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Kajak

cialkonservativt mittenparti, till vänster
om Likud.
kadmium (Cd), grundämne nr 48,
glänsande, silvervit, mjuk metall. Förekommer sparsamt i vissa zink- och
blymalmer. Används bl.a. som överdrag
på stål, i uppladdningsbara batterier
(nickel-kadmiumbatterier) m.m. Kadmium och dess föreningar är mycket
giftiga. De lagras i njurar och lever och
kan framkalla svåra sjukdomstillstånd.
I Sverige får kadmium inte användas
som färgämne, för ytbehandling eller
i plaster. Atommassa: 112,41 u, densitet: 8,64 g/cm3, smältpunkt: 320,9 °C,
kokpunkt: 765 °C, upptäckt: 1817 (F.
Strohmeyer).
Kadmos, grekisk sagohjälte, grundare
av Thebe. K. blev kung där och införde
enligt sagan alfabetet i Grekland.
kadrilj 1 Kontradans för 4 eller ﬂera
par i livligt tempo, populär ca 1750–
1850. 2 Uppvisning av en grupp ryttare.
kaducé, stav som bars av guden Hermes, senare symbol för fred och handel.
kaféblomma, se pAspidistra.
kaffe, frön av kaffeträdet, som beskärs
till buskar vid odling. Trädet, ﬂera arter av släktet Coffea, fam. mårväxter,
härstammar från Etiopiens högländer.
Bruket att dricka kaffe spreds till Europa på 1600-t. via det turkiska väldet.
Största producent idag är Brasilien, dit
kaffet kom i slutet av 1700-t. Den mest
odlade arten är Coffea arabica. De röda, körsbärslika stenfrukterna innehåller två frön, kaffebönorna, som befrias från sina höljen, torkas och rostas.

Frida Kahlo
Ett av hennes många
självporträtt.

Innehåller alkaloiden koffein, som verkar milt stimulerande.
kafferbuffel (Syncerus caffer caffer),
en ras av afrikansk buffel.
kaffrer, äldre nedsättande benämning
på bantufolk i s. Afrika.
kaﬁr (arab., en som döljer), enligt Koranen och senare inom islam namn på en
som förnekar Gud.
Kafka, Franz, 1883–1924, tyskspråkig tjeckisk författare av judisk börd.
Skildrar människans ångest och skuldkänslor i en absurd värld med mardrömslika bilder och ironisk saklighet. Noveller: Förvandlingen (1915), I
straffkolonin (1919), Brevet till fadern
(1919). Romaner: Processen (1925),
Slottet (1926), Amerika (1927); de utgavs postumt mot K:s vilja av vännen
Max Brod.
kaftan, österländsk långrock, överplagg med vida ärmar; äldre ord för
prästrock.
Kagel, Mauricio, f. 1931, argentinsk
tonsättare, från 1957 verksam i Köln.
Utnyttjar samspelet mellan konventionella instrument och elektroakustiska
ljudkällor, liksom slumpen. Genombrottsverk Anagrama (1958). Även instrumentalmusik, elektroakustiska
verk, kammarmusik, ljudkonstverk,
experimentella ﬁlmer m.m.
kagge, liten tunna, kutting; vardagligt
om mage.
Kaggeholm, gods på Helgö i Södra
Björkfjärden i Mälaren, uppkallat efter
Lars Kagg (1595–1661). Numera folkhögskola som drivs av pingströrelsen.
Kahle, Sigrid, f. 1928, författare och
journalist. Vittberest främst i arabländer,
Indien och Pakistan, men även i Tyskland. Har skrivit om dessa länders kultur- och religionshistoria. Biograﬁ över
fadern: H.S. Nyberg: En vetenskapsmans historia (1991), självbiograﬁ Jag
valde mitt liv (2003).
Kahlo, Frida, 1907–54, mexikansk
konstnär. Färgstark och surrealistiskt
inspirerad bildvärld. Känsloladdade
självporträtt. Anknöt till mexikansk
folkkonst. Gift med Diego Rivera.
Kahn, Louis, 1901–74, amerikansk arkitekt. Kraftfulla byggnader i massiva
former som bröt mot modernismens
eleganta linjer på 1950-t. Bath House i
Trenton, New Jersey, byggnader i Dhaka, Bangladesh.
Kaifas (Kajafas), överstepräst i Jerusalem 18–36 e.Kr. Omnämns i Bibeln i förhören av Jesus inför judarnas råd.
Kaifeng, stad i Henan, mell. Kina, s.
om Huang He. 578 000 inv. Residensstad under Songdynastin. Berömd tegelpagod från 1000-t. (”Järnpagoden”).
Kailas, Uuno, 1901–33, ﬁnländsk författare. Förnyade den ﬁnska poesin
med sina stramt lyriska, ovärldsligt
sköna dikter. Först påverkad av tysk
expressionism, senare mer klassiskt avklarnad. Drömmen och döden bärande
teman. På svenska ﬁnns den postumt
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utgivna Rökskuggan (1936).
Kain, Adams och Evas äldste son enligt
1 Mos. 4. Dräpte sin bror Abel. Berättelsen framhäver det ondas makt i skapelsen enligt judisk tro.
kainsmärke, tecken på ondska eller
brottslighet. Enligt Bibeln ett skyddstecken som Gud gav Kain (1 Mos. 4:15).
Ingen skulle få döda dråparen; ett bibliskt argument mot dödsstraff.
Kaipainen, Anu, f. 1933, ﬁnsk författare. Realistiska samtidsromaner och
senare historiskt förankrade verk. Ex.
Ärkeängeln i Uleåborg (1967). Diktsamlingar, pjäser och hörspel.
Kairo (arab. al-Qahira), huvudstad i
Egypten, vid Nilen, ca 15 km från Nildeltat. 7,6 milj. inv., storstadsregionen
14,5 milj. (Afrikas och arabvärldens
största stad). Ca 40 % av landets industri. Kulturellt och andligt centrum för
hela arabvärlden. Fyra universitet (ett
muslimskt, Al-Azhar). Berömda museer, hundratals moskéer. Där K. nu ligger låg den fornegyptiska staden Heliopolis. Se även pGizeh.
kairos (grek.), ord för tid i betydelsen
tillfälle, rätt tidpunkt. Har i kristendomen fått betydelsen: Guds tid, ögonblicket då Gud handlar.
Kairouan, stad i Tunisien, ca 100 km s.
om Tunis. 120 000 inv. Konsthantverk
(läder, mattor). Muslimsk vallfartsort
med bl.a. Sidi Okbas moské.
Kaiser (ty., kejsare), med Kaisern avses
i regel Wilhelm II.
Kaiser, Georg, 1878–1945, tysk författare, ledande expressionistisk dramatiker. I exil från 1938. Dramat Gas
(1918) handlar om människan och industrialismen.
Kaiserslautern FC, tysk fotbollsklubb,
bildad 1900. Fyra ligaguld (det fjärde
1998). Av många svenskar i klubben är
målvakten Ronnie Hellström den mest
kände (1974–84).
Kaitumälven, biﬂod till Kalixälven i
Lappland. 150 km. Rinner genom ett
vildmarksområde som är viktigt för
rennäringen.
kaja (alika, Corvus monedula), en kråkfågel, svart och grå, mindre än kråkan.
Lever i par, häckar kolonivis, uppträder
ofta i ﬂock. Allmän upp till Västerbotten. Flytt- och stannfågel.
kajak 1 Inuiternas (eskimåernas)
en- eller tvåmanskanot, en trästomme
klädd med sälskinn. 2 Modern kanottyp av trä eller glasﬁberarmerad plast.
Kajana (ﬁn. Kajaani), stad i Uleåborgs
län, mell. Finland. 36 000 inv. Träindustri. Grundad 1651 av Per Brahe d.y.
Kajenn, pseudonym för Caj pLundgren.
kajennpeppar, se pcayennepeppar.
kajmaner, tre släkten krokodiler i Central- och Sydamerika. Vanligast är glasögonkajman (Caiman crocodilus), upp
till ca 2,5 m lång. Svart kajman (Melanosuchus niger) blir ca 4,5 m. Nära
släkt med alligatorerna.
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K ALEBASS

KAK (Kungliga Automobil Klubben),
intresseorganisation för svensk motorism, bildad 1903.
kakaduor (Cacatuinae), en underfam.
papegojor med kraftig näbb och starkt
färgad fjäderhätta på huvudet, i övrigt
vit eller svart. Blir lätt tama och lär sig
härma ord. Filippinerna, Indonesien,
Australien.
kakao, produkt av fröna, kakaobönor,
från kakaoträdet (Theobroma cacao),
som härstammar från Centralamerikas
tropiska låglandsskogar. Efter skörd jäses de öppnade frukterna, som vardera
innehåller ca 50 frön, i solen. Bönorna
torkas, rensas, rostas, skalas och mals,
varefter kakaopulver, kakaosmör och
choklad framställs. Kakao innehåller
teobromin, en alkaloid besläktad med
koffein, men svagare. De första bönorna kom till Europa med H. Cortés. 1828
kunde kemisten C. van Houten tillverka kakaopulver, 1875 kom mjölkchokladen i fast form från Schweiz. Största producenter är Elfenbenskusten och
Brasilien. De största konsumentländerna ﬁnns i Europa.
kakel, lergodsplattor med glasyr på ena
sidan. Används som dekorativ väggbeklädnad i våtutrymmen, badrum och
kök.
kakelugn, murad eldstad för uppvärmning, klädd med glaserade kakelplattor. Ursprunget är tyska medeltida
ugnar, uppbyggda av lerkrukor. Har
tillverkats i vårt land sedan renässansen. C.J. Cronstedt och F. Wrede konstruerade 1767 den geniala svenska kakelugnen med rökgångar som gjorde
att det gick åt mindre ved samtidigt
som värmen magasinerades effektivare. Ugnarna ﬁck en konstnärlig utsmyckning framför allt på 1700-t. med
kakel mönstrade som samtidens fajanser. De ﬂesta ugnarna tillverkades av
kakelugnsmakare, inte på de stora porslinsfabrikerna, som t.ex. Marieberg och
Rörstrand.
ka’kemono, östasiatisk målning i höjdformat på siden eller papper med stavar
i kortändarna. Förvaras hoprullad. En
rulle i breddformat kallas makimono.
kakexi (av grek. kachexia, ”dåligt tillstånd”), svår avmagring och dåligt allmäntillstånd till följd av svält eller svår
sjukdom, t.ex. cancer.
kaki (khaki), beige eller grågrönt bomullstyg, ofta impregnerat.
Kaknästornet, tornbyggnad på Norra Djurgården, Sth, invigd 1967. 155 m
högt. Tv-länktorn. Arkitekter Bengt
Lindroos och Hans Bergström.
kakofoni, missljud, störande blandning
av olika ljud.
kaktusﬁkon, ätliga bär från ﬁkuskaktusen. Inhemsk i Central- och Sydamerika.
kaktusväxter (kaktéer, Cactaceae),
växtfam. med ca 2 000 arter i tropiska,
subtropiska och tempererade områden
i Amerika, några få i Afrika, Sri Lanka
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och Medelhavsområdet. Karakteristiskt
är att de i regel saknar blad, har taggar, förekommer i många former samt
har stor förmåga att ta upp vatten och
lagra det länge. I Sverige odlas de som
prydnadsväxter.
kala-azar (visceral leishmaniasis, dumdumfeber), tropisk infektionssjukdom
orsakad av en parasit som sprids med
sandmyggor. Ger bl.a. feber, diarré,
skador på lever och mjälte. Behandlas
med antimon, leder annars vanligen till
döden.
kalabalik, tumult, upplopp.
Kalabrien (ital. Calabria), region i s.v.
Italien. 15 080 km2. 2 milj. inv. Huvudstad Catanzaro. Höglandsområde,
smal, delvis sumpig kust. Jordbruk (oliver, vin, citrusfrukter). Livsmedelsindustri och kemiindustri.
Kalahari, savann- och halvökenområde
i huvudsak i Botswana, beläget 900–
1 300 m ö.h. Ringa nederbörd (400 mm
om året). Viss del är avsatt som nationalpark.
kalamitet, missöde, liten olycka.
kalasjnikov, namn på en rysk (sovjetisk) automatkarbin som har tillverkats
i ca 30 milj. exemplar i ﬂera versioner
och har sålts till f.d. Sovjetunionens
allierade samt gerillarörelser över hela världen. Namn efter konstruktören
Michail Kalasjnikov (f. 1919).
kalcedon, vit eller gråbrun form av
kvarts med geléartat utseende, används
som prydnadssten. Varianter benämns
ibland agat, heliotrop eller onyx.
kalcedonformeln, kristen bekännelseformel, som antogs i Kalcedon år 451 för
att uttrycka tron på Kristus två naturer:
den mänskliga och den gudomliga.
Kalchas, grekisk siare under trojanska
kriget. Omnämnd i Iliaden och i Aeneiden.
kalcit (kalkspat), CaCO3, bergartsbildande karbonatmineral, ingår i kalksten och marmor.
kalcium (Ca), grundämne nr 20, tillhör de alkaliska jordartsmetallerna. Ett
av de vanligaste grundämnena i jordskorpan där det ingår i olika mineral,
t.ex. kalkspat och apatit. Kalciumföreningar ingår i skelett och i djurens skal.
Har stor betydelse för ﬂera funktioner
i cellerna, t.ex. musklers kontraktioner
och blodets koagulation (levring). De
viktigaste kalciumkällorna i vår kost
är mjölk, smör och ost. Atommassa:
40,08 u, densitet: 1,54 g/cm3, smältpunkt: 839 °C, kokpunkt: 1 494 °C,
upptäckt: ingen speciell person kan
anges, framställdes första gången i ren
form 1808 (H. Davy).
kalciumhydroxid (släckt kalk),
Ca(OH)2, används bl.a. till murbruk.
kalciumkarbonat, CaCO3, ﬁnns i naturen som kalksten, marmor, krita och
kalkspat.
kalciumoxid (bränd eller osläckt kalk),
CaO, används vid bl.a. tillverkning av
glas och papper.
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Kakelugn
Den svenska kakelugnen
är en eldstad med inbyggd värmeväxlare.

kalciumsulfat, detsamma som gips.
Kaldéen, under antiken (600- och 500t. f.Kr.) benämning på ett område som
omfattade först s. Babylonien, senare
hela riket (nybabyloniska riket).
kaldéer 1 Semitisk folkgrupp som ca
1000 f.Kr. invandrade till södra Babylonien (Kaldéen). Tog makten i Babylon
på 500-t. f.Kr. Astrologin utvecklades
främst här, och klassiska författare kallade ofta astrologer, magiker och teckentydare för kaldéer. 2 Anhängare av
den nestorianska (assyriska) kyrkan. Efter osmanska rikets fall i 1:a vkr ﬂydde
de till Irak, Syrien, Libanon, Iran och
USA. I Sverige ﬁnns en grupp, främst
i Södertälje.
Kaldéiska kyrkan, gren av assyriska
kyrkan, unierad med Rom, alltså underställd påven.
kalebass (kalabass), förvaringskärl
gjort av det hårda fruktskalet hos ﬂaskkurbits, en klätterväxt i Gamla världens
tropiker, eller hos kalebassträdet (Crescentia cujete) i Central- och Sydamerika.
Kaktusväxter
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