
Läs om
Personligheterna 
som gör dig sällskap 
på bussen.



Agnes von 
Krusenstjerna
Författare (1894-1940) 

Agnes von Krusenstjerna var av adlig släkt och 
föddes i Växjö. Hon studerade till lärarinna 
och fick sitt genombrott som författare med 
romanerna om Tony som är utvecklingsromaner 
om en ung flicka i överklassmiljö. Kända är 
också romanserien om Fröknarna von Pahlen. 
Romanerna hade en sexuell öppenhet som 
under det tidiga 1900-talet var  
mycket ovanlig.

Lär känna 
din nya buss
Här kan du läsa om personerna som gett 
sina namn till våra stadsbussar i Växjö. Några 
är välkända och ofta sedda i stan, andra är 
sedan länge borta. Någon har hoppat högt, en 
annan komponerat musik som fastnat medan 
en tredje fått Nobelpris eller gjort sig känd 
som framgångsrik företagare. Alla har någon 
anknytning till länet.
I alla stadsbussar finns en illustration och kort 
text som berättar om personen och hans eller 
hennes livsgärning.

Hur många  
känner du igen?

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Samtliga illustrationer Kajsa Nilsson. 
Foto Jan-Åke Johansson. 



Amalia 
Graffman 
Rektor (1834-1906). 

Amalia Graffman grundade Växjö flickskola 1857. 
Från 1870 drev Amalia Graffman skolan i egen 
regi. Graffmanska skolan flyttad flera gånger 
och låg bland annat en tid där Smålandsposten 
ligger samt bakom den byggnad där sjukhusets 
infektionsklinik ligger idag. Skolan användes som 
högstadieskola innan den revs.

Anna Carolina 
Edholmer 
Sångpedagog (1906-1995). 

Anna Carolina Edholmer kom från en musikalisk 
familj i Rydaholm och tog en organist- och 
kyrkosångarexamen 1930. Hon arbetade 
pedagogiskt inom sång och musik i hela sitt liv, 
bland annat i Alvesta, Göteborg och Växjö.  
1955-1985 drev hon sitt eget Edholmerinstitut 
och belönades med flera utmärkelser.



Astrid 
Kristensson 
Jurist och moderat riksdagspolitiker 
(1917-2000). 

Astrid Kristensson var riksdagsledamot 
åren 1958-79 och landshövding i 
Kronobergs län 1977-1983. Hennes krav på 
hårdare tag mot brottsligheten gav henne 
smeknamnet ”batongmormor”.

Anna Trolle 
Hovfröken, slottsfru och storföretagare 
(1534-1617)

Anna Trolle föddes på Bergkvara och blev som 
18-åring hovfröken hos drottning Katarina, 
Gustav Vasas tredje hustru. När Anna gift sig 1664 
gick hennes make, Charles de Mornay, direkt ut i 
kriget och hon tog hand om godsen, bland annat 
Kronobergs slott. När maken avrättades för förräderi 
tog Anna sonen Johan till Tjust i nordöstra Småland 
och drev handel över Östersjön, båtbyggeri, 
tegelslageri och storjordbruk.  
Vid sonens död inrättade Anna stora 
stipendiefonder för skoleleverna i Växjö och Kalmar. 
Sedan 1617 vilar hon i Växjö domkyrka.

 



Axel  
Quiding 
Bokhandlare (1854-1910). 

Axel Quiding var bokhandlare i Växjö åren 
1881-1910. Bokhandeln fungerade även 
som pappers- och musikhandel samt som 
återförsäljare av det mesta inom fotografering. 
I slutet av 1800-talet lät han uppföra en 
av stadens första privatvillor  på den nya 
stadsdelen Söder. Huset finns fortfarande kvar 
med adress Södra Järnvägsgatan 3.

Bertil  
Vallien 
Skulptör och glaskonstnär (1938-) 

Bertil Vallien är sedan 1963 verksam på Kosta 
Boda glasbruk, där han framförallt blivit känd 
för att gjuta glasmassan i sand, så kallad 
sandgjutning. Med denna teknik har han gjort 
skimrande skulpturer av bland annat båtar och 
huvuden. Hans verk finns på många museer i 
världen. Altarskåpet i Växjö domkyrka är ett 
exempel på hans konst.



Birgitta 
Haraldsdotter
Markägare (1400-talet). 

Fru Birgitta tillhörde en rik släkt och ägde mer 
än 50 gårdar. Efter makens död avvecklade hon 
sitt godsinnehav och genom en stor donation 
lades grunden till Växjös första och enda kloster. 
Gråbrödraklostret blev det största byggprojektet 
i Växjö sedan domkyrkans tillkomst på 1100-talet. 
Klostergatan påminner om att det existerat.

Blända 
Uppdiktad gestalt (1600-talet).

Sägnen om Blända handlar om att kvinnorna 
i den del av Småland som kallas Värend, 
under hennes ledning räddade hela landet 
undan danskarna då de småländska männen 
var iväg på krigståg mot Norge. Som tack 
fick kvinnorna vissa rättigheter, bland annat 
lägre skatt på smöret och lika arvsrätt. 
Bländasägnen skrevs ner av Petter Rudebeck 
på Huseby under 1690-talet.



Bo Setterlind 
Poet (1923-1991). 

Bo Setterlind föddes utom äktenskap 
på barnbördshus på Högstorp 
i Växjö. Han flyttade senare till 
Strängnäs och Västerås där han tog 
studentexamen. Han debuterade 1948 
med diktsamlingen Månvagga som har 
följts av en stor mängd annan poesi. 
Setterlind var troende och är även 
representerad i 1986 års psalmbok.

Carl Petri
Kapten och handelsman (1891-1977).

Som vd för Hjalmar Petri AB ledde Carl Petri 
konfektionsindustrins expansion i Sverige. 
När företaget var som störst hade man 
cirka 50 fabriker i Sverige samt dotterbolag i 
Finland och Portugal. 

Carl Petri satt med i Växjö stadsfullmäktige 
1931-60 och var dansk vicekonsul 1931-65. 



Carl von Linné 
Botaniker, läkare, geolog, pedagog  
och zoolog (1707-1778). 

Carl von Linné föddes i en prästfamilj i Råshult och 
studerade i Växjö. Han räknas som sin tids störste 
botaniker och lade grunden för den moderna 
namngivningen som grupperar växter och djur. 
Växten Linnea namngavs efter honom.

Carolina Klüft 
Friidrottare (1983- ). 

Carolina Klüft var tidigare friidrottare på 
elitnivå och nådde sina största framgångar i 
sjukamp. Hon växte upp i Furuby och tävlade 
för IFK Växjö. Vid 22 års ålder blev hon den 
yngsta friidrottaren någonsin som erövrat 
fem internationella guldmedaljer. Carolina 
Klüft utsågs till Europas bästa friidrottare 
2003 och 2006.



Christina Nilsson 
Operasångerska (1843-1921). 

Christina Nilsson föddes i en fattig familj på 
gården Snugge i Vederslöv. Hon sjöng som barn 
på marknader som Stina på backen och blev på 
så vis uppmärksammad och fick musikutbildning. 
Hösten 1864 gjorde hon debut och succé på Paris 
operascen. Efter det följde turnéer över hela världen. 
Christina blev mycket förmögen och kunde köpa 
föräldrahemmet och Villa Vik.

Elin Wägner 
Journalist, författare, filosof och 
samhällsdebattör (1882-1949). 

Elin Wägner var verksam i Stockholm 
men hade rötter i Berg socken. Hon 
skrev många romaner och debattböcker, 
flera med förankring i Småland och 
med utgångspunkt i tidens stora frågor: 
kvinnors rösträtt, freden och miljön. 
Elin Wägner var ledamot av Svenska 
Akademien.



Elsa Kjellander 
El Kirsh 
Lärare och affärskvinna (1879-1964).

1922 flyttade fröken Kjellander och hennes 
fosterdotter in på Teleborgs slott. Året efter 
flyttade hon sin skola från Alvesta till Teleborgs slott 
och skolan fick namnet Theleborgs internatskola 
för flickor. Samma år gifte sig Elsa Kjellander med 
Abdulla El Kirsh, en man hon träffat under en resa 
till Egypten. 

På internatskolan fick flickorna lära sig språk, 
litteraturhistoria, musik och plikter inom hemmet. 

Esaias Tegnér 
Skald, professor och biskop  
(1782-1846).

Esaias Tegnér var som ung professor i 
grekiska vid Lunds universitet och en 
mycket aktiv diktare. Bland hans mest 
kända verk finns Frithiofs saga, en samling 
självständiga romaner med inspiration från 
den fornnordiska mytologin. Esaias Tegnér 
var ledamot av Svenska Akademien, biskop 
i Växjö och riksdagsledamot.



Eva  
Mörner
Landshövdingefru (1771-1855). 

Eva Mörner var gift med Carl-Stellan Mörner, 
landshövding i Kronobergs län 1793-1834 och 
mor till Carl Mörner som var landshövding i 
Kronoberg 1834-1863. Det är denna Eva som 
givit namn åt Evedal. Det var också under 
denna tid som landshövdingens residens 
flyttade till Stortorget.

Florence 
Stephens 
Svensk godsägare (1881-1979). 

Florence Stephens är mest känd som Fröken på 
Huseby, äldsta dottern till bruksägaren Joseph 
Stephens på Huseby Bruk. Hon ärvde Huseby 1934 
men hade okunniga rådgivare som tömde godset 
på stora tillgångar. Händelsen kom på 1950-talet 
att kallas Husebyaffären i media. Florence Stephens 
testamenterade Huseby bruk till staten.



Georg  
Lücklig 
Kommunalpolitiker och Växjös  
“starke man” (1899-1993). 

Georg Lücklig föddes i Hovmantorp och var 
glasarbetare vid Sandviks glasbruk. Efter studier 
vid folkskoleseminariet i Växjö avancerade han till 
överlärare och blev skoldirektör 1958. Georg Lücklig 
satt i Växjö stadsfullmäktige i 35 år och drev bland 
annat igenom att en universitetsfilial hamnade i 
Växjö, vilken är grunden till dagens Linnéuniversitet.

Gerth 
Christiansson 
Planeringschef (1937-2009). 

Gerth Christiansson var disputerad 
kulturgeograf och arbetade som 
planeringschef på Växjö kommun 1984-
1996. Han engagerade sig starkt för 
att öka samarbetet mellan högskolan, 
näringslivet och kommunen. Gerth 
Christiansson var med och skapade 
forskar- och företagsbyn Vidéum och 
blev senare dess vd.



Gulli  
Petrini
Lärarinna (1867-1941). 

Efter studier i Uppsala tillträdde Gulli 
Petrini en tjänst som lärarinna i fysik 
och kemi vid Växjö elementarskola för 
flickor. 1903 var hon med och bildade 
Växjö kvinnliga rösträttsförening. År 1906 
avskedades Gulli Petrini från sin tjänst då 
hon på en lektion sagt att forskning visat 
att människan härstammar från djurriket. 
1910 valdes hon in som första kvinna i 
Växjö stadsfullmäktige.

Hans 
Wieslander 
Statsvetare och rektor (1929- ). 

Hans Wieslander var under många år rektor 
för Växjö högskola och var drivande bakom 
utvecklingen från universitetsfilial till eget 
universitet. Han engagerade sig också mycket i 
Teleborgs utveckling och var med och startade 
forskar- och företagsbyn Vidéum.



Ingegerd Beskow 
Konstnär (1888-1978). 

Ingegerd Beskow var redan som barn intresserad 
av måleri och gick i lära hos konstprofessorn 
Carl Vilhelmsson. I Paris studerade hon för bland 
annat Henri Matisse. Hon lär under sin livstid ha 
deltagit i hela 100 utställningar, den första var 
Svenska konstnärinnor i Lund 1912. Under sin tid 
som landshövdingefru i Växjö (1925-1944) lät hon 
inreda ett  Linnérum på residenset och trädgården 
blommade åter upp.

Isa Thornell 
Författare (1920-2001). 

Isa Thornell har skrivit 16 böcker om Växjös 
förvandling under de senaste hundra åren. 
Hon bodde i Växjö i hela sitt liv och kände 
sin stad och alla dess personligheter väl. 
I hennes böcker kan man läsa om bland 
annat tändsticksfabriken som låg mitt i stan 
och om översvämningen 1945 liksom vilka 
personer som döljer sig bakom stadens 
kvarters- och gatunamn.



Johan Broqvist 
Konditor (1844-1886). 

Johan Broqvist utbildade sig till konditor i 
Stockholm och Österrike. Som gesällprov gjorde 
han en variant av en fransk tusenbladstårta 
som blev den numera klassiska svenska 
Napoleonbakelsen. 1876 flyttade han till Växjö 
och grundade ett eget konditori. Konditoriet 
är Sveriges äldsta och drivs i dag av femte 
generationen Broqvist.

”Mulle-Pelle” 
Stenhuggare, grundläggare (1845-1935). 

Johan Gustav Petersson föddes på Hov. Han gick 
i lära till stenhuggare och blev så småningom 
mästare. Han var med och anlade bland annat 
Södra Järnvägsgatan, Norra Esplanaden och 
utförde grundläggningen till ett stort antal 
byggnader. Kvar finns till exempel gamla badhuset, 
museet, Riksbanken och Teleborgs slott.



Nils Dacke 
Upprorsledare (cirka 1510-1543). 

Nils Dacke föddes och verkade i Småland 
nära den dåvarande riksgränsen mot 
Blekinge/Danmark. Han var ledare för den 
så kallade Dackefejden mot Gustav Vasa. 
Orsakerna till upproret var bland annat de 
chockhöjda skatterna, kyrkoplundringarna 
och inskränkningar i gamla bondefriheter. 
Vintern 1542-43 styrde Nils Dacke det 
upproriska området från Kronobergs slott.

Ola Salo
Rocksångare, låtskrivare och  
tonsättare (1977- ). 

Ursprungligen Rolf Ola Anders Svensson. 
Uppvuxen på prästgården i Rottne.  
Ola Salo är mest känd som sångaren 
och låtskrivaren i The Ark men han har 
även gjort succé som Jesus i Jesus Christ 
Superstar vid Malmö Operan och Göta 
Lejon i Stockholm.



Olga Bohlin 
Karamellkokerska (1888-1966). 

Olga föddes på Norr. Hon ärvde sitt yrke 
av sina föräldrar och stod ofta med sin 
karamellvagn på Oxtorget. Olga fick 
tvillingar när hon var trolovad 1909. Det 
blev aldrig något bröllop men rådhusrätten 
slog fast att Olga ägde laglig hustrus rätt 
och att barnen inte ansågs var ”oäkta”.

Per Henrik Ling 
Gymnast och författare (1776-1839). 

Per Henrik Ling kom från Södra Ljunga, var 
gymnasist i Växjö på 1790-talet och är känd 
som den svenska gymnastikens fader. Den 
lingska gymnastiken var vetenskapligt och 
fysiologiskt förankrad. 1814 grundade han 
Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm, idag 
GIH. Per Henrik Lings satt i Svenska Akademien.



Per Tengstrand
Pianist (1968- ).  

Studerade på Pariskonservatoriet och vann som 
förste svensk en stor internationell pianotävling. 
Har fått den kunglig medaljen ”Litterus et Artibus”, 
turnerat över hela världen, och har en egen 
festival i Växjö.

Pär Lagerkvist 
Författare, poet och dramatiker 
(1891-1974). 

Pär Lagerkvist växte upp i Växjö. Han 
är känd för bland annat diktsamlingen 
Aftonland och romanen Barabbas, båda 
på temat om livets mening. Pär Lagerkvist 
protesterade i sina verk mot världens 
ondska, människors grymhet och nazismen. 
Han var ledamot av Svenska Akademien och 
fick Nobelpris i litteratur 1951.



Rune Rydén 
Handlare, politiker och idrottsledare 
(1924-2006). 

Rune Rydén drev Rydéns snabbköp på 
Östregårdsgatan från 1954, ett av södra 
Sveriges första snabbköp. 1971 startade han 
ICA i Teleborgs centrum. Han var under många 
år vice ordförande i Östers IF, ordförande i 
ishockeysektionen, folkpartistisk politiker 
i kommunen och satt en mandatperiod i 
riksdagen.

Rut Grubb
Läkare och fängelsedirektör  
(1889-1952). 

Rut Grubb var läkare vid centralfängelset för 
kvinnor i Växjö och utnämndes senare till 
Sveriges första kvinnliga fängelsedirektör. 
Hon var politiskt aktiv och satt i Växjö 
stadsfullmäktige och som ordförande 
i hälsovårdsnämnden. Hon var även 
ordförande i Fredrika Bremerförbundets 
Växjökrets.



Singoalla
Uppdiktad gestalt  
(mitten av 1300-talet). 

Romanen handlar om kärleken mellan 
riddaren Erland Månesköld och den 
mystiska Singoalla, som tillhör det 
kringvandrande folket romer. Romanen 
är skriven av Viktor Rydberg 1857. Den 
filmatiserades 1949. I Lädja norr om Växjö 
kan man besöka Singoallas grotta, dit 
romanens handling var förlagd.

S:t Sigfrid 
Missionär och helgon (1000-talet). 

S:t Sigfrid var en engelsk missionsbiskop 
under 1000-talets första hälft. Enligt 
legenden kom Sigfrid med sina 
systersöner Unaman, Sunaman  och 
Vinaman till Värend för att missionera. 
De fick i uppdrag av Gud att uppföra en 
kyrka  vid Växjösjöns strand, där också 
Sigfrid ska ha begravts. Systersönerna lär 
ha mördats och de skyldiga fick betala ett 
stort skadestånd.



Stig  
Svensson 
Fotbollsledare (1914-2004). 

Stig Svensson var en av svensk fotbolls 
största ledare genom tiderna. Han var 
ordförande i Östers IF 1946-1989.  
Han var envis, omtänksam och 
uppfinningsrik och introducerade 
bland annat halvtidslöner till 
A-lagsspelare.  
Stig Svenssons fotbollstalang smittade 
också av sig på sönerna Tommy 
Svensson och Peter Svensson.

Sylvia  
Mang-Borenberg
Konsertpianist och sångerska  
(1924 -2010). 

Sylvia Mang-Borenberg föddes i Rumänien, 
studerade musik i Wien och tog en 
sångpedagogexamen i Stockholm. Hon var under 
många år verksam som sångpedagog i Växjö med 
omnejd. Med entusiasm, kunskap och omvittnad 
humor sporrade hon många att satsa på sången. 
Flera av hennes elever blev hovsångare och 
internationellt kända.



Thor Cavallin 
Officer och präst (1906-2000). 

Thor Cavallin utbildade sig till officer 
och var under utbildningen kurskamrat 
med prins Gustav Adolf. Han avslutade 
sin militära karriär som chef vid Kungliga 
Kronobergs regemente 1957-67. Efter 
pensioneringen studerade han till 
präst. I Växjö gick han, med anspelning 
på sina bägge yrken, under namnet 
Översteprästen.

Torsten Ullman 
Pistolskytt, guldolympier och  
företagare (1908-1993). 

Torsten Ullman tog guld vid olympiska spelen i 
Berlin 1936 på fripistol 50 meter och ett brons i 
silhuettpistol. Vid OS i London 1948 tävlade han 
för Växjö PK och tog då brons i fripistol. Torsten 
Ullman blev senare en framgångsrik företagare 
med företaget Torsten Ullman AB i Moheda.



Ulrica  
Hydman Vallien
Konstnär och glasformgivare  
(1938-2018).

Utbildade sig på Konstfack 1958-1962 inom  
glas och keramik. Ulrica och maken Bertil Vallien  
slog sig ner i Åfors 1963, men det skulle dröja  
till 1972 innan hon började med glasformgiv-
ning. Ulrica Hydman Vallien kom att bli en 
mycket uppskattad formgivare inom Kosta Boda, 
inte minst tack vare det målade glaset som blev 
hennes signum.
 

Vilhelm Moberg 
Författare, dramatiker och  
journalist (1898-1973). 

Vilhelm Moberg föddes i Algutsboda socken och 
skildrade ofta Småland i sitt skrivande. Mobergs 
mest kända verk är Utvandrarserien som handlar 
om en grupp människor som utvandrade från 
Duvemåla i södra Småland till Minnesota i USA i 
mitten av 1800-talet.



Yngve Brilioth 
Teolog och professor (1891-1959). 

Yngve Brilioth blev biskop i Växjö stift  
1938 och satt kvar till 1950 då han utsågs till 
Sveriges ärkebiskop. Brilioth var ledamot i 
bland annat Vitterhetsakademien och Kungliga 
Vetenskapsakademien. Han gifte sig 1919 med 
Brita Söderblom, dotter till ärkebiskop Nathan 
Söderblom och hans fru Anna. 
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HÄR ÄR LISTAN PÅ DE SOM GETT 

SITT NAMN TILL STADSBUSSARNA:


