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Aa
Abrahamssons isterband började till-
verkas 1957 av John Abrahamsson i hans 
charkuteributik på Fatabursvägen. Ister-
band är en lättrökt korv med syrlig smak 
som innehåller gris- och nötkött, risgryn, 
potatis, lök och kryddor. År 1972 flyttade 
företaget, nu Abrahamssons Chark AB, in 
i egen fastighet på Trångsundsvägen. Före-
taget inklusive produktionen av A såldes 
1997 och två år senare övertogs ägandet 
av Scan KLS, se ›Slakteriet. Efter några år 
flyttades tillverkningen till Charkproduk-
ter i Billesholm.                                    BB

Adenauer, Georg, 1931–  , dr.jur., nota-
rius publicus, född i Köln. A gifte sig 1957 
med Ulla-Britta, dotter till Anna-Lisa och 
Sven ›Jeansson. Detta var dåtidens största 
begivenhet i Kalmar och påkallade ett 
stort press- och polispådrag. Anledning-
en var att Europas mäktigaste man, den 
västyske förbundskanslern Konrad Ade-
nauer, var närvarande i egenskap av far 
till brudgummen. Vigseln skedde efter ka-
tolsk ritual i slottskyrkan och förrättades 
av Georg Adenauers bror Paul.

Adolfson, Göran P D, 1930–1998, läka-
re och författare, född i Motala. Han blev 
med.dr i Uppsala, kom till ›Kalmar läns-
sjukhus 1970 som kirurg och blev före-
tagsläkare 1975. Sitt idrottsintresse kom-
binerade han med att vara läkare bl.a. för 
›Kalmar FF. A var medlem i bl.a. ›Kalmar 
Manskör och Kalmar Filatelistförening, 
där han var ordförande i flera omgångar. 
Mest känd är A för ett antal publikationer 
och böcker om Öland och framför allt Kal-
mar. År 1988 utgavs Hänt och känt kring 
Kalmarsund, 1990 Kalmarsunds vita båtar. 
På eget förlag utgav A 1993 Jeanssondyna-
stin som byggde på rik arkivforskning och 

intervjuer. Boken Öar kring fästningssta-
den blev hans sista och utgavs postumt 
1998. 

Adtranz, se ›Kalmar Verkstads AB.

Adventkyrkan ligger på Esplanaden 24. 
Den tillhör Sjundedags Adventistsamfun-
det, ritades av arkitekt Lars ›Theander och 
invigdes 1974. Byggnaden har tre våningar 
med kyrkolokal och inredd vind.

Agdakammaren, det lilla boningsrummet 
intill ›Gyllene salen i ›Kalmar slott, har fått 
sitt namn efter Agda Persdotter. Hon var 
frilla till hertig Erik, senare kung ›Erik XIV, 
som vistades på Kalmar slott 1558–1560.
Under sin tid på slottet födde hon honom 
två döttrar. A visar med en nytillverkad 
inredning hur en högreståndsmiljö kunde 

Agdakammaren.
Rekonstruktion av inred-
ningen
Foto Thomas Hällqvist

af, se namnet som föl-
jer efter af 

Agdakammaren.
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se ut under 1500-talets senare del. Säng-
en är en kopia av den s.k. Räfsnässängen 
på Gripsholms slott. Förlagan till stolen 
är från 1587 och ingår i Nordiska muse-
ets samlingar. Förlagan till bordet ingår i 
Kalmar läns museums samlingar och visar 
också typiska renässansdrag. Väggtapeten 
är gjord efter ett original som troligen vävts 
på Kalmar slott omkring 1560. LWA

Ahlqvist, Abraham, 1794–1844, kyrko-
herde och författare, född i Mörbylånga. 
För eftervärlden är han känd som Ölands 
hävdatecknare genom bokverket Ölands 
historia och beskrifning i tre delar, 1825–
1827, som skrevs under A:s tid i Kalmar, 
där det även trycktes. År 1805 började 
han en fyraårig utbildning i Kalmar Trivi-
alskola, följd av fyra år på Kalmar gymna-
sium. Efter studier i Uppsala prästvigdes 
A i Kalmar 1818. Våren 1820 erhöll han 
ett vikariat vid Apologistskolan i Kalmar 
och tillträdde året efter en ny tjänst i na-
turalhistoria vid Kalmar gymnasium. Han 
utnämndes 1825 till biträdande rektor vid 
gymnasiet. Två år senare tillträdde han 
kyrkoherdetjänsten i Runsten och där 
stannade han livet ut. BB

Ahlqvist, Berndt, 1931–1991, chefre-
daktör och politisk debattör, född på Frö-
sön. Han arbetade som reporter i dags-
pressen under åren 1953–1965 innan han 
kom till Sveriges Radio TV som reporter. 
Där arbetade han i två perioder under 
åren 1966–1976 med ett avbrott som 
ekonomisk attaché vid svenska ambassa-
den i Tokyo. Under åren 1976–1980 hade 
han motsvarande befattning i Washington. 
Därefter blev han chefredaktör för tid-
ningen ›Östra Småland och verkade där 
fram till 1991. Han gjorde sig känd som 
en orädd publicist och hans ledare i Östra 
Småland uppmärksammades ofta på riks-
planet. År 1979 belönades han med Publi-
cistklubbens guldpenna. BB

Ahlqvist, Pehr, 1793–1854, boktryckare 
och kyrkoherde, född i Högsrums socken 
på Öland. A ingick i den välkända präst-
släkten Ahlqvist. Efter skolåren vid Kal-
mar gymnasium utbildade han sig till 
präst och utnämndes 1823 till konsisto-
rienotarie i Kalmar stift efter några år som 

lärare vid stadens gymnasium. A grundade 
1826 eget tryckeri under namnet ›Calmar 
Stiftsboktryckeri och startade tidningen 
›Calmar-Bladet året därpå. Samma år ut-
kom Läsning uti musikaliska ämnen. Han 
tryckte bl.a. Calmar stiftsmatrikel, 1827, 
och utgav Calmar stifts tidningar 1823–
1831. Tryckeriet såldes 1831 då han till-
trädde kyrkoherdetjänsten i Löt på Öland. 
Sin prästmannabana avslutade A i Torsås. 
Han var riksdagsman 1840–1841. BB/AG

Ahrenberg, Albin, 1889–1968, flygkap-
ten, född i Ålebo, Arby socken. Han är 
en av Sveriges mest berömda flygare ge-
nom tiderna. A antogs 15 år gammal vid 
skeppsgossekåren i Karlskrona och var un-
der första världskriget styrman på motor-
torpedbåtar. När marinen 1918 skaffade 
sjöflygplan och sökte förare var A en av 
fyra antagna bland 200 sökande. När det 
svenska trafikflyget startade på 1920-talet 
fanns A med som pilot. År 1929 gjorde A 
ett försök att korsa Atlanten västerut men 
strax före Kanadas kust tvingades han 
vända p.g.a. dåligt väder och fick istället 
landa på Grönlands västkust. Mer känd 
för allmänheten blev han efter att 1931 
på Grönland ha återfunnit en engelsk fors-
kargrupp som varit försvunnen sedan någ-
ra månader. Efter den bragden utnämndes 
han till kapten. År 1933 medverkade han 
vid inspelningen av den första svenska 
flygfilmen Luftens Vagabond där han spe-
lade rollen som flygkapten. På 1920- och 
1930-talen gjorde A propaganda för flyget 
genom talrika rundflygturnéer över hela 
landet. Andra världskriget avbröt verk-
samheten, men återupptogs efter kriget, 
nu även med taxiflyg och flygfotografe-
ring. A drog sig tillbaka som flygare 1955 
och bosatte sig på sin herrgård Baldersnäs 
i Dalsland. Han har skrivit den självbio-
grafiska boken Ett flygarliv, 1957. LL

Akma, se ›Kalmar Maskinaffär AB.

Albien, Carl, 1893–1981, krögare och 
biografägare, född i Näshult. A arrendera-
de Stadsparksrestaurangen ›Byttan, 1920–
1963 som därefter övertogs av krögaren 
Thorsten ›Carlsson. A ägde två biografer, 
›Saga och ›Centrum. Han var ett trevligt 
inslag i stadsbilden då han kom cyklande 

Abraham Ahlqvist 
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med sin omfångsrika lekamen och fladd-
rande rock. Han var engagerad i flera för-
eningar bl.a. Visans Vänner och Barnens 
Dag. IB

Albrekt av Mecklenburg, 1340–1412, 
kung i Sverige 1364–1389. A besökte Kal-
mar vid flera tillfällen, första gången som 
hertig och nygift med Eufemia som var 
kung Magnus Erikssons syster. I sitt stan-
dar förde han symbolen Tre kronor. Under 
A:s tid ökade det tyska inflytandet och de 
större städerna dominerades av tyska köp-
män, vars hårda metoder drabbade bön-
derna. Detta skapade oro i landet. När Bo 
Jonson Grip dog 1386 blev det strid om 
dennes omfattande arv mellan den svens-
ka aristokratin och A. Arvet var så omfat-
tande att arvtagarna skulle fått en politisk 
nyckelställning i landet. De svenska stor-
männen sökte därför stöd hos ›Margareta, 
som kom överens med dem om att dela 
arvet varför A blev utan. Han stod stän-
digt i fejd med stormännen och Margare-
ta, som 1386 besegrade A:s tyska trupper 
med sin svensk-danska här vid Falköping. 
Hon utropade sig då till regerande drott-
ning. A sattes i fängelse i sex år och åter-
vände därefter till Mecklenburg. SHm

Alice Babs, egentligen Alice Sjöblom, 
1924–2014, hovsångerska, född i Kalmar. 
Tidigt flyttade familjen till Västervik där 
fadern arbetade som biografpianist. Se-
nare flyttade familjen till Stockholm. Vid 
15 års ålder gjorde hon sin första gram-
mofoninspelning, Joddlarflickan, och året 
efter slog hon igenom som swingsångerska 
i filmen Swing it, magistern! År 1958 bilda-
de hon tillsammans med Svend Asmussen 
och Ulrik Neuman den vokala jazzgrup-
pen Swe-Danes. Hon har samarbetat med 
Charlie Norman och Povel Ramel och 

världsrykte fick hon genom sitt samarbete 
med Duke Ellington. Hon utnämndes till 
hovsångerska 1972 och blev 1974 leda-
mot av Musikaliska Akademien. BB

Alla tiders Kalmar var en slogan för Kal-
mar kommun fastställd av kommunstyrel-
sen i januari 2009 efter att Kalmar tidigare 
haft ett flertal olika deviser, bl.a. ›Nordens 
huvudstad, Hansestaden Kalmar respek-
tive Sköna gröna Kalmar. A är även titeln 
på en bok utgiven 1993 på Barometerns 
förlag.

Allgårdh, Rikard, 1902–1965, direktör 
och äventyrare, född i Kalmar. År 1923 
emigrerade han till USA och senare till 
Sydamerika. När han kom tillbaka till Sve-
rige köpte han det lilla stället ›Norrliden, 
en avstyckning från en av Bergagårdarna 
vid Kalmars dåvarande norra stadsgräns. 
Där byggde han upp en firma som impor-
terade och exporterade gamla lyktstolpar. 
A köpte upp utrangerade gaslyktor från 
bl.a. Wien, Paris, London, Hamburg och 
Lübeck för ombyggnad till elektricitet. När 
Axel Wenner-Gren i mitten på 1950-talet 
byggde upp sitt fashionabla Lighthouse 
Club på Bahamas var det A som levererade 
lyktstolparna. A hade även stor uppföd-
ning av orientaliska fasaner. När han av-
lidit kom området att bebyggas med ett 
stort antal flerbostadshus, det som idag är 
stadsdelen Norrliden. Hans ställe låg på 
nuvarande Två Bröders väg 15. De enda 
spår som idag finns kvar är en rest av en 
stenmur samt ett thujabestånd. BB

Alliance Française bildades i Frankrike 
1883 med syfte att sprida kännedom om 
franska språket och fransk kultur. Den för-
sta svenska föreningen bildades 1889 och 
Kalmarföreningen 1936. Föreningen an-
ordnar 6–8 programkvällar per år med fö-
reläsningar om fransk kultur, gärna genom 
att engagera fransktalande invandrare och 
studenter som gästföreläsare. Även fransk 
sång och musik, vinprovning och fransk 
matlagning förekommer, dock inga språk-
kurser.

Almqvist, Carl Jonas Love, 1793–1866, 
författare, född i Stockholm. En av A:s 
mest kända folklivsskildringar är den 1838 

C J L Almqvist.
Bokomslag

Alla tiders Kalmar.
Bokomslag

Till vänster.
Carl Albien sågs ofta 
cyklande i staden.
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tryckta Kapellet som skildrar idyllen vid 
Kalmar- och Södra Mörekusten. En ung 
pastorsadjunkt, nyss prästvigd i Kalmar 
stifts härliga domkyrka, vilken i arkitek-
tonisk skönhet äger få sina likar i Sverige, 
reser genom ett försommarfagert Kalmar 
till sin första tjänst på ett av skären utan-
för Södra Möre. Miljöskildringen bygger 
på A:s sommarresor i Småland 1836 och 
1837, som även resulterade i en av dik-
terna i samlingen Songes med titeln Fiskar-
sång vid Kalmar. JW

Almskoug, Rickard, 1887–1909, sko-
makare och vapenvägrare, född på ›fattig-
huset i Kalmar. A var medlem i Kalmars 
socialistiska ungdomsklubb och när han 
skulle inskrivas för allmän värnplikt 1909 
nekade han till tjänstgöring med motive-
ring att jag vägrar att bära mördarkappan. 
För detta dömdes han till tre månaders 
fängelse och blev därmed Sveriges första 
vapenvägrare. Straffet avtjänades på Väs-
terviks kronohäkte men redan efter en 
månad blev han sjuk och dog. Vid begrav-
ningsceremonin på ›Södra kyrkogården i 
Kalmar sjöngs Internationalen och en av 
talarna, C J Björklund, sa om A att staten 
mördade honom! För detta dömdes han till 
fyra månaders fängelse. BB

Alm, Stina, 1955– , skulptör, född i Kal-
mar. Hon utbildades på Konstfackskolan 
1976–1978 och på Konsthögskolan 1978–
1983. A har deltagit i ett flertal utställ-
ningar, bl.a. på Kalmar konstmuseum och 
Vårsalongen på Liljevalchs. I Emmaboda 
har A utfört ett utvandrarmonument.

Aluett är ett rekonstruerat medeltida far-
tyg med Kalmar som hemmahamn. Åren 
1994–1995 lät Marinmuseum i Karlskro-
na bygga A som en kopia av ett av många 
fartygsfynd, gjorda vid torrläggningen av 
›Slottsfjärden på 1930-talet. Fyndet kalla-
des Kalmar I och var så väl bevarad att man 
kunde göra bra uppmätningar. Fartygsty-
pen kallas byrding, tros vara föregångaren 
till koggen, och är en lastbåt från 1200-ta-
let. A är 11,6 meter lång, 4,6 m bred och 
djupgåendet är ca 1,1 m. Båten har fått sitt 
namn av att den byggdes som ett ALU-
projekt. Barlasten består av järntackor som 
väger ca 7 ton och totalvikten är ca 11 ton. 
Hon är i huvudsak byggd i ek och påmin-
ner mycket om vikingaskeppen med sitt 
klinkbyggda öppna skrov och ett råsegel. 
Skillnaderna är främst att hon har ett stäv-
roder, alltså inte styråra, och sex balkar 
som går tvärs över och sticker ut genom 
bordläggningen. Detta byggnadssätt ger 
båten en större tvärskeppsstyrka, och hon 
kan tåla stor last i grov sjö. Seglet är 42 
m² stort och hänger ner från ett rå. När 
vinden mojnar finns fyra åror att bemanna 
men hon är tung och bred så man ror inga 
längre sträckor. Sedan 2004 ägs hon av 
Aluett, föreningen för medeltida segling, 
med säte i Kalmar. Föreningen hade innan 
dess hyrt båten av Marinmuseum i fyra 
år. BB

Alving, Hjalmar, 1877–1958, fil.dr och 
lektor, född på ›Kattrumpan i Kalmar. Ef-
ter avslutade studier på Kalmar läroverk 
fortsatte han i Uppsala med språk- och 
litteraturstudier. Han kom sedan att ägna 
sig åt läraryrket och var rektor för Whit-
lockska samskolan i Stockholm och arbe-
tade sedan under många år som lektor på 
Stockholms realläroverk, mera känt som 
Norra Real. Han har bl.a. skrivit Kalmar-
målets ljudsystem, vilket arbete skall vara 
den första dokumentationen av en svensk 
stadsdialekt. A blev känd som läroboksför-

Stina Alm. Skulptur vid 
Slottsvägen
Foto Thomas Hällqvist

Rickard Almskoug.
Gravsten på Södra kyrko-
gården
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fattare genom Svensk litteraturhistoria och 
han var en flitig översättare av isländska 
sagor. Han är far till Barbro Alving, känd 
under namnet Bang. BB

Amanda var namnet på Erik Johan ›Stag-
nelius sångmö, kvinnan som han en gång 
hoppades att vinna. Enligt äldre forsk-
ning antogs hon vara Constance Magnét 
från Tingbyberg i ›Dörby socken, dotter 
till Jacob Henrik ›Magnét. Tingbyberg var 
granngård till biskopsprebendet Dörby 
prästgård som tidvis beboddes av poetens 
fader biskopen Magnus Stagnelius med 
familj. Teorin att det skulle vara just hon 
har av vissa stärkts av att det svenska or-
det ’magnet’, jämför hennes familjenamn 
Magnét, på franska heter aiment vilket 
ljudmässigt är slående likt Amanda. Ai-
ment, femininum aimente, betyder även 
’älskvärd’, ursprung till namnet Amanda. 
Senare forskning har ifrågasatt denna 
teori. Stagnelius Amanada har gått till 
den sentida litteraturen på ett annor-
lunda sätt, nämligen som en av figurerna 
i Bamseserien av Rune Andréasson. Där 
är Amanada nämligen en hund som bor 
i en hundkoja vid Lille Skutts stubbe. En 
Bamseserie från 1986 om Amanda har fått 
titeln I blomman, i solen, Amanda jag ser, 
vilket är inledningsorden i Stagnelius dikt 
Amanda. BB

amatörteater har lång tradition i Kalmar 
och den förvaltas (2014) av bl.a. ›Triang-
elteatern, Calmar Gycklare, Lokalteatern 
och nyårsrevyerna på ›Kalmar Teater och 
Kalmarsalen. Alla uppvisar en blandning 
av proffs och amatörer både på, framför 
och bakom scenen. Den första lokalrevyn 
i Kalmar Skytteförenings regi hette Nu 
smäller det och hade premiär 1921 med 
Sjörövaren, Arvid ›Malkar, som författare, 
regissör och aktör. Han efterträddes 1933 
av Peder, Axel H ›Pedersen, med revyn Jo-
Jo. Ett uppehåll gjordes med anledning av 
andra världskriget 1940–1947, därpå fort-
satte Peder fram till mitten av 1970-talet, 
då Gunnar ›Jandén tog vid fram till 1982. 
Gösta Berg blev nästa producent och re-
vyerna ändrade karaktär eftersom det lo-
kala ersattes av inköpta sketcher. På senare 
år har en återgång skett till lokalrevy med 
växlande producenter och lokala medver-

kande. Revyer har också producerats av 
olika föreningar och spelats i deras egna 
lokaler. Här skall nämnas NTO-förening-
en, Logen Sanning, på Västerlånggatan där 
teaterklubben Regi huserade med Emil 
Julle Juhlin som primus motor och med 
bl.a. Hilding Svensson som aktör. Denne 
bytte senare namn till ›Gavle och blev 
professionell skådespelare. Senare hälf-
ten av 1800-talet har Ch. Pierre Backman 
beskrivit som Sällskapsteaterns tid. En 
rad föreningar och sällskap satte då upp 
teaterstycken med och utan musik och de 
spelades upp för medlemmar eller emel-
lanåt offentligt. Föreningen L.V., uttytt 
Logernas Vänner, gav i ›Godtemplarhuset 
på Strömgatan en rad soaréer. Andra akti-
va sällskap var bl.a. ›SHT, ›Förbundet N3, 
›Thalias Vänner, som efterträdde N3 när 
detta förbjöds, Sällskapet ›ÅM och Kal-
mar Militärförening. ›Societeten i Calmar 
anordnade soaréer redan 1854. Sällskaps-
teaterepoken inleddes sannolikt av Säll-
skapet ÅM så tidigt som 1840. Föreställ-
ningarna hade emellanåt till syfte att dra 

Aluett ses här under segel i 
Slottsfjärden, tidigare Kät-
tilen 
Foto Birger Olsson
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in medel till något välgörande syfte. De 
spelades bl.a. i Frimurarsalen, Godtemp-
larsalen, Societetshuset, Rådhuset och i 
›Kalmar Folkets Park. 

Redan 1632 framförde skolelever pjäsen 
Troijenborg, skriven av rektorn vid stadens 
skola, Nikolaus Holgeri Catonius och den 
är känd i svensk litteraturhistoria som en 
av de bästa från denna tid. Mer att läsa: 
Ch. Pierre Backman, Sällskapsteater i Kal-
mar 1880–1900, Sancte Christophergillets 
krönika XXVIII–XXIX 1966. GM

Ambjörn Larssons karta omfattar hela 
stadens område 1647. Den är tillgänglig i 
form av en bestyrkt kopia från 1763. Av 
särskilt intresse är att den visar hur långt 
byggandet av ›Kalmar fästning på Kvarn-
holmen fortskridit, att kvarter lagts ut på 
Malmen och att den ger en idealiserad 
bild av befästningsverken med vallgravar 
runt ›Gamla stan.

Amiralitetsbryggan kallades under sta-
dens amiralitetstid på 1680-talet, se ›Ami-
ralitetskollegium, den bro som gick mellan 
örlogsvarvet på Stora Knarrholmen och 
Lilla Knarrholmen, dagens ›Varvsholmen 
och ›Laboratorieholmen. BB

Amiralitetskollegium, som ledde svens-
ka flottan, flyttades från Stockholm till Kal-
mar 1683 där det var kvar till 1689 för att 
därefter flyttas till Karlskrona. Orsaken till 
flyttningen var att isen i Stockholms skär-
gård ofta hindrade flottan från att löpa ut. 

A låg i ›Residenset som inköptes av kronan. 
Redan under ›Skånska kriget 1675–1679 
mot Danmark lär huvuddelen av den svens-
ka flottan ha varit stationerad i Kalmar men 
man ansåg farvattnen kring Kalmar för 
trånga och farliga för större fartyg. Därför 
förordade kung ›Karl XI och hans rådgivare, 
bl.a. Hans ›Wachtmeister, redan 1679 att 
flottan skulle förläggas till Trossö i Blekinge. 
Efter kungligt beslut började en hamn an-
läggas på Trossö 1680, som också bebygg-
des och befästes, allt enligt Erik ›Dahlbergs 
utkast och anvisningar. Den blivande staden 
skulle kallas Carlskrona. År 1687 befallde 
kungen att flottans byggnader i ›Björkenäs 
skeppsgård skulle flyttas till Karlskrona. 
Under amiralitetstiden i Kalmar byggdes 
ett flertal krigsfartyg under ledning av bl.a. 
engelsmannen Francis ›Sheldon. Med tanke 
på flottans behov byggdes också ›Preus-
sarvallen av Erik ›Dahlberg med en mängd 
förrådsrum och kasematter som dock aldrig 
kom att användas av flottan.  SHm 

Anckarswärd, Michael Cosswa, lands-
hövding 1790–1810, utnämndes till detta 
ämbete efter en lysande militär karriär men 
föll i onåd när han kritiserade Gustaf III:s 
krigsplaner mot Ryssland. A blev 1804 un-
der en tid värd för den landsflyktige fran-
ske tronpretendenten Louis XVIII, hans 
bror och brorson med uppvaktning. Ludvig 
XVIII ville se ›Gustav Vasas landstignings-
plats på Stensö och transporterades dit. På 
en sten, som ännu finns kvar, lät han hugga 
in en minnestext på latin och svenska. Ett 
sällskapsliv i hovliknande former blomst-
rade ett antal veckor under besöket. Även 
Axel von Fersen besökte Louis XVIII, som 
han kände sedan sin tid vid hovet i Paris. 
Ludvig XVIII återinsattes på tronen efter 
Napoleons fall.

Anckarsvärd, Mikael Gustav, 1792–
1878, överintendent, tecknare och litograf, 
född i Kalmar, son till landshövdingen Mi-
chael ›Anckarswärd. Han började tidigt 
studera vid Krigsskolan i Karlberg och var 
under åren 1813–1814 med på fälttågen till 
Tyskland och Norge. Senare blev han adju-
tant åt kung Karl XIV Johan. När A på egen 
begäran begärde avsked ur krigstjänsten 
hade han avancerat till överstelöjnant. Han 
hade tidigt börjat att ägna sig åt teckning 

Ambjörn Larssons karta.
Beskuren
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och måleri. År 1819 företog han en stu-
dieresa till Paris och vidare till Rom. Efter 
återkomsten 1822 gjorde A även konstresor 
i Sverige och Norge. Ett resultat av dessa 
resor blev planschverket Sveriges märkvär-
digaste ruiner, där han själv gjort gravyrerna, 
bl.a. med motiv från Kalmar. Tillsammans 
med två goda vänner grundade han 1832 
Sveriges Allmänna Konstförening som idag 
är landets äldsta och största konstförening. 
År 1844 utnämndes A till överintendent 
och ordförande, preses, i Kungliga Akade-
mien för de fria konsterna, där han kvarstod 
till 1858. BB

Anderson, Ivar, 1891–1980, fil.dr, född 
i Kalmar. A var chefredaktör för Svenska 
Dagbladet och ledamot av Riksdagen 1925–
1948. A genomförde statsvetenskaplig forsk-
ning och utgav Arvid Lindman och hans tid, 
1956 och Svenska Dagbladets historia 1884–
1940, 1960.

Andersson, Arvid gjorde 1930 en fram-
ställning till staden om att få sälja varm korv 
på ›Larmtorget men fick avslag med moti-
veringen att det skulle störa den allmänna 
ordningen. Han överklagade, fick rätt och 
blev därmed den förste varmkorvgubben i 
Kalmar. SHm

Andersson, August, känd under namnet 
Häst-August, 1850–1931, predikant och 
byggmästare, född i Algutsboda socken. 

Han räknas till pionjärerna under den fri-
kyrkliga framväxten och A blev känd för 
sina predikningar med mustiga liknelser. I 
ungdomen kom han att ägna sig åt jord-
bruk och han var känd för ett hårt leverne. 
Vid 19 års ålder kom han till besinning 
men inte mer än att han under de följande 
tio åren rycktes mellan de båda makterna 
synden och nåden. Sedan kom vändning-
en och han tog starkt intryck av väckel-
sen som drog fram i bygderna. A gjorde 
sig snart känd som en lödig predikant och 
med sitt ord och dragspel drog han fulla 
hus men anslöt sig aldrig till någon fri-
kyrka. Inkomster fick han bl.a. genom ut-
givning av sångboken Det glada budskapet 
som såldes i stora upplagor. Under dessa år 
blev han känd under namnet Häst-August 
vilket lär ha berott på att A vid ett tillfälle 

Mikael Gustav
Anckarsvärd.
Vy mot Ravelinsbron och 
Kalmar slott

August Andersson. 
Häst-August 
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förväxlades med en ökänd hästhandlare 
kallad Häst-August. År 1889 sålde han sin 
gård i Madesjö och flyttade till Kalmar där 
han köpt en hyresfastighet vid korsningen 
Smålandsgatan–Unionsgatan. Till en bör-
jan fick han predika i ›Missionsförsamling-
en men efter en brytning inrättade han i ett 
gårdshus på den egna fastigheten vid Små-
landsgatan en predikolokal kallad ›Arken. 
Hans hyresfastighet kallades ›Arkagården 
och namnet finns kvar i det hyreshus som 
senare byggdes på samma plats. I Kalmar 
började han även som byggmästare och 
ett flertal projekt genomfördes, bl.a. Sions 
ark vid korsningen Strömgatan–Kaggens-
gatan samt ›Långkatekesen på Drottning 
Margaretas väg. En bit in på 1900-talet 
pågick diskussioner om lokaliseringen av 
permanenta regementsplatser och många 
krafter verkade för att Kalmar skulle bli en 
av dessa. A började då med spekulations-
byggen på den dittills obebyggda ›Bremer-
lyckan och även i nuvarande kvarteren 
›Framsta och Koljan. Det blev inget re-
gemente i Kalmar, de påbörjade byggena 
tvingades A överge och de fick slutföras 
av andra. Han fortsatte då med sina predi-
koresor. Mer att läsa: Gunnar Olén, Boken 
om Häst-August, 1955. BB/SH

Andersson, Axel, bryggare, se ›Kalmar 
Bryggeri AB.

Andersson, Bengt Cidden, 1948–2013, 
poet och rörmokare, född i Landskrona. 
Namnet Cidden fick han i sin ungdom ef-
ter sin store idol, den sovjetiske ishockey-
världsmästaren Genrikh Sidorenkov, som 
hade sin storhetstid 1954–1962. A är en i 
bästa mening folklig poet som vuxit upp 
i ›Läckeby, där han bodde. Ungdomstiden 
med rockmusik och idoldyrkan, trium-
fer och motgångar i fotboll på Åbyvallen 
speglas i hans diktning liksom hans upp-
levelser som rörmokare ute på byggena. A 
har gett ut flera diktsamlingar bl.a. Hela 
bollen ska ligga still som blev en kioskvälta-
re och recenserades t.o.m. i Sportspegeln. 
Illustratör är oftast Ebbe ›Eberhardson, 
även han från Läckeby. A gjorde ett starkt 
intryck i sitt Sommar-program 1986 och 
har framträtt även i andra radiosamman-
hang. En stroke 1993 berövade honom 
förmågan att skriva.

Andersson, Birger, 1923–2004, förfat-
tare, född i Kalmar. Efter ett tjugoårigt yr-
kesliv som byggnadskalkylator kom A att 
bli författare och bokrecensent. Författar-
debuten skedde 1983 med diktsviten Äger 
Kreuger allt och den följdes av tre böcker 
med motiv från sjöfågellivet i Kalmarsund, 
bl.a. Öster om ejderstenen, 1985. Han med-
verkade under många år regelbundet i ›Ra-
dio Kalmar och ›Östra Småland. BB

Andersson, Göran, 1941–2001, konst-
när, född i Kalmar. Han var autodidakt, 
och visade tidigt konstnärliga anlag. A 
deltog 1963–1964 på Liljevalchs vår-
salong. Sina motiv förenklade han och 
framställde dem i pastosa oljemålningar. 
På Kalmar konstmuseums regionala ut-

Bengt Cidden Andersson
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ställning ›Sydosten medverkade A sju 
gånger och erhöll 1985 Kalmar kommuns 
kulturpris. JRm

Andersson, Robert, 1887–1957, me-
tallarbetare, lokalhistoriker och politiker, 
född i Kalmar. Han arbetade från 17 års 
ålder på ›Siefvert & Fornander, vars 75-åri-
ga historia han beskrivit. Senare fortsatte 
A sin yrkeskarriär på ›Kalmar Verkstad i 
38 år. Vid sidan av detta hann han vara 
fackligt verksam, bl.a. som initiativtagare 
till FCO, Fackliga Centralorganisationen, i 
Kalmar. Han var socialdemokratisk leda-
mot av stadsfullmäktige och ordförande i 
hälsovårdsnämnden. A skrev Kalmar Folk-
parks historia och Systembolaget i Kalmar 
hundra år, samt jubileumsskrifter åt flera 
fackföreningar. Det starka lokalhistoriska 
intresset fick A att bl.a. delta i arkeologiska 
utgrävningar, bli historicus i ›Sancte Chris-
tophers gille och samarbeta med landsan-
tikvarien Manne ›Hofrén, vilket inte alltid 
sågs med blida ögon av vissa partikamrater. 
Bland hans skrifter kan särskilt framhållas 
beskrivningen av stadens park- och träd-
gårdshistoria, Från Foglasången till Stads-
parken, 1939. GM

Andersson & Son, Byggnadsfirma N. J. 
startades 1902 av byggmästare N J Anders-
son, 1863–1948. Han hade då drivit bygg-
nadsfirma i USA i 13 år där han bl.a. byggt 
Betlehemskyrkan i Brooklyn med utrymme 
för 1 400 personer. Sonen, byggnadsingen-
jör Ivar ›Tegnander, började arbeta i före-
taget 1926 och ledde det 1944–1973. A 
var då ett av regionens större byggföretag. 
Under de första åren av 1900-talet byggdes 
de stora hyreshusen på ›Bremerlyckan, med 
Bremergatan 13 som det första, och ›Gamla 
varmbadhuset 1909. Under och efter första 
världskriget följde svåra år med depression, 
som även drabbade byggbranschen. I mit-
ten av 1930-talet fick verksamheten fart 
igen och A uppförde det s.k. Framtidshuset 
vid Framsta, vid korsningen Södra vägen–
Smålandsgatan, ritat av Gösta ›Gerdsiö. År 
1941 började Norrgårdsgärdet bebyggas 
och fram till 1949 uppförde A samman-
lagt 19 hyreshus här för ›Hyresbostäder AB 
och för egen förvaltning. A uppförde sedan 
under 1950- och 1960-talen flerfamiljshus 
på Skälbyområdet och i ›Tegelviken på en-

treprenad för bl.a. ›Kalmarhem men även 
åt ›Hyresbostäder AB. Förutom bostäder 
byggdes åt landstinget 1951–1952 ›Sjuk-
sköterskeskolan och Spädbarnshemmet 
samt i början av 1960-talet det s.k. Block 
2 av Länssjukhuset i Kalmar. Genom för-
värv, ny- och ombyggnader på Kvarnhol-
men bidrog A till utvecklingen av centrum. 
Allteftersom A växte tillkom också upp-
drag utanför Kalmar. Sonen, civ.ing. Jörgen 
Tegnander, ledde A fram till 1984, då bygg-
verksamheten avvecklades och företaget 
övergick till att förvalta och utveckla fastig-
heter. GM

Andersson, Sven, konstnärssignatur Sven 
And, 1913–1973, konstnär, född i Kalmar. 
A arbetade som svarvare och hade en kort 
period av konstnärlig verksamhet. A bör-
jade måla först under 1940-talet, men en 
våldsam bilolycka under en målarutflykt 
på Öland i slutet av 1950-talet satte stopp 
för vidare målande. A var nästan helt au-
todidakt, men en kortare tid lärde han av 
Edvin ›Lindholm-Houge och i början av 
1950-talet studerade han på Malmö Konst-
fackskola. A levde under besvärande so-
ciala omständigheter. Han var en aktiv och 
organiserad kommunist, som drabbades av 
de stämningar som rådde under 1930- och 
1940-talen. A betecknades i lokalpressen 
som Kalmars okände proletärmålare. Kalmar 
kulturförvaltning anordnade en minnesut-
ställning på Skälby 1982. JRm

Ankarstierna, Samuel, 1689–1767, kom-
mendant, född i Karlskrona. Han var place-
rad vid Kalmar regemente 1721 och blev 
1747 överste och kommendant på Kalmar 
slott med avsked som generalmajor 1762. 

Robert Andersson

Sven Andersson.
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Dessförinnan hade A tjänstgjort i den hol-
ländska flottan, deltagit i flera sjöslag och 
fängslats i Frankrike 1709. Han var med i 
Stralsunds belägring 1715 och blev fånge 
hos preussarna följande år.
 
Annemark, Lennart, 1912–1989, dom-
kyrkoorganist, född i Kismayo, Somalia. 
Han blev 1944 ledare för ›Kalmar Madri-
galkör och dirigent för ›Kalmar Musiksäll-
skap. M belönades med ›Kalmar kommuns 
kulturpris 1969.

Anonyma alkoholister, Kalmargruppen, 
är medlemmar i den världstäckande or-
ganisationen AA. Föreningen är politiskt 
och religiöst oberoende. Målsättningen är 
att medlemmarna genom kamratskap ska 
stödja varandra för att tillfriskna från alko-
holism.

Anrep-Nordin, Birger, 1888–1946, mu-
siklärare och tonsättare, född i Skara. Han 
avlade musiklärarexamen 1912 och fick 
tjänst vid Kalmar Högre Elemantarläro-
verk 1914. A blev domkyrkoorganist 1915 
och dirigent för ›Kalmar Musiksällskap. År 
1924 doktorerade han på en avhandling 
om 1700-talskompositören Joseph Martin 
Kraus. Han har utgivit flera böcker i musik 
bl.a. Handbok i kördirigering, komponerat 
för manskör och tonsatt Ölandssången. År 
1943 invaldes A i Kungliga Musikaliska 
Akademien.

apotek upprättades i Kalmar någon gång 
mellan 1630 och 1638 då tillverkning och 
försäljning av läkemedel blev ett privile-
gierat yrke. Det var då Sveriges åttonde 
apotek. En av de första apotekarna var den 
från Tyskland inflyttade Johannes Stier 
som omnämndes första gången 1642. Då 
staden flyttat till ›Kvarnholmen synes apo-
teket ha startat på Östra Sjögatan 1, men 
flyttade senare till Stadshotellets nuva-
rande plats, där det låg under större delen 
av 1700-talet. Under tiden 1776–1779 
fanns två apotek, ett äldre som ägdes av 
Samuel Lundh, och ett nytt som uppsat-
tes av Gustaf ›Korsseman vid korsningen 
Kaggensgatan–Södra Långgatan, se ›Gam-
la apoteket. På 1830-talet flyttade apote-
ket till ett trähus på Västra Sjögatan 13 
för att 1955 flytta till ›Barometernhuset 
och 1985 vidare till Västra Sjögatan 22. 
kring 1900 inrättades apoteket Hjorten på 
Södra vägen 2 och 1936 flyttade det till 
Smålandsgatan 1 och därefter till Tullslät-
ten 13. Under senare delen av 1900-talet 
har ytterligare apotek etablerats i staden 
samt i ›Lindsdal och ›Ljungbyholm. Efter 
avregleringen 2009 har flera privata apo-
tek inrättats. IB

Appeltofft, Hjalmar, 1859–1936, bok-
handlare, född i Landskrona. Han började 
som medhjälpare i Akademiska bokhan-
deln i Uppsala och från 1878 i Holts-
bergska bokhandeln i Kalmar. År 1885 
startade han ›Appeltoffts Bok- och Pap-
pershandel vid Stortorget 34, som han drev 
till sin död. A var verksam som kommunal 
förtroendeman, bl.a. i fattigvårdsstyrelsen, 
stadsfullmäktige och belysningsstyrelsen. 
Många andra uppdrag föll på hans lott och 
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han var under lång tid stadens allt i allo 
och gick under smeknamnet Toppen. A 
testamenterade sin fastighet, Rådmannen 
1, vid Stortorget till Kalmar stad samt en 
betydande penningsumma till behövande. 
Hjalmar Appeltoffts stipendium, som för-
valtas av Uppsala universitet, delas ut till 
flitiga studenter i första hand från Kalmar 
stad, i andra hand från övriga delar av Kal-
mar län. Från en annan fond, förvaltad av 
Kalmar kommun, delas medel ut till be-
hövande personer inom staden, vilka inte 
åtnjuter allmänt understöd. IB

Appeltoffts Bok- och Pappershandel 
hade sitt ursprung i den bokhandel som 
1885 startades av Hjalmar Appeltofft på 
Stortorget 34 där tidigare Snöbergska, 
senare Holtsbergska Bokhandeln, varit 
inrymda. Den senare flyttade till Kaggen-
sgatan 16, se ›Dillbergska Bokhandeln. I 
grannhuset på Stortorget 32 fanns sedan 
1880 Johan Sahlbergs Bokhandel, som 
Appeltofft övertog 1895 och då förlade 
all verksamhet dit. År 1924 flyttade Ap-
peltoffts Bokhandel till Storgatan 12, 
medan pappershandeln låg kvar. Den 
övertogs 1936 av Adolf Angner, som va-
rit anställd där i många år. Senare erhölls 
bokhandelsrättigheter och blev då ›Stor-
torgets Bokhandel.

Appeltoffts Bokhandel bröts 1924 ut 
ur ›Appeltoffts Bok- och Pappershandel 
och fick lokaler på Storgatan 12. Vid Ap-
peltoffts död 1936 övertog tre anställda 
bokhandeln. Från 1966 drevs A av Stig 
Hård, en son till en av de tidigare ägarna. 
År 2003 upphörde A.

Appeltofftska huset ligger vid Stor-
torgets södra sida i hörnet mot Västra 
Sjögatan. Huset uppfördes vid mitten på 
1600-talet av rådmannen David Heijock 
och var bland de första på Kvarnholmen. 
Flygelbyggnaderna längs Västra Sjöga-
tan och Södra Långgatan byggdes om på 
1700- och 1800-talen. År 1849 byggdes 
huset på med en ny övervåning. Bokhand-
laren Hjalmar ›Appeltofft köpte huset 
1885 och öppnade en bokhandel med 
tryckeri och bokbinderi. Bottenvåningen 
byggdes då om till affärslokal med skylt-
fönster. 

Applerums lantbruksskola startades av 
H A ›Wulff 1859 som då inköpt egendo-
men Applerum i ›Arby socken. Gården var 
förfallen, byggnaderna revs och nya upp-
fördes. Allt var klart 1866 och är i stort sett 
kvar än idag. Till gården lades flera mindre 
granngårdar för att kunna få tillräckligt 
med areal för utbildningen. Wulff införde 
en ny växtföljd till skillnad från den gängse 
rådande. Gården, från början 60–70 tunn-
land åker, var 1872 utökad till 230 tunn-
land. Fram till dess hade skolan drivits i 
privat regi. När ›Ryssbylunds lantbruks-
skola, som drevs av hushållningssällskapet, 
förlorade sin skolchef vilken utnämnts till 
föreståndare för Ultuna lantbruksinstitut, 
kom A att bli Kalmar läns lantbruksskola 
med ekonomiskt stöd av ›Hushållningssäll-
skapet. Det årliga stödet var då på 4 000 kr. 
Utbildningen varvades med teori och prak-
tik samt var ettårig och eleverna bodde på 
skolan. Efter Wulffs frånfälle 1896 drevs 
skolan ytterligare ett år innan den 1897 
flyttade till Ruda gård. Under de 38 åren 
utbildades över 500 elever. Mer att läsa: 
Lars Larsson, Applerums lantbruksskola. In-
går i Södermörekrönikan 1994. BB

Arbetarföreningen, se ›Kalmar Arbeta-
reförening.

Arbetarnas Ring, se ›arbetarrörelsen.

arbetarrörelsen växte fram när staden 
började industrialiseras, vilket kan sägas ha 
skett runt 1860 när Kalmar Ångkvarn och 
tändsticksfabrikerna växte och anställde 
alltfler arbetare. Den första kända strej-

Appeltofftska huset ligger 
vid Stortorget–Västra 
Sjögatan
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ken genomförde byggnadsarbetare 1881 
vid bygget av ›Bruunska huset. I samband 
med att August ›Palm, kallad Mäster Palm, 
1882 agiterade i ›kägelbanan på Gripga-
tan 2–8 bildades Kalmar socialistiska ar-
betarklubb. Två år senare startades den 
första fackföreningen av kakelarbetarna. 
Vid samma tid fanns två andra arbetar-
föreningar som inte hade varken fackliga 
eller politiska syften; ›Arbetareföreningen 
från 1870 och Arbetarnas ring från 1883. 
Dessa föreningars utbildningssyften togs 
senare upp av Arbetarnas Bildningsför-
bund, ABF. Efterhand tillkom fler fack-
föreningar och de samverkade från 1890 i 
Centralföreningen i Kalmar som fick hyra 
lokaler i ›Norrdal mittemot ›Norrgård. 
Denna förening upplöstes 1893 och följ-
des ett år senare av Kalmars samverkande 
fackföreningar där arbetarrörelsens fackli-
ga aktiviteter ägde rum. Den tidigaste för-
stamajdemonstrationen ordnades under 
enkla former 1889, se ›Första maj.

Arbetarklubben blev forum för arbetar-
rörelsens politiska verksamhet och över-
gick i Kalmar arbetarekommun 1901. 
Rörelsen såg till att skaffa sig lokaler i 
›Kalmar Folkets Park 1900 och i ›Kalmar 
Folkets Hus 1905. År 1916 genomfördes 
val till stadsfullmäktige för första gången 
efter partilinjer, då socialdemokraterna 
lyckades få in ledamöter i fullmäktigeför-
samlingen. Den fackliga grenen samverka-
de i Kalmar fackliga centralorganisation, 
FCO, 1921–1977, och fortsatte sedan un-
der namnet LO-sektionen i Kalmar, som 
1977 ändrades till LO-facken i Kalmar/
Torsås.  GM

arbetsförmedling inrättades vid 1900-ta-
lets början av en del kommuner med visst 
statsbidrag och ställdes 1906 under social-
styrelsens tillsyn. I Kalmar stöddes A av 
landstinget och hade under en tid lokaler 
på ›Larmtorget 3. Förmedlingen anställde 
1936 riksdagsmannen Gust. L Johnsson 
som direktör på villkor att han lämnade 
riksdagen. Statens arbetsmarknadskom-
mission övertog 1940 verksamheten och 
regionalt inrättades en länsarbetsnämnd 
som drev arbetsförmedling på en del orter 
i länet. Nämndens uppdrag var att admi-
nistrera arbetsmarknadspolitiken regio-
nalt, och välkända är bl.a. ›beredskapsar-
betena, dessutom att integrera flyktingar 
från andra världskriget samt att reglera 
byggandet. GM

Arby kyrka har en mycket lång historia. 
En runsten från 1000-talets andra hälft, 
som hittades 1973 på kyrkogården, berät-
tar att kristendomen redan vid den tiden 
nått bygden. Den första kyrkan ska ha va-
rit en träkyrka som stod klar vid 1100-ta-
lets början. Träkyrkan kompletterades och 
byttes under 1100- och 1200-talen suc-
cessivt ut mot en stenkyrka. Först tillkom 
nuvarande kyrkans kor. Därefter revs lång-
huset av trä och ersattes med murverk. 
Avslutningsvis byggdes ett torn i väster. 
En ritning av Petrus ›Frigelius från 1747 
visar att tornet har haft två spiror. De revs 
1770–1772 och tornkammaren införliva-
des med långhuset. Kyrkan har genom-
gått flera ombyggnader och renoveringar 
under årens lopp. Den senaste avslutades 
1973. Då gjordes också en omfattande ar-
keologisk undersökning av kyrkan. I kyr-
kan förvaras flera medeltida inventarier 
bl.a. en dopfunt och ett triumfkrucifix. 
Kyrkogården ligger intill vägen mellan 
Hagby och Skällby i ett öppet jordbruks-
landskap. Öster om kyrkogården, på andra 
sidan vägen, ringlar sig Hagbyån och nord-
ost om kyrkan finns en gammal stenbro. 
Bebyggelsen runt om kyrkan består av 
några offentliga byggnader från 1800- och 
1900-talen samt ett par bostadshus. Norr 
om kyrkan ligger den gamla prästgården 
med ekonomibyggnader. Alldeles utan-
för kyrkogårdens sydvästra hörn ligger de 
gamla kyrkstallarna. KLM/BB

Arby kyrka.
Foto GM

Arby socken.
Bronsyxa från socknen
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Arby socken ligger 25 km sydväst om 
Kalmar. Socknens areal är 56 km2. Nam-
net Arby är tolkat som ’byn vid ån’ eller 
’åkerbrukarnas by’ och nämns 1386.

På Möreslätten finns ett stort antal läm-
ningar efter boplatser från yngre stenål-
dern och den västra delen av detta om-
råde ligger i Arby socken i trakterna runt 
kyrkbyn. Boplatserna låg på sluttningarna 
ovanför de tunga lerjordarna, som gav 
mycket näringsrika beten. I denna del av 
socknen finns en stor variation av forn-
lämningar från stenåldern till järnåldern. 
Det unika i denna mängd är den stora 
förekomsten av älvkvarnsblock, s.k. skål-
gropsstenar, som förmodligen har använts 
i religiösa sammanhang från bronsåldern 
och framåt. Bronsåldern är också repre-
senterad av stora rösen med brätte och 
från järnåldern finns omkring 170 gravar 
av olika typer med huvudsakligen runda 
stensättningar. Strax väster om Glöm-
minge by finns kommunens enda häll-
ristning som anses föreställa tre skepp. På 
Arby kyrkogård finns en av kommunens 
›runstenar. De angränsande socknarna 
›Hagby och ›Karlslunda har tidigare varit 
annexförsamlingar till A.

Sockenkyrka är ›Arby kyrka. I socknen 
finns byarna Arby, Gräsgärde, Kulltorp, 
Resby, Skällby och Ålebo. I odlingslandska-
pet i öster finns de stora gårdsanläggning-
arna där ›Christinelund med Applerum 
är de största. I övrigt ligger slättbygdens 
byar på höjdsträckningar i landskapet, 
de har alla sitt ursprung i järnåldersbyar. 
Skogsbygden innehåller de två medeltida 

byarna Ålebo och Olsbo, och dessutom 
ett stort antal backstugor, torp och små-
gårdar. Tillkomsten av ›Kalmar–Torsås 
Järnväg 1899 medförde att det vid statio-
nerna Kvarnlyckan och Gräsgärde växte 
upp stationssamhällen vid socknens östra 
gräns. De sträcker sig in i grannsocknarna 
Hagby och Voxtorp. Bebyggelsen i Kulltorp har 
under de senaste decennierna vuxit samman 
med Vassmolösa, vars södra del ligger i A. Den 
gamla militära övningsplatsen ›Kulltorps 
slätt, som var i bruk 1844–1883, ligger i 
socknens norra del.

Arby är en inlandssocken utan kontakt 
med Kalmarsund. I öster breder bördiga 
åkerfält ut sig vid ›Hagbyån. Större delen 
av socknen är skogsbygd med marginellt 
jordbruk av mellanbygdskaraktär. Här ut-
görs underlaget av moränjordar. Genom 
skogslandskapet löper några mindre 
åsar. I övrigt är landskapet tämligen 
flackt med en rikblockig morän och 
en mängd små mossar och kärr i de 
lägre liggande delarna. Åleboån rin-
ner genom den västra delen och 
byter här namn till Hagby-
ån. Delar av den mäktiga 
Nybro-åsen nuddar vid 
sockengränsen i norr. 
Åsen har mycket 
höga geove-
t e n s k a p l i g a 
värden. Vid 
Christinelund 
finns en liten olikåldrig bokskog 
och mellan nämnda gård och Arby 
kyrka återfinns utefter ån ett av kommu-

Arby socken.
Karta ur Det medeltida 
Småland. 
Socknens utsträckning på 
1540-talet, jämför med 
kartan nedan.

Arby socken
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nens finaste odlingslandskap i ett småkul-
ligt landskap rikt på fornlämningar. Ställvis 
har hagmarken ett trädskikt av stora, vid-
kroniga ekar. Väster om gårdarna vid Resby 
ligger en liten vacker björkhage med inslag 
av andra trädslag. 

I Arby by finner man utmed Hagbyån ek-
hagar med ställvis grova träd och fornläm-
ningar. Inne i och intill de stora ekarna har 
›läderbaggen påträffats, en akut hotad art 
som är fridlyst i hela EU. Landskapsbilden 
är tilltalande och utefter Hagbyån återfinns 
bl.a. ormbunken safsa.

Kyrkbyn ligger vid Hagbyån, som förmod-
ligen var en viktig farled under förhistorisk 
tid. Väg 534 mellan medeltidskyrkorna 
Arby och Hagby är historiskt betydelse-
full och kallas Prästvägen. Det var den 
första väg i denna bygd som förbättrades 
så den blev farbar med vagn. Den är san-
nolikt byggd 1711. Fram till andra hälften 
av 1800-talet hörde nuvarande Karlslunda 
socken till Arby socken och vägnätet in i 
skogsbygden var betydelsefullt. Genom A 
löper i nord-sydlig riktning väg E22 med 
en rastplats vid Väntorp. Vid Arby kyrka 
finns över ›Halltorpsån en kallmurad bro 
i två spann. Den byggdes 1858-1859 med 
huggna stenräcken. Vägen och bron har ett 
högt bevarandevärde. Kalmar–Torsås Järn-
väg gick genom socknen, byggdes 1899 och 
lades ner 1965. 

I Arby har funnits två skolhus, båda 
byggda 1896. I Resbymåla byggde Filadel-
fia en lokal 1898. Ålderdomshem inrätta-
des 1906 i Skällby och där fanns en tid en 
brandstation. Vid Hagbyån i Väntorp fanns 
en av bygdens största vattendrivna kvarnar 
tillhörig ›Christinelund. I Olsbo fanns tidi-
gare Bröderna Carlssons möbelfabrik. Ar-
bygården är socknens samlingslokal, invigd 

1955. Den inrymde tidigare Arby mejeri. 
Mer att läsa: Södermörekrönikan.

Areen, Ernst, 1882–1943, läkare och 
kulturhistoriker, född i Borgholm. Han 
var verksam bl.a. som amanuens vid pa-
tologiska institutionen i Uppsala. År 1927 
deltog A i bildandet av Scriptor, institu-
tionen för forskning och kulturell förmed-
ling. Han har skrivit ett flertal böcker och 
uppsatser rörande bl.a. konst-, kultur- och 
vapenhistoria, ofta med anknytning till 
Kalmar och Öland. A har skrivit boken 
Kalmarsläkten Kreuger, 1930, och i den 
1922 utgivna Storskolan i Kalmar bidragit 
med Kalmar Läroverks byggnadshistoria.  

Arenco AB har sin grund i den 1885 i 
Stockholm bildade verkstadsindustrin Fir-
ma Gerhard Arehn, och Kalmarföretaget 
›Siefvert & Fornander grundat 1877. Båda 
företagen tillverkade maskiner för tänd-
sticksindustrin. Sedan 1914 ägdes Sief-
vert & Fornander av ›Förenade Svenska 
Tändsticksfabriker och året efter övertogs 
även Ahrens. I samband med bildandet 
av Svenska Tändsticks AB, STAB, kom A 
att bli ett dotterbolag. Under 1930-talets 
lågkonjunktur började Arehns tillverka 
mjölpackare, tablettpackare, cigarrmaski-
ner och tubfyllningsmaskiner. Företaget 
bytte namn till Arenco, började tillverka 
verktygsmaskiner och under viss sekretess 
centralinstrument för luftvärnet och flyg-
vapnet. År 1955 sammanslogs A med Sief-
vert & Fornander i Kalmar och vid slutet 
av 1960-talet flyttades all tillverkning av 
tändsticksmaskiner, tubfyllningsmaskiner 
och cigarrmaskiner till Kalmar. Då ökades 
personalstyrkan, det byggdes nya verkstä-
der och en ny kontorsbyggnad. Produkt-
sortimentet renodlades och tapetmaskin-
avdelningen såldes. 

Under denna expansiva period var Al-
bert Dietmann VD och Henning ›Da-
nielsson teknisk chef. Danielsson blev 
1969 platschef och året därpå vice VD när 
Arenco fick sin största order hittills. Det 
gällde kompletta tillverkningslinjer för två 
tändsticksfabriker till ett värde av 60 Mkr. 
I stort sett hela 1970-talet präglades av 
god orderingång från bl.a. Sovjetunionen 
och Mexico. Henning Danielsson utsågs 
till VD 1975, men redan året därpå avgick 

Arenco, Fornandergatan.
Foto Thomas Hällqvist
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han, genast varslades 40 tjänstemän i Kal-
mar och filialen Arenco-JM i Jönköping 
lades ned. År 1978 återkom Danielsson 
som VD men lönsamheten minskade och 
STAB erbjöd ett amerikanskt bolag att 
köpa Arencos avdelning för förpacknings-
maskiner.

År 1961 hade Arenco köpt in sig med 
50 % i den största konkurrenten på cigarr-
maskiner, holländska PMB för att 1968 bli 
helägare. Namnet på den delen av A änd-
rades då till Arenco-PMB och förblev så 
till 1980 då bolagsnamnet blev PMB och 
med Arenco som en mindre delägare. De 
sista andelarna i PMB såldes av A 1992 
men under några år fortsatte tillverkning-
en av tobaksmaskiner i Kalmar innan all 
produktion flyttades till Nederländerna.

År 1982 fick Danielsson efter långa för-
handlingar köpa delar av Arenco Kalmar, 
dvs tillverkningen av förpacknings- och 
cigarrmaskiner, verkstaden och gjuteriet 
i Blomstermåla. Det senare såldes kort 
efteråt till Blomstermåla kommun. Da-
nielsson startade då förpackningsföretaget 
Export AB Norden, senare ›Norden Mach-
inery AB. Även företaget KPK Plåt och 
Maskin AB knoppades av. Avdelningen för 
tändsticksmaskiner behölls av STAB, nu 
under namn Swedish Match Arenco AB. 
Fastigheten köptes av Kalmar kommun 
och hyrdes ut till Danielsson. 

Industrigruppen Anymone Industri i 
Västerås köpte företaget 2006. Swedish 
Match Arenco AB, som var moderbolag 
för de förvärvade bolagen, bytte då tillbaka 
till det tidigare bolagsnamnet Arenco AB. 
Företaget är den världsledande tillverka-
ren av tändsticksmaskiner och kompletta 
leverantören av insatsvaror för tändsticks-
tillverkning. BB

Arendt, Michael, d.ä., ? –1659, skrädda-
re och handelsman, troligen född i Tysk-
land. Han avlade borgared i Kalmar 1632. 
År 1638 slutade A som skräddare och blev 
handelsman. I ›Kalmar domkyrka, i hör-
net mellan södra och västra korsarmarna, 
hänger ett epitafium över A och hans fa-
milj. Detta räddades från ›Bykyrkan innan 
den raserades 1678. Epitafiet har en fram-
ställning av Kristus på korset, vid vars fot 
familjen A knäböjer. Epitafiet anses ha ett 
stort värde då det framställer en Kalmarfa-

milj från 1600-talets förra hälft. Eftersom 
fem av medlemmarna levde då det måla-
des har vi att göra med de äldsta porträtt-
ten av borgerliga Kalmarbor. Två av per-
sonerna har små vita kors målade över sig, 
dels dottern Margareta som avled 16 år 
gammal och till vars minne epitafiet upp-
sattes, dels en helt späd flicka. A och hans 
maka Anna gravsattes i gamla kyrkan. I 
domkyrkan vilar sonen Michael d.y. med 
familj. AG

Areskogska huset låg på Södra Lång-
gatan 29 och är uppkallat efter bagaren 
A J Areskog. Byggnaden uppfördes efter 
stadsbranden 1765 och nämns i en bo-
uppteckning 1785 som nytt och ännu 
ej fullt inrett. A är ett tvåvånings trähus 
med högt valmat tak med svängda fall, 
s.k. ›Kalmartak och takkupa, ett utmärkt 
exempel på en hustyp som betraktades 
som typisk för 1700-talets Kalmar. När 
tidningen ›Barometern behövde bygga ut 
såldes A till Svenska kyrkan och byggna-
den flyttades 1970 till en obebyggd tomt 
på Södra Vallgatan 23 intill ›Domprost-
gården. Fasaden är intakt. A såldes 2009 
till privat ägare. 

Arkagården, Smålandsgatan 8–10 har i 
Areskogska huset.
Södra Vallgatan 23
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folkmun fått sitt namn efter ›Arken, en 
frikyrkolokal. A uppfördes 1899, i fyra vå-
ningar och troligen i två etapper, den för-
sta mot Smålandsgatan. Byggmästare var 
Häst-August, August ›Andersson. 

Arken kallades det missionshus som 
›Frälsningsarmén hyrde vid starten 1891. 
Det låg vid korsningen Smålandsgatan–
Unionsgatan. A var en äldre långsträckt 
laduliknande byggnad som 1888 bygg-
des om för ändamålet av ägaren August 
›Andersson. På fastigheten fanns även ett 
gammalt hus som inrymde sex lägenheter. 
Byggnaderna revs i början av 1900-talet 
när Unionsgatan tillkom. På platsen upp-
fördes ›Arkagården. Virke från rivningen 
återanvändes när ›Frälsningsarmén byggde 
egen samlingslokal på Nybrogatan 14.  

Arla Foods AB, se ›Mejeriet.

Arnér, Gotthard, 1913–2002, domkyrko-
organist och professor, född i Arby socken 
och bror till Sivar ›Arnér. 16 år gammal 
avlade han organistexamen och fyra år 
senare högre organistexamen vid Kungl.
Musikhögskolan, högre kantorsexamen 
1934 och högre musiklärarexamen 1935. 
Vid 23 års ålder blev han landets genom 
tidernas yngste domkyrkoorganist när han 
tillträdde tjänsten i Växjö. Efter 17 år fick 
han en motsvarande i Storkyrkan i Stock-
holm och stannade där till sin pensione-
ring. Han var lärare vid Musikhögskolan 
1957–1981, vikarierande orgelprofessor 
vid Musikhögskolan i Oslo 1981–1982. 
I många år var A lärare vid Kungl. Musi-
kaliska akademien. Han tillhörde världs-
eliten bland organister och har gästspelat 
långt utanför landets gränser. En mångfald 
inspelningar finns från hans orgelkonser-
ter. Vid ett flertal tillfällen har hans kun-
skaper utnyttjats vid ny- och ombyggna-
der av kyrkorglar. A var ledamot i Kungl. 
Musikaliska Akademien 1975–1983 och 
fick professors namn 1979. BB

Arnér, Sivar, 1909–1997, författare och 
dramatiker, född i Arby socken och bror till 
Gotthard ›Arnér. Efter examen som fil.mag. 
i Lund 1932 arbetade han som läroverkslä-
rare till 1947, bl.a. i Karlskrona och Skara. 
Debutboken från 1943 hette Plånbok bort-

tappad. Sammanlagt skrev A närmare 40 
romaner och noveller. Romanerna Där är 
han och Vilken kämpe är delvis självbiogra-
fiska och handlar om hans uppväxt. A:s stil 
var ordknapp och expressiv och han skild-
rar samvetets och viljans konflikter, ofta i 
äktenskapsskildringar. Bland hans utmär-
kelser kan nämnas Svenska Dagbladets lit-
teraturpris 1945, De Nios stora pris 1955, 
Tidningen Vi:s litteraturpris 1961, Littera-
turfrämjandets stora romanpris 1963 och 
Litteraturfrämjandets stora pris 1968.  BB

Arvidsson, Tomas, 1941– , lärare och 
författare, född i Älmhult. Han växte upp 
i Göteborg och utbildade sig där till lärare 
i psykologi och biologi. A kom till Kalmar 
1971 och blev utbildningsledare, senare 
prorektor vid Högskolan i Kalmar. Via 
chefsjobb vid Sveriges Television i Karlstad 
kom han tillbaka till Kalmar som VD för 
tidningen ›Östra Småland och senare ›Ba-
rometern. Från 2000 är A enbart författare. 
År 1976 debuterade han med Enkelstöten 
och Dubbelstöten, de första av tretton deck-
are, flertalet med studierektor Bertilsson 
som huvudfigur, några av dem har blivit 
TV-serier. Ett flertal av böckerna är över-
satta till andra språk. A har tilldelats flera 
priser, bl.a. Svenska Deckarakademiens de-
butantpris, 1976 Kalmar kommuns kultur-
pris 2002 och deckartidskriften Jurys Ture 
Sventonpris, Temmelburken, 2008. GM

Atlantic konditori var inrymt i ›Marmor-
palatset på Larmgatan 42 och startades 
1930 av Erik Kårestam. I konditoriets övre 
våning erbjöds till en början musikunder-
hållning och under vintersäsongen dans tre 
kvällar i veckan. Konditoriets väggdekora-
tioner var utformade av glaskonstnärerna 
Simon Gate och Vicke Lindstrand. Verk-
samheten upphörde 2007.

Atlas Copco Construction Tools på Dra-
gonvägen 2 har sitt ursprung i familjeägda 
Bergmans Motorindustri AB som bilda-
des i Stockholm 1939 och tillverkade den 
bensindrivna bergborrmaskinen Pionjär. 
År 1963 flyttade företaget till en nybyggd 
fabrik i Kalmar, där företaget utvecklades 
med tillverkning av handhållna motordriv-
na spett och borrmaskiner. Senare började 
tillverkning av riggmonterade hydraulspett. 

Atlas Copco Construction 
Tools.
Pionjär bergborrmaskin

Tomas Arvidsson 

Sivar Arnér.
Bokomslag
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År 1975 gick företaget samman med Atlas 
Copco och 1982 ändrades namnet till Be-
rema BMI, numera Construction Tools PC 
AB. A har en stor del av världsmarknaden 
för bergborrmaskiner. AOn

Atrio Arkitekter har sitt ursprung i ett ar-
kitektkontor startat i Kalmar 1947 av Arne 
›Delborn och Reed Andersson. År 1952 
öppnades kontor i Jönköping, 1962 köptes 
Lunds arkitektkontor i Västervik, varige-
nom trion fullbordades och namnet Atrio 
tillkom 1964. Fastigheten på Södra Vallga-
tan 19 köptes 1967 och huset inreddes till 
kontor. Delägare i Kalmarkontoret var arki-
tekterna Arne Delborn, Evald ›Jonnergård, 
Lars ›Theander samt byggnadsingenjören 
Göran Persson. Bland utförda uppdrag kan 
i första hand nämnas större delen av omda-
ningen av Länssjukhuset i Kalmar, där arki-
tekten Åke Brisvall gjort väsentliga insatser. 
A har även ritat en rad skolor, kvarteret 
›Kopparslagaren, flerbostadshus i Norrli-
den och Djurängen samt flera villor. Mer 
att läsa: Ett halvt sekel arkitektur i Kalmar, 
2014.

Atterberg, Albert, 1846–1916, fil.dr, do-
cent i analytisk kemi, född i Härnösand. 
Han var en känd kemist och jordbruksfors-
kare som skapade Atterbergskalan, fortfar-
ande använd av de flesta geotekniker och 
geologer för att indela jordartspartiklar i 
storleksklasser. A anställdes 1877 vid den 
nyinrättade ›Kemiska stationen i Kalmar 
som drevs av ›Hushållningssällskapet. Han 
blev 1900 ledamot av Kungliga Lantbruksa-
kademien och han skrev omfattande fack-
litteratur. I Kalmar var han ledamot av 
stadsfullmäktige och ordförande i gasverks-
styrelsen. Han bodde i f.d. ›Hospitalet, då 
kallat Sofiedal, Södra vägen 1. Den Atter-
bergska parken har fått namn efter A. BB

Atterbergska trädgården ligger mitt-
emot ›Hospitalet, Södra vägen 1. Parken 
har namn efter Albert ›Atterberg och till-
kom 1874 då järnvägen drogs fram och de-
lade den park som tillhörde ›Rostad.

Aulén, Gustaf, 1879–1977, teol.dr, pro-
fessor och biskop, född i Ljungby socken 
där fadern F J Aulén var kyrkoherde. Efter 
utbildning vid Uppsala universitet utnämn-

des A 1907 till docent vid dess teologiska 
fakultet. Från 1913 var A professor i sys-
tematisk teologi vid Lunds universitet och 
under åren 1933–1953 biskop i Strängnäs 
stift. Därefter var han flitigt verksam som 
författare ända till sin död. A var en fram-
stående kompositör och hans mest kända 
verk är Fädernas kyrka, text av biskop J 
A Eklund. Den var psalm 169 i 1937 års 
psalmbok men ströks i 1986 års utgåva. 
Han hade internationell ryktbarhet och var 
hedersdoktor vid ett flertal utländska uni-
versitet. A blev hedersledamot vid Kalmar 
Nation i Lund 1913 och var dess inspektor 
1930–1932. Han har skrivit den självbio-
grafiska Från mina 96 år. BB

automatrestaurang öppnades i Teaterkäl-
laren 1905 och upphörde sannolikt en bit 
in på 1910-talet. På Södra Långgatan 30 
tillkom 1906 ytterligare en. Dryckespriset 
här var 10 öre och varmrätternas 75 öre. A 
var en ny form av matställe och populärt 
under några decennier i början av 1900-ta-
let. Gästen betalade genom myntinkast 
och betjänade sig själv ur en för ändamålet 
konstruerad automat.  IB

avfallshantering skedde före 1874 ge-
nom att det s.k. gropsystemet tillämpades. 
All orenlighet inklusive latrin samlades 
i en grop på tomten. När gropen var full 
svarade fastighetsägaren för bortforsling el-
ler grävde en ny grop. Sådana gropar eller 
brädklädda bingar har påträffats vid utgräv-
ningar i kvarteret Mästaren vid Norra Lång-
gatan. År 1874 började hälsovårdsstadgan 
gälla, som angav att latrin, köksavfall och 
sopor skulle samlas upp i täta, lätt flyttbara 

Atrio Arkitekter.
Länssjukhuet i Kalmar
Foto GM

Gustaf Aulén
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kärl. Olika regler gällde för städer och för 
landskommuner. Mer detaljerade föreskrif-
ter följde 1895–1897. Bortforsling gjordes 
nattetid på fastighetsägarens ansvar. I Kal-
mar stad utredde 1906–1912 en kommitté 
renhållningsväsendets tidsenliga ordnande. 
Därpå beslutades att staden skulle överta 
ansvaret för fastighetsrenhållning och sop-
behandling, och att en anläggning för sop-
behandling skulle ordnas vid slakteriet vid 
Södra vägen. Alternativet Svaneberg an-
sågs ligga för långt från staden. Dessutom 
föreslogs att latrinet skulle förarbetas för 
försäljning genom att blandas med torv till 
s.k. Pudrett eller med osläckt kalk; att köks-
avfallet skulle användas för uppfödning av 
svin i en planerad svingård och att övrigt 
organiskt avfall samt stallgödsel skulle 
komposteras för försäljning.

En större förändring och förbättring av 
avfallshanteringen blev verklighet först 
1925, när en ny renhållningsordning in-

fördes. Staden tog på sig ansvaret för 
sophanteringen inom stadens planlagda 
områden. Till entreprenör antogs domän-
intendenten Johan de Neergaard. Stads-
fullmäktige beslutade då att uppföra ett 
renhållningsverk på ›Södra utmarken vid 
Hagbynäs. En viss sortering tillämpades 
redan nu, organiskt avfall som gödselsopor 
skildes från övriga sopor. Sorteringen slo-
pades redan 1934 och ett kärlbytessystem 
infördes. År 1941 tillkom en tvättanlägg-
ning för sopkärlen. 

Kommunen ansökte 1975 hos Konces-
sionsnämnden för miljöskydd att få an-
lägga deponeringsplats i Moskogen. Till-
stånd erhölls för tiden fram till 1986 och 
anläggningen togs i bruk 1977. Lakvattnet 
överförs till avloppsreningsverket vid Te-
gelviken. Tre år senare fick även Nybro 
kommun tillstånd att använda Moskogens 
deponeringsplats. År 1990 började hus-
hållsavfall från kommunerna i Borgholm 
och Mörbylånga tas emot, från Torsås 
2001 och Emmaboda 2002. Depone-
ringsplatsen kompletterades efter hand 
för att kunna ta emot glasavfall, vitvaror, 
aska, behandla deponigas, yt- och dräne-
ringsvatten och med anläggning för olje-
behandling. Hushållsavfallet transponeras 
nu (2014) till Norrköping för att brännas. 
Från 2015 kommer sorteringen att utökas, 
matavfall skall rötas till biogas i Kalmar 
och återstående hushållsavfall skall brän-
nas av Cementa i Degerhamn, som ett en-
ergitillskott.  SR/GM

Axel Weüdelskolan, se ›Teknikum.
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