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Vandra kring den befästa 
staden Kalmar!
Runt centrala Kalmar finns en mur som förr skulle skydda sta-
den mot fiender och främlingar. Muren byggdes på 1600-talet 
när staden flyttades från den gamla platsen vid Kalmar slott 
till ön Kvarnholmen där staden ligger än idag. Den här turen 
tar dig runt bland Kvarnholmens murar och befästningar och 
berättar även lite om Kalmars historia.

Kan man flytta en 
hel stad? 
Ja, det går. Men det var förstås 
inte helt enkelt och många 
människor protesterade säkert 
när Drottning Kristina fattade 
beslutet 1647. Dansken var den 
stora fienden och den nya sta-
den skulle bli lättare att skydda 
mot anfall med sina murar, 
vallar och övervakade stads-
portar. Förslaget togs fram av 
Axel Oxenstierna som stod 
nära drottningen och planerade 
mycket av statens affärer vid 
den här tiden.

Tänk vilket byggprojekt det 
måste ha varit! 
Utan moderna maskiner, med 
bara kraft från människor, djur 
och enkla redskap, jämnades 

högre partier ner, vikar fylldes 
igen och långa träpålar drevs 
ner i marken som förstärkning. 
Och så började man bygga på 
befästningsverket; murarna, 
vallarna, portarna och bastio-
nerna, de framskjutna plattfor-
mar där soldater kunde samlas 
för att skjuta mot fienden. 
Krigsfångar från Tyskland och 
svensk arbetskraft utförde det 
tunga arbetet. Tiderna var tuffa 
och det var ont om mat. Sär-
skild brist var det på salt, som 
var viktigt för att man skulle 
kunna bevara kött och fisk över 
vintrarna. Tiggarna var många 
och dessutom drabbades kal-
marborna av den svåra sjukdo-
men pesten. Flera besvärliga år 
följde.



Först på 1650-talet började 
befästningarna ta form. 
Bastionerna mot landsidan, 
Gustavus Magnus och Gus-
tavus Primus blev klara först. 
På kartan hittar du dem! Sedan 
byggdes Höga vallen, Hög-
vakten och Västerport. Från 
år 1667 berättas att man förde 
410 lass sten med oxe och vagn 
från Gamla stan vid slottet för 
att bygga stenvalvet i Väster-
port. Därefter byggdes Carolus 
Nonus i norr och Christina 
Regina, Johannes Rex och 
Ericus Rex i söder. Mitt i byg-
get utbröt krig mellan 1676 och 
1679 och därför blev det extra 
bråttom att bygga murarna 
mellan bastionerna.

Det skulle dröja tills kriget var 
slut innan hela befästnings-
verket i öster med Regeringen, 
Carolus Phillippus och 
Carl X Gustav stod färdigt. Sist 
byggdes den väldigt impone-
rande stadsporten Kavaljeren 
som från början kallades Stora 
Sjöporten. När befästningsver-
ket var färdigbyggt 1697, var 

Västerportsbron stadens enda 
förbindelse mot land.

Under tiden flyttade också 
många människor in i staden 
och byggde sina hus. De skulle 
helst vara av sten på grund av 
brandrisken och för att staden 
skulle likna städer nere i Euro-
pa som hade höga och pampi-
ga hus. Men många byggdes 
också i trä eftersom sten var 
dyrt och tungt att bygga med. 
Samtidigt byggdes också Dom-
kyrkan – denna imponerande 
och väldigt stora kyrka som 
fick sin plats på Stortorget med 
stadens gator som ett rutnät 
runt omkring.



Plan på Kvarnholmen från 1691. Stads- och Fästningsplaner Kalmar 9 
1691, tillhör Krigsarkivet.

Ursprunglig plan intolkad på modern plan, Kalmar kommun.



Att komma in på Kvarnholmen 
via Västerportsbron är kanske 
det mest fantasieggande sättet. 
Precis som en besökare på 
1700-talet möts du härifrån av 
murar, skyddande vatten och 
en port. Blir du insläppt? Väs-
terport och Höga vallen blev 
klara 1658. Uppe på vallen står 
vattentornet från år 1900 som 
berättar om tiden då folk börja-
de få rinnande vatten hemma. 
I vattentornet finns numera lä-
genheter. Mittemot Västerport 

står fängelset, ett av Sveriges 
äldsta som fortfarande används 
som fängelse. Det byggdes 
1852. Innan dess satt fångarna i 
källaren på Kalmar slott. Fäng-
elset står på ravelinen Prins 
Carl. Ravelinen fungerade som 
en extra försvarsplats och kring 
den fanns en vallgrav fylld 
med vatten. 

Teckning från Kalmar läns museums samlingar utförd av överstelöjt-
nant C E Elfwing (1827- 1909) omkring 1860. Bron som ledde in via 
Västerport revs ca 1870 och återuppfördes 1997. 
Foto: Kalmar läns museum.

Västerportsbron



Västerport var under ett par 
hundra år stadens viktigaste 
(tidvis enda) entré. För att 
eventuella fienden inte skulle 
kunna skjuta rakt in var infar-
ten svängd som du kan se. Om 
du tittar i det välvda taket kan 
du se som ett spår tvärsöver, 
ungefär i mitten av gången. 
Här satt kraftiga galler som 
kunde fällas ner när det behöv-
des. Över portvalvet finns ett 
utrymme som kallas Högvak-
ten där vakterna höll till och i 

bottenplanen i vallarna fanns 
rum där soldater kunde sova.  

Foto vid Västerport taget i samband med en hantverksutställning 1927. 
Foto: Kalmar läns museum.

Västerport mot Västra Vallgatan



Här, där barnen nu kan leka 
och busa, låg bastionen Gus-
tavus Primus. Det var en av 
de tre största bastionerna 
kring staden. Gustavus Pri-
mus revs till stora delar redan 
på 1860-talet och området 
blev då park och senare även 
parkering. Innan man byggde 
bastionen var här bara vatten. 
Så man fick fylla upp området 
med mycket jord och förstärka 
marken med långa stockar som 
dels slogs ner i marken, dels 
lades ner i marken, en så kallad 

rustbädd. Om du går fram till 
kanten vid vattnet så kan du se 
delar av förstärkningarna som 
gjordes. Här sticker det än idag 
fram stockar under vattenytan!  

Bild tagen omkring 1880 från då nybyggda Tullbroskolan över Systra-
strömmen. Här kan man se rester efter den rivna Bastionen Gustavus 
Primus som omvandlats till park. Foto: Kalmar läns museum.

Gustavus Primus



Här vid rivna Bastionen Caro-
lus Nonus finns ett modernt 
bostadsområde där man skapat 
ett litet torg– Bastionsplatsen 
och ett hörnhus som kallas Bas-
tionspalatset. När allt är klart 
kommer man kunna följa spå-
ren efter de gamla befästnings-
verken genom stenbeläggning-
en i gatan. Du hittar några av 
spåren idag i återuppbyggda 
murar längs parkeringsytan.

Teckning av John Sjöstrand som visar det här området innan murarna 
revs och vattenytor blev till markytor. Foto: Kalmar läns museum.

Bastionsplatsen



Nu står du precis på insidan 
av befästningsverken som här 
sedan länge är rivna. Du hittar 
spår av murens sträckning 
i markbeläggningen. Kriget 
1676- 79 blev det sista som 
drabbade Kalmar. Ändå fyllde 
murarna sin funktion för att 
kontrollera vilka som fick vara 
i staden och vilka som fick 
bedriva handel. Stortorget här 
intill där Domkyrkan ligger var 
länge en viktig handelsplats. 
Efter 1867 började man riva 
murarna för att staden skulle 

kunna växa.

På väg mot nästa punkt (Rack-
arporten) passerar du kors-
ningen Fiskaregatan/Provi-
antgatan där Bastionen Carl X 
Gustav låg.  

Kvarteret Muren ca 1940-tal. Muren som syns på bilden är troligen en 
rekonstruktion av den ursprungliga befästningsmuren. 
Foto: Kalmar läns museum.

Fiskaregatan/Östra Sjögatan
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Promenad i befästningsstaden 
har tagits fram av Kalmar kommun, 

kultur- och fritidsförvaltningen 
tillsammans med samhällsbyggnads-

kontoret och Kalmar läns museum.



Här låg förr det som kallades 
Rackarporten som var en enkel 
öppning i muren. Muren och 
porten är borta men kvar finns 
Rackargården, det röda trähu-
set här intill, där en av stadens 
Rackare bodde. Yrket Rackare 
var inte fint. En Rackare tog 
hand om sopor och slaktade 
hästar, något som ansågs fult 
och orent. Han kunde också 
vara medhjälpare när personer 
som dömts till döden skulle 
avrättas. På den norra delen av 
Kvarnholmen bodde folk som 

hade enklare yrken och mindre 
hus. Tänk vad många barn som 
vuxit upp och lekt på gatorna 
häromkring. Man kan jämföra 
den här delen av Kvarnholmen 
med den södra som har många 
höga, gamla stenhus och där 
det finare folket bodde.

På väg till nästa punkt (Holm-
porten) passerar du Bastionen 
Carolus Phillippus. Delar av 
den finns kvar och syns på höj-
den vid Klapphuset som ligger 
ute i vattnet.

Rackargården i kvarteret Skolflickaren och Bokbindaren 1908. 
Foto: Kalmar läns museum.

Rackarporten



Härifrån Holmporten och bad-
platsen Kattrumpan kan man 
verkligen se att Kvarnholmen 
har raka gator. Det kallas rut-
nätsplan eftersom gatorna lig-
ger som ett rutnät. Den spikra-
ka Storgatan går förbi stadens 
båda stora torg, Stortorget med 
Domkyrkan och Larmtorget 
längst bort mot järnvägen. Förr 
fortsatte Storgatan ut genom 
Holmporten med en bro ända 
till den lilla ön Laboratorie-
holmen. Om du har möjlighet 
kan du gå ner till badplatsens 

brygga, där ser man tydligt hur 
befästningsmuren av Bastion 
Regeringen följer kanten på 
staden ända ut till vattnet. 

Det röda trähuset som ligger 
ute i vattnet mot Ängö är 
Sveriges enda bevarade 
Klapphus, alltså en slags tvätt-
stuga. Där kunde kvinnorna 
som tvättade samlas och tvätta 
i skydd av huset istället för 
på enkla bryggor i vattnet, så 
används ibland Klapphuset än 
idag.

Storgatans mynning ifrån öster 1929. Här låg Holmporten och vallen 
vars grundmur fortfarande syns. Foto: Kalmar läns museum.

Holmporten



När befästningsverken inte 
längre hade någon funktion 
byggde man på vissa av dem. 
Varmbadhuset från 1909, 
som numera innehåller fina 
lägenheter, är ett exempel. 
Det ritades av Kalmars första 
stadsarkitekt J Fred Olson, som 
var mycket förtjust i det som 
kallades jugendstil. J Fred, som 
han kallas, ritade många hus i 
Kalmar under 1900-talets första 
årtionden. Han har även ritat 
de stora tegelbyggnaderna i 
kvarteret här intill där Kal-

mar Ångkvarn bland annat 
malde mjöl och producerade 
havregryn under 1900-talets 
första hälft. I ett av husen finns 
numera Kalmar läns museum. 
Om du kan får du gärna gå 
upp till utkiksplatsen på själva 
bastionen. Här har man en 
härlig utsikt över Kalmarsund 
och Ölandsbron. På vägen dit 
kan du se en rest från andra 
världskriget – ett kanonvärn 
som skulle skydda hamnen 
mot fiender.

Nybyggda varmbadhuset vid 1900-talets början. Då låg även en lots-
utkik intill. Foto: Kalmar läns museum.

Bastionen Regeringen



Kavaljeren eller Stora Sjöpor-
ten var den sista porten som 
byggdes när befästningsverket 
uppfördes runt Kalmar och 
det var också den mest påkos-
tade. Från porten gick en lång 
brygga ut i vattnet. Årtalet 1697 
kan man läsa i portens vittra-
de sten ut mot hamnen men 
också C XI som står för Karl 
den elfte som var kung då. Det 
finns mer att upptäcka i murar-
na! In mot staden är delar av 
murarna byggda av kalksten 
från Öland, de tunna stenarna 

som du också ser i valvet. Mot 
sjösidan där muren skulle stå 
emot fiendeanfall är murarna 
byggda av granit, stora stenar 
som klyvts och som murats fast 
med den kluvna sidan utåt. På 
vissa av stenarna har stenhug-
garen ristat in sin signatur. Kan 
du hitta dom? I muren mot 
staden finns två utrymmen 
som på 1600-talet användes för 
soldater som behövde övernat-
ta. Innanför muren ligger Lilla 
torget där flera av husen är från 
1600-talet.

Målning föreställande Kavaljersporten och Skeppsbron år 1840, utförd 
av Sven Gustaf Lindblom. Målningen finns i Kalmar länsmuseums 
samlingar. Foto: Kalmar läns museum.

Kavaljeren och Lilla torget



Mellan Kavaljeren och Bastio-
nen Christina Regina finns en 
välbevarad sträcka av befäst-
ningsverket. Om du kan gå i 
trappor finns möjlighet att gå 
uppe på muren med utblick 
över hustak och Kalmarsund. 
Gå upp på muren från Lilla 
torget, på stadsmurens insida 
finns det trappor. Om du vill 
ha ett jämnare underlag kan du 
studera murarna från Skepps-
brogatan och Kavaljersparken. 

Christina Regina är latin för 
Drottning Kristina som styrde i 
Sverige när Kalmar flyttades.

Kavaljersporten med omgivning ca 1900. Foto: Kalmar läns museum.

Kavaljersparken



Här vid Bastionen Johannes 
Rex kan man se ända bort till 
Kalmar slotts tinnar och torn. 
På 1600- och 1700-talen gick 
vatten hela vägen fram till 
murarna. Men järnringarna 
som sitter på murens utsida är 
inte från denna tid utan från 
1800-talet då man fyllde ut 
marken och det blev fast mark 
här. Järnringarna är rester från 
parkeringsplatser för vagnar 
dragna av häst eller oxe.

Bastionen Johannes Rex 1910. Foto: Kalmar läns museum.

Bastionen Johannes Rex



Jordbroporten fanns redan 
på 1600-talet men just denna 
port som du ser byggdes ny på 
1930- talet. Supermodern i sitt 
snitt men ändå för att passa in i 
den gamla muren. Det var Rag-
nar L Jeansson som tillhörde 
den rika familjen Jeansson som 
betalade för stadsporten och 
stjärnarkitekten Ragnar Hjort 
som designade den. Läs mer på 
skylten som sitter på porten.

Södra Vallgatan var länge en 
av de viktigaste affärsgator-

na i stan som låg bra till när 
köpmän och kunder kom till 
staden från sjösidan. Här låg 
flera av Kalmars handelsgårdar 
med butik mot Södra Vallgatan 
och lager på gårdarna.

Om du kan gå i trappor, passa 
på att promenera uppe på 
muren på väg till nästa punkt 
(Vallarna). På vägen passerar 
du läget för Bastionen Christi-
na Regina (bakom restaurang 
Gröna stugan) som numera 
endast har en synlig murkant 
kvar.

Jordbroporten som den såg ut före 1931. Foto: Kalmar läns museum.

Jordbroporten och Södra Vallgatan



När befästningsverken inte 
längre skulle försvara staden 
revs mycket av dem ner. Men 
en del gjorde man också park 
av. Här bakom Kalmar Teater 
och det gula Frimurarhotellet, 
byggda på 1860- och 70-talen, 
finns än idag parker. Det finns 
också spår efter befästningsver-
ken mot Systraströmmen - där 
ser man kanten av Bastionen 
Gustavus Magnus och de 
höga vallarna. Från början var 
vallarna bakom hotellet och 
teatern en vall och utgjorde en 

del av befästningen. När man 
beslutade att murarna skulle 
rivas bröts den upp i två delar 
för att öppna upp en ny entré 
till staden.

Från Larmtorget kan man ta 
den korta och lättillgängliga 
vägen förbi Teaterns ingång 
mot Västerport. Om du kan gå 
i trappor, passa på att se mer 
av befästningsverken på Tea-
terns baksida. Du kommer ner 
igen vid vattentornet.

Olof Palmes gata ca 1930-tal. Foto: Kalmar kommun.

Vallarna
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Lokala Naturvårdssatsningen (LONA)
Projektet har medfinansierats genom statsbidrag Lokala natur-
vårdssatsningen som förmedlats av Länsstyrelsen Kalmar.

Hoppas du har haft en 
intressant promenad!
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