgifter.
1959 Tvångsförsäljning av kolonilott på grund av bristande underhåll och obetalda avgifter.
1960 Tre belysningspunkter sätts ut i norra gången.
1962 Kalmarkoloniernas 50-årsjubileum firas i Folkets park. Fyra belysningspunkter sätts ut i södra
gången. Tegel läggs på förrådsbyggnaden.
1963 Föreningen begär att kommunen skall ta bort stenmuren mot Tallhagen. Detta beviljas inte.
1964 Damklubben bildas 29/6. Flaggstången flyttas på grund av de nya högspänningsstolparna som
sätts upp på området. En kolonist tvingas att sälja sin koloni efter att ha haft den uthyrd under två
somrar och struntat i upprepade varningar.
1965 Nya grindar mot Kolonigatan och Rådmansgatan. Taxeringsvärden för kolonistugor införs.
1966 Jordgubben riskerar att läggas ner i samband med tillkomsten av Ölandsbron.
1967 50-årsjubileum på Svensknabben. Besök av kolonister från Bremen. Föreningen får en svensk
flagga av Damklubben, ett solur av södra koloniområdet och ett krocketspel av förbundet. En
krocketplan inrättas utanför grinden mot Tallhagen.
1968 Resa till Oskarshamn och Västervik.
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1969 Besök av Ängsgårdens koloniförening från Göteborg. Krocketplanen utanför grinden mot
Tallhagen blir parkeringsplats. Damklubben firar 5-årsjubileum på Teaterkällaren. Resa till Ronneby
och Karlskrona.
1970 Resa till Göteborg. Nytt golv inköps till dansbanan, kostnad 1.100. Ny pump sätts upp på
allmänningen. Nytt besök av kolonister från Bremen.
1971 Resa till Malmö och Köpenhamn. Området mot Tallhagsvägen dräneras.
1972 Besök av kolonister från Borås. Den gamla elkabeln byts mot en trefaskabel. Vattenledningarna
grävs ner. Kokhuset tillkommer.
1973 Kalmars koloniområden hamnar under Parkförvaltningen.
1974 Damklubben firar sitt 10-årsjubileum på Svensknabben. En resa till Skåne genomförs.
1976 Centralbelysning införs på området. Ett förslag att byta soptunnorna mot en container röstas ner.
1977 60-årsjubileum firas på Svensknabben. Jordgubben får en ceder och ett mullbärsträd i gåva av
parkförvaltningen. Alla kolonister på Jordgubben betalar fortsättningsvis samma arrendeavgift oavsett
lottens markyta.
1978 Soptunnorna byts ut mot sopcontainer. Jordgubben får löfte om en gratiscontainer vår och höst.
Buskar planteras som en bullerridå mot Gröndalsvägen.
1981 Maxpris för stuga och inventarier sätts till 30.000.
1982 Jordgubben firar 65-årsjubileum. Föreningen får två magnolior av parkförvaltningen. Styrelsen
bantas från 7 ordinarie och 2 suppleanter till 5 ordinarie och 2 suppleanter. Arbetsplikten återinförs.
1983 Erik Bojs ritar och berättar på årsmötet. Sandlådan flyttas in på området och placeras i mitten av
rundeln. En gungställning köps in. Kommunen chockhöjer arrendet. Besök av kolonister från
Nyköping. Einar Nilsson gör en film om Jordgubben.
1985 Jordgubben får en flagga av stiftelsen ”Svensk flagga”.
1986 Stängslet mot östra gången byts ut.
1987 70-årsjubileum på Stadshotellet.
1988 Den första tipspromenaden anordnas.
1989 Damklubben fyller 25 år och bjuder alla kolonister på en resa till Tingsryd och Urshult. Den
första kroppkakefesten anordnas. Den första våffelfesten anordnas. Tipsrundan utökas till Norra
kolonin.
1990 Resa till Visans skepp och Astrid Lindgrens värld.
1991 Jordgubben får en flagga av stiftelsen ”Svensk flagga”.
1992 75-årsjubileum på Teleskolan. Resa till södra Öland.
1993 Kommunen stoppar systemet med gratis vår- och höstcontainer. Resa till norra Öland.
1994 Resa till Eringsboda och Långasjö
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1995 Resa till Timmernabben och Pelle Nävers hem i Virserum.
1996 Koloniföreståndaren avgår med omedelbar verkan och det visar sig omöjligt att besätta posten.
Systemet med arbetsplikt återinförs.
1997 80-årsjubileum på Teleskolan. En ny flaggstång sätts upp på allmänningen.
1998 Nybro trädgårdsförening besöker Jordgubben.
1999 En ny större anslagstavla sätts upp på förrådshuset. Sandlådan tas bort. Plattor läggs vid
häckarna öster om allmänningen.
2000 Jordgubben planerar att anlägga en kompost i Tallhagen. En enkät skickas ut till kolonisterna
men projektet bordläggs.
2001 Vippcontainers införs. Nya skyltar sätts upp på grindarna. Kommunen tar bort häcken och sätter
upp ett plank mot Gröndalsvägen. En kantsten sätts och nya buskar planteras intill detta plank.
Maxpris för kolonistuga sätts till 150 000. Taxeringsvärden för kolonistugor återinförs. Föreningen
ställer en grillvagn till medlemmarnas förfogande.
2002 85-årsjubileum på Kruthornet. Jordgubben får en förbundsflagga som present av förbundet. En
rhododendron planteras på allmänningen. Rabatten mot Rådmansgatan grävs om och förses med
kantsten. Damklubben läggs ner vid årsskiftet 2002/2003.
2003 Två extra städdagar tillkommer. Nytt och rättvisare system för arbetsplikten införs.
Jordgubben får en ny flagga på Svenska flaggans dag. Koloniträdgårdsförbundets flagga hissas för
första gången. Nya rosor planteras i rabatten vid Rådmansgatan.
2004 Tre danskvällar hålls för föreningens medlemmar. Arbetet med att byta ut toaletterna och

toalettdörrarna slutförs Ett nytt avfallshanteringssystem, med en container för trädgårdsavfall i
Tallhagen och en sopbehållare för hushållssopor vid Kolonigatan, genomförs också. De första
exemplaren av boken om Jordgubben säljs. Under året säljs böcker för 7.850 kr och tryckkostnaden på
8.590 kr är redan så gott som betalad. Jordgubbens omfattande arkiv deponeras i Folkrörelsearkivet.
2005 Föreningen köper till säsongen in en luftkompressor och fem plastbord. En ny arbetsordning, där
vissa lottinnehavare tar hand om gräsklippning, trädgårdscontainer och flaggning och andra
toalettstädning, införs. Öppethållandet av trädgårdscontainer minskas till en gång varannan vecka.
Den 25 april levereras 42 varmkomposter. Under året drabbas de flesta päronträd på området av en
parasit, något som yttrar sig i brandgula fläckar på bladen och utebliven fruktskörd.
2006 Under året byts dörren på kokhuset ut och träd och buskar på allmänningen och vid
Gröndalsvägen beskärs. Under sommaren, som är mycket torr, införs ett vattningsförbud dagtid.
Föreningens sekreterare, Ulf Bergman, utses till sekreterare även i regionstyrelsen. Föreningen börjar
använda miljövänlig glykol i toaletterna.
2007 Föreningens 90-års jubileum firas på Kruthornet. Jordgubben deltar i en trädgårdsmässa på
Kalmar slott den 12-13 maj, Representanter från Jordgubben deltar i en av Centralstyrelsen anordnad
styrelseutbildning för att se över stadgarna för koloniområdena i Kalmar. En allmän container för
trädgårdsavfall erbjuds endast vår och höst. Kopplingsdosan utanför lott 14 byts ut mot ett
kopplingsskåp. Mustning av äpplen sker från ett ambulerande musteri.
2008 Lotterna 10 och 29 står delvis under vatten då rötterna från almen på Gröndalsvägen täppt till
avloppet. Kalmar står värd för sydöstra regionens årsmöte. För första gången firas en midsommarfest
där föreningen bjuder på jordgubbstårta. Tre partytält köps in till sommarfesten men de blåser sönder

96

några veckor senare. Ett loppis anordnas på allmänningen. Bikupor ställs upp på området. Mustning av
äpplen.
2009 Under sommaren genomförs trivselkvällar en gång i veckan. Den 15 augusti får allmänheten
möjlighet att besöka Jordgubben och Norra koloniområdet på den sk koloninatta. I augusti samlas
Jordgubbens medlemmar till en kräftskiva på i partytälten på allmänningen.
En dusch installeras i det tidigare tvättrummet vid toaletterna. Dansbanan ersätts av två partytält.
Vägen mellan Jordgubben och hotell Brofästet förbättras. Grus läggs ut på gångarna och förrådshus
och toaletter målas. Föreningen inregistrerar sin egen hemsida.
2010 På grund av ett kraftigt regnväder får sommarfesten flyttas från allmänningen till lokalen på
Kruthornet. Under sommaren genomförs cafékvällar en gång i veckan. Återigen har Jordgubben och
Norra koloniområdet en koloninatta. I augsti hålls för andra gången en kräftskiva. Vintern år ovanligt
sträng och resulterar i sönderfrusna kranar, ledningar och toalettstolar. Detta kostar föreningen 18000
kr. Nya träbänkar och blomsterarrangemang köps in till rundelen. Ett nytt system med
trädgårdscontainer införs. Flera belysningsstolpar i gångarna visar sig vara upprostade och en stolpe
måste sågas av.
2011 Ett sommarmöte hålls veckan före sommarfesten. Koloninatta genomförs för tredje gången.

Under sommaren bygger några kolonister upp en friggebod intill kokhuset på allmänningen med hjälp
av två elever från Lars Kaggskolan. En stor del av den extradebitering på 500 kronor per koloni, som
togs ut under våren gick åt att bekosta detta bygge.
2012 Föreningen firar sitt 95-årsjubileum. Ett årsarrende utlottas till en som var med på festen.
Reparationen av lamporna i gångarna inleds. Kurser genomförs i samverkan med Studiefrämjandet. En
ny gräsklippare inköps.
2013 På grund av den stränga kylan får vårstädningen flyttas fram en vecka. Ett loppis genomförs i
juni. En duschgrupp ska ta hand om att bygga om duschen. Nya bilder på stugorna tas. Arbetet med att
fotodokumentera växterna på Jordgubben inleds.
2014 För första gången sedan andra världskriget ställs sommarfesten in pga för få föranmälningar.
Duschen byggs om och utökas. En bikupa sätts upp på området. På midsommardagen blir det stopp i
samtliga toaletter, kommunen skickar en spolbil för att spola genom rörsystemet. Ett nytt system för
sophantering med en större container i Tallhagen införs.
2015 Vi byter möteslokal från Kruthornet till Skälby gård. Alla koloniföreningar tvingades att uppge
namn och adress på sina medlemmar för att staten ska kunna beskatta de kolonistugor som är värda
mer än 50 000 kr. Äntligen fungerar samtliga belysningsstolpar i gångarna.
2016 Jordgubben deltar i Koloniträdgårdsförbundets satsning 1000 trädgårdar Vi har 300 besökare och
ett reportage om evenemanget görs av Kalmarposten. Alla kolonistugor får betala fastighetsskatt. Hans
Majestät kung Karl-Gustav besöker Jordgubben. En VVS grupp, som ska hand om påsläppning och
avstängning av vattnet på vårt område, tillsätts.
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varvsarbetare
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1936-66

Lars Johansson
Lisbeth Johansson
Manfred Johansson
Margurita Johansson
Oscar Johansson
Rune Johansson
Siv Johansson
Sven Johansson
Tomas Johansson
Yngve Johansson
Åke Johansson
Alexander Jonsson
Ester Jonsson
Gerhard Johnsson
Lilly Jonsson
Oscar Johnsson
R Johnsson
Torsten Jonsson
Ulla Josephsson
Harald Järned
Gun Jönsson
Birgitta Jönsson
K
Semir Karahalilovic
F Karlberg
Gunnar Karlberg
John Karlberg
Helmer Karlman
Albert Karlsson
Arvid Carlsson
August Karlsson
Berta Karlsson
Conny Carlsson
Dagmar Karlsson
Dick Karlsson
E M Karlsson
Frank Karlsson
Gunhild Carlsson
Gunn Karlsson
Inga Karlsson
Ingmar Karlsson
Janne Karlsson
Jan-Erik Karlsson
Johan Karlsson
John Carlsson
John Carlsson
John Carlsson
K A Karlsson
Magnus Karlsson
Maja Karlsson
Margareta Karlsson
Margit Karlsson
Sven Karlsson
Sture Karlsson
Theodor Carlsson
Claes Kittel
Hjalmar Kjellander
Susanne Kjellin
Märit Klang

snickare
affärsbiträde
trädgårdsarbetare
kontorist
ångkvarnarbetare
driftverkstekniker
undersköterska
bilmekaniker
banktjänsteman
maskinist
målare

sömmerska
trädgårdsförman
bodkarl
snickare
undersköterska
handelsföreståndare
barnskötare
lärare

42
9
23
4
39
40
36
17
26
21,36
1
40
17
16
33
7
32
33
36
32
33
23

2002-03
20041948-49
1999-07
1924–25
20151997-99
1990-99
20051919-21
1997-03
1928-31
1940-46
1917
1984-06
1944-51
1919-40
1967-84
20021940-42
20112014-

verktygsmakare
snickare
handelsbiträde
skohandlare
järnarbetare
trädgårdsarbetare
packmästare
brödutkörare
fru
verktygsfilare
fru
chaufför
handelsarbetare
postiljon
konditor
revisor
försäkringstjänsteman
servicechef
förman
tekniker
kusk
byggnadsarbetare
kommunalarbetare
ångkvarnarbetare
telefonreparatör
bibliotekarie
fru
kurator
fru
linjemontör
byggmästare
fiskare
målaremästare
järnarbetare
sjuksköterska
rektor

4
22
2
1
31
21
37
7
26
40
4
13
25
26
19
22
20
38
3
39
5
10
8
38
11
22
13
28
21
1
27
19
13
42
13
42

20071919-22
1918-25
1917-58
1944-90
1960-66
1917-71
1923-32
1963-67
1957-62
1964-97
1949-89
1925-32
1941-63
1972-08
1999-07
19682003-05
1920-53
20061922-27
1931-39
1948-51
1924–61
1917-34
2016
1989-94
20111966-91
1958-84
1972-89
1931-36
20071929-38
1998-07
2008-16

fröken
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1925-35

H Klingström
Anita Kriby
Alf Kritzberg
Knut Kritzberg
L
Siva Larsen
Axel Larsson
Bertil Larsson
Gully Larsson
Herman Larsson
Lars-Eric Larsson
Thure Larsson
Anna-Stina Lennquist
Erik Lennquist
Hjalmar Lennquist
Jenny Lennquist
Karl Lennquist
Karl-Johan Lennquist
Björn Leinervik
Agneta Leonhard
Arne Lesseur
Olof Lind
Lilian Lindh
John Lindberg
Robert Lindberg
E G Lindgren
Ragnar Lindgren
Birger Lindström
Helen Lindström
Johan Lindström
John Lundberg
Amanda Lundell
Janne Lundell
Anker Lundström
M
Inger Magnusson
Gustav Malm
Oscar Malmberg
Sven Malmgren
Helena Marklund
Jan Moberg
C E Mårtensson
N
David Nilsson
Carina Nilsson
Ella Nilsson
Gustaf Nilsson
Hjalmar Nilsson
Ingrid Nilsson
Kristina Nilsson
Linda Nilsson
Tage Nilsson
Åke Nilsson
Jakob Nordin
Hans Nordmark
Margareta Nordmark

10
25
29
10

1925-31
1992-04
1917
1917

fru
skomakare
tulltjänsteman

30
34
10
34
19
21
4
28
41
28
28
36
28
26
11
34
35
21,26
24
14
24,35
6
8
11
10
17
20
20
26

1966-77
1959-62
1946-48
1987-96
1925–31
19921997-99
2000-07
1933-37
1920–34
1934-60
1920-25
1960-00
1967-68
2006-11
1962-85
1975-79
1991-92
1923-26
1917-57
1926-31
1975-83
1951-53
2011
1939-46
1961-62
1940-41
1919-40
1928-34

lokförare
förman
tulltjänsteman
sjuksköterska
tobakshandlare
verkmästare

37
9
22
8
19
28
39

20091944-50
1922-82
1933-48
2008-10
2009-11
1942-54

19
29
7
26
10
11
10
7
41
21
28
42
42

1936-40
2006-08
1963-77
1934-41
1959-60
1934-36
1917-25
2006-08
1937-40
1917-19
2007-10
1992-93
1958-92

sjukvårdsbiträde

lågstadielärare
plåtslagare
distriktsköterska
transportarbetare
snickare
lagerarbetare
barnsköterska
margarinarbetare
möbelsnickare
fru
margarinarbetare
kamrer
ingenjör
kemiingenjör
rörmontör
varvsarbetare
kontorist
typograf
polis
handlare
lagerarbetare
ingenjör
maskinist

cementarbetare
pedagogisk assistent
sjuksköterska
bankvaktmästare
målarmästare
konditor
fröken
lärare

vaktmästare
mattläggare
kontorist
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1992-

1931-48

Anita Nordstrand
Ebba Nystrand
Gustav Nystrand

bankkassör
fru
lagerarbetare

42
3
3

20161983-91
1958-83

bokhållare
hemvårdare
plåtslagare
sotarmästare
tulltjänsteman
försäkringstjänsteman
konditor

24
18
40
2
7
24
34, 34
7
27
2
8
8

1921-23
1981-05
19951986-96
1932-39
1999-2014
1917-19
1922-23
2007-15
2001-03
2002-05
1989-90

lantarbetare
snickare
mejeriarbetare
affärsbiträde

5
38
24
8,17
39
9
36
23
39
39
14
23
39
42
6
41
6
9
30
32

1961-76
2001-03
1917-20
1957-61
1935-42
2002-04
1993-97
1982-84
1994-06
1974-94
2004-07
1917-19
1934-35
1949-58
2001-03
1929-31
1973-75
1986-02
1977-04
1952-58

R
Sven Ragnarsson
Axel Rimsäter
Gustav Roos
Inga-Lill Rosén
Karl-Eric Rosén
Hans Rosenström
Birgitta Rudin
Erik Rudin
Anna Rydell
Hjalmar Rydell
Anette Rydquist
Birgit Rütting
Edith Råberg
Gustav Råberg

trädgårdskonsulent
köpman
badmästare
kontorist
plåtslagare
kamrer
fru
lagerchef
fru
mästerlots
ekonomichef
lärare
damfrisör
metallarbetare

38
32
33
42
22
17,14
40
40
5
5
25
18
2
2

1970-01
1943-52
1917-54
1993-94
1984-88
1965-75
1986-95
1962-86
1943-61
1940-43
1990-92
20051941-52
1925-41

S
Anna Samuelsson
Frank Samuelsson

fru
försäljningschef

4
4

1963-64
1945–63

O
Olsson
Asta Ohlsson
Bror Olsson
Gustav Olsson
Gösta Olsson
Karl-Eric Olsson
Oscar Olsson
Oscar Olsson
Patrik Olsson
Ulf Ohlsson
Anita Ohlsson-Forsell
Kristina Orring/Lindberg
P
Birger Persson
Henry Persson
A G Pettersson
Alf Pettersson
Anna Petterson
Anna-Lisa Pettersson
Bo Pettersson
Elisabeth Petersson
Elly Pettersson
Erik Petersson
Gunilla Petersson
Gustaf Pettersson
Gustav Pettersson
Gustav Pettersson
Jan-Eric Petersson
Karl Pettersson
Robert Pettersson
Stig Pettersson
Sture Petersson
Walter Pettersson

snickare
ingenjör
hudterapeut
affärsidkare

banktjänsteman
typograf
fabriksarbetare
fru
fru

handlande
handlande
posttjänsteman
järnarbetare
byggnadsarbetare
plåtslagare
polis
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1928-43

1963-65

1975-

Rolf Samuelsson
Karl Sandberg
Malin Sandberg
Maj-Britt Sandberg
Karl Fabian Sandstedt
Franz Schmutzer
Hans Segerdal
Inga-Lill Senell
Christina Sivars
Stefan Siwek
Rosalie Sjöberg
Nils Sjökvist
Pontus Sjöman
Eva Sjöstrand-Rosquist
Ella Solberg
Kurt Solberg
Helena Sparretun
Anna Maria Spegel
Axel Sporsén
Sune Stenholm
Erik Strand
Carl-Evert Stråhle
Marianne Stråhle
J V Strandberg
Greta Sundén
Stig Sundén
E Svanbäck
Anna-Lisa Svensson
Erik Svensson
Henry Svensson
Ingvar Svensson
Ingvar Svensson
Ivar Svensson
Karin Svensson
Nina Svensson
Thomas Svensson
Brit Marie Söderberg
T
Lennart Thoor
Axel Tobiasson
Kerstin Tovesson
Bror Tullgård
Åke Tullgård
Anna Törnkrantz
Stig Törnkrantz
Astrid Törnquist
Märtha Törnquist
W
Arvid Wahlberg
Malte Wahlfried
Arvid Wahlström
Kerstin Wahlström
Lilian Wallin
Gösta Vendel
Arne Wennerberg
Gösta Westerlund
Maj-Britt Wigren
Adolf Wisth

fabrikant
handelsarbetare
säljare
förskollärare
maskinist
styckare
annonskonsulent
kontorist

35
29
8
12
25
16
39
41
22
lärare
6
kontorist
12
åkeriägare
9,41
ekonom
27
lärare
6
fru
26
telearbetare
26
affärsidkare
19
barnmorska
27
smed
40
montör
12
verkmästare
14
bensinstationsföreståndare 38
undersköterska
38
polis
34
fru
34
mästerlots
32
23
fru
35
handlare
16
39
rörmontör
12
sjöman
17
sjöman
35
handelsanställd
5
fru
16
rörmontör
22
socialsekreterare
24

1959-62
1917-64
200520011917-25
1917-20
1966-67
19881982-84
2006-07
1944-58
1938-44
201520071985-92
1968-85
20102002-07
1931-35
1941-44
1972-75
2005-06
20061919-28
1943-46
1942-43
1917
1991-02
1943-66
1925–31
1958-76
1988-90
1987-91
1976-86
1966-69
1988-96
2014-

vaktmästare
handlare
kassörska
flygtekniker
polis
administratör
produktionsledare
kassör
mejeriarbetare

18
24
17
40
35
25
5
7
7

1967-81
1932-39
20041952-57
1948-54
200420041962-63
1977-04

försäkringsinspektör
bankkamrer
magasinsförman
fru
kontorist

40
39
41
41
12
7
23
37
6
25

1939-52
1967-74
1954-83
1983-88
1963-06
1939-44
1959-82
1971-06
1983-85
1943-78

kontorist
arbetsledare
fru
målare
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1945–54

Göte Wisth
Anna Wittberg
Eva Lotte Wittenberg
Fred Wulfner

befraktare
servitris
elevassistent
järnvägstjänsteman

2
20
35
33

1952-86
1941-68
20131954-67

Å
Nils-Eric Ågren

lagerchef

7

1951-56

Ö
Bengt Örtendahl

polis

1

1984-97
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Ursprungliga stadgar

Förslag till stadgar för Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben den 16 april 1919

§ 1 Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben u p a har till syftemål att i eller invid Kalmar förvärfva jord under
nyttjanderätt eller annorledes samt efter uppdelning af densamma i smålotter utarrendera dessa till
föreningsmedlemmar för att på så sätt bereda tillfälle att genom trädgårdsodling därå, anskaffa goda och billiga
trädgårdsalster.

§ 2 Medlem av föreningen kan hvarje i Kalmar boende myndig och välfräjdad själfförsörjande man eller kvinna
blifva, hvilken vill verka för föreningens ändamål, ställa sig dessa stadgar till efterrättelse samt erlägga
föreskrifna avgifter.

§ 3 Anmälan om inträde i föreningen skall göras skriftligt och vara försedt med sökandens egenhändiga,
bevittnade underskrift. Sådan anhållan skall ställas till föreningens styrelse, som äger att däröfver fatta beslut.

§ 4 a) Föreningsmedlem erlägger vid inträdet en inträdesavgift af en (1) kr, dessutom en årlig årsavgift af två (2)
kr.
b) Influtna avgifter utgöra föreningens rörelsekapital ur hvilka styrelsen bestrider löpande utgifter.
Medlem som vid inträdet ej erhåller jordlott erlägger endast inträdesafgiften samt därefter en årlig avgift av en
(1) kr. Lotter erhålles i tur och ordning efter inträdet.

§ 5 Föreningens årsvinst användes till förbättring af koloniens gemensamma bästa, dock med undantag af 1/10
som skall afsättas till en reservfond.

§ 6 Ingen medlem må inneha mer än en jordlott, såvida ej antalet jordlotter i kolonien skulle öfverskrida
medlemstalet.
Om en andra lott brukas må detta gälla endast ett år i taget. Mellan styrelsen och föreningsmedlem upprättas
angående brukning af jordlott, kontrakt i 2 exemplar af hvilka de taga ett vardera.

§ 7 Att hafva kaniner eller andra djur inom koloniens område är förbjudet.

§ 8 För föreningens förbindelser häftar dess tillgångar, förfallna men ej gäldna afgifter däri inräknade.

§ 9 a medlem må kunna ur föreningen uteslutas som ej tager i besittning och brukar tilldelad jordlott efter
föreningens föreskrifter.
b Brott mot föreningens ordningsregler åtföljes utaf en varning af styrelsen och då varning befinnes fruktlös, af
uteslutning ur föreningen.
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§ 10 Medlem som utträtt ur föreningen eller som blifvit därifrån utesluten, äger ej att återfå inbetalda afgifter och
äger ingen anspråk på föreningens tillgångar.

§ 11 Föreningens angelägenheter handhafves af en styrelse, hvilken skall ha sitt säte i Kalmar och bestå af 5
ordinarie ledamöter, jämte två suppleanter för dem.
Ordf, väljes af föreningsmötet. Styrelsen väljer inom sig v ordf, sekr, v sekr och kassör.
Af styrelsemedlemmarna, som väljes för två år, afgår ena året 2 och det andra året 3 första gången efter lottning.
Äfven suppleanterna väljes för två år och afgår den ena efter första året och den andre det andra året, första
gången genom lottning.
Afgående styrelsemedlemmar och suppleanter kunna återväljas.

§ 12 Styrelsen, som skall låta på säkert ställe förvara alla föreningen rörande handlingar, är en för alla och alla
för en ansvarig för föreningens medel och för dess förvaltning, till dess föreningen beviljat ansvarsfrihet.
Föreningens firma tecknas af Ordf. och kassören gemensamt.

§ 13 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordf minst en gång i kvartalet och för öfrigt då tre styrelseledamöter
skriftligen sådant påfordrar. Vid styrelsen sammanträde, hvaröfver protokoll skall föras, afgöres ärendena genom
enkel röstpluralitet och fordras för besluts giltighet att minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller
den mening som ordf biträder.

§ 14 Föreningen utser på ordinarie årsmöte en koloniföreståndare som har till uppgift att närmare leda
koloniarbetet, och utöfva tillsyn, och för hvilken särskild instruktion uppgöres.

§ 15 För ordningen inom kolonin äger styrelsen utfärda särskilda ordningsregler, öfver hvilkas innehåll
föreningen dock skall höras.

§ 16 Föreningens arbetsår sammanfaller med kalenderåret, och skola räkenskaperna för varje år afslutas.
Årsmöte hålles före mars månads utgång.

§17 För granskning af förvaltningen utses för det löpande året tvenne revisorer och en revisorssuppleant.

§ 18 Senast en månad före årsmötet skall styrelsen för revisorerna framlägga det gångna årets räkenskaper.
Revisorerna åligger att senast en vecka före årsmötet hafva granskat räkenskaperna samt inventerat föreningens
tillhörigheter, affatta berättelse innehållande en redogörelse öfver föreningens ekonomiska ställning samt
uttalande om styrelsens förvaltning. Föreningens räkenskaper och handlingar skola ständigt vara tillgängliga för
revisorerna.

§ 19 Föreningens ordinarie sammanträde vartill kallelse med angifvande af förekommande ärenden, utfärdas
genom annons i stadens tidningar, hålles i november och mars på dag som styrelsen bestämmer.
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§ 20 Vid marssammanträdet väljes styrelse och revisorer, samt fastställande av styrelsens förslag till föreningens
verksamhet för kommande arbetsår. Styrelsens och revisorernas berättelse föredrages samt besluta i frågan om
ansvarsfrihet.
Extra sammanträde, hvartill kallelse utfärdas på samma sätt som ordinarie, hålles då styrelsen så anser nödigt
eller då minst 1/10 af föreningens medlemmar härom skrifteligen anhålla med angifvande af de frågor, som
önskas framlagda och behandlade. Såvida ej annorlunda äskas, fattas alla beslut genom öppen omröstning, och
afgöres, med undantag af sådana, vilka beröra nedanstående par. 21 omnämnda frågor, med enkel pluralitet. Vid
lika röstetal afgöres val genom lottning, men i andra frågor fäller ordförandens röst utslaget. Varje
föreningsmedlem har en röst.

§ 21 Beslut om ändring af föreningens stadgar eller om föreningens upplösning skall fattas å två på varandra
följande sammanträden varaf minst ett skall vara ordinarie och måste besluten biträdas af minst 2/3 af de
närvarande.

§ 22 Vid föreningens upplösning befintliga tillgångar skola öfverlämnas till Kalmar stad och användas med
föreningens syfte närstående ändamål.

Kolonivisa till Jordgubbens 50-årsjubileum
Ja tänk go´ vänner vad tiden går,
vår koloni fyller 50 år.
Båd´ gummor, gubbar får brått att hylla
den plats som allas vårt hjärta fylla.
Vi samlas alla där var vår.
Vi sår och sätter vad vi förmår
och dess emellan vi tar en pratstund,
och ingen enda får vara lathund.
Vi har en Oscar som allting kan,
för vad vi ber om det ordnar han.
Han sura miner oss aldrig visar,
så därför honom vi alla prisar.
Bland ”Gubbens” damer en klubb vi har,
där får ej finnas en enda karl.
Vi dricker kaffe och syr och stickar,
en gång i månan´ det aldrig klickar.
Nu önskar vi att i många år
Vi på vår ”Jordgubbe” träffas får
Med nya krafter och sol i sinne
Så blir det glädje båd´ ut och inne.
E/H.
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