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Yderland, Arne, 1920–2013, konstnär
och ingenjör, född i Rinkaby, Hossmo.
Han studerade grafik och måleri vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän för bl.a. Arne
Isacsson. I sin ungdom inspererades han
av Ivan ›Hoflund. Y hade separatutställningar i Kalmarregionen och Stockholm
samt deltog i en rad samlingsutställningar
som Sydosten i Kalmar. Y använde sig av
teckning, grafik och oljemålning i sitt skapande där han bl.a. skildrade arbets- och
stadsmiljöer. Han är representerad i Kalmar kommun, i flera landsting och har utfört en utsmyckning i medicinblocket på
›Länssjukhuset i Kalmar 1990.
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yrkesskola startade 1889 i Kalmar och
var en av Sveriges första. Skolan hette från
början Arbetareföreningens Lägre Tekniska
Yrkesskola. Undervisningen var förlagd till
›Malmskolan. De första kurserna gällde dekorationsmålning för manliga elever och
kontorskunskap för kvinnliga. År 1905 bytte skolan namn till Tekniska yrkesskolan.
Året därpå flyttade den till f.d. ›Nisbethska
skolan på Norra Långgatan 1. Skolan bytte 1933 namn till Kalmar stads skolor för
yrkesutbildning och flyttade året efter till
lokaler i ›Nelsonska huset, Östra Sjögatan
16. Efter ombyggnad av ›Gamla lasarettet,
Slottsvägen 1, flyttade skolan tillsammans
med ›Praktiska realskolan dit 1950. Undervisningen pågick där till 1964 och flyttade
då till gemensamma lokaler med Tekniska
gymnasiet. År 1974 slogs yrkesskolan ihop
med Tekniska gymnasiet till Erik Dahlbergsskolan, senare ›Lars Kaggskolan. Se
›yrkesutbildning och ›Tekniska skolan för
industri och hantverk.
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integrerades i ›gymnasieskolan och ›Linnéuniversitetet. Se även ›Handelsgymnasiet, ›Ingelstorpsskolan, ›lärarutbildning,
›Praktiska realskolan, ›Kalmar Språk- och
Handelsinstitut, ›Helgesbogymnasiet ›Sjömansskolan, ›Sjuksköterskeskolan resp. ›yrkesskola.
Yttre Vedgårdsholmen var på 1600-talet
en ö utanför ›Vedgårdsholmen och är idag
en del av ›Finngrundet. Under den tid på
1600-talet som ›Kongliga Skeppsvarfvet
byggde sina örlogsskepp på Varvsholmen
använde Kalmarborna denna holme som
sin civila skeppsbyggplats och den kallades
då Skeppsbyggareholmen.
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Arne Yderland.
Oljemålning med motiv från
Exoverkens gjuteri

yrkesutbildning sköttes länge av hantverksmästarna, innan den i modern tid
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ytterdörrar ger ofta stor karaktär åt fasaden och ett flertal goda exempel finns i
Kalmar.
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Ytterdörren visar huvudentrén till jugendbyggnaden på Södra vägen 16.
Arkitekt J Fred. Olson och
den huggna sandstensportalen är utförd av bildhuggaren Josef Anton Schmid.
FotoThomas Hällqvist.
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