
Skyltmålare Allan Evert Parker, på dopattesten står det Alen Evert, född i Boston Mass USA 

1921-12-19. 

Föräldrar: Anton Dahlberg Parker, Arkelstorp och Ester Augusta Ingeborg född Fagerlund, 

Kalmar. 

Hustru: Astrid Birgit Linnea född Svensson, Malmö. 

Barn: Barbro Monika född 1947 och Gunnel Margareth född 1950. 

Anledning till att vi fick namnet Parker var, enligt farfar, att när han kom till USA strax före första 

världskriget, ansågs det inte lämpligt att heta Dahlberg, det lät som man kom från Tyskland. 

Farfar sade att han blev tilldelad namnet Parker att använda istället. 

Pappa gick i både amerikansk och svensk skola, eftersom farmor och pappa åkte fram och 

tillbaka över Atlanten flera gånger. De stannade till slut i Kalmar och pappa avslutade sin 

skolgång där. 

Han var en av de första som skrev på som hemvärnsman i Kalmar. Beredskapen/lumpen gjorde 

han på I 11 i Växjö. Under en period var han stationerad i Malmö och placerad i Pildammsparken. 

Där träffade han Birgit som han sedan gifte sig med. Bröllopet stod i Malmö den 19 maj 1945. 

Efter bröllop och slut på beredskap flyttade mina föräldrar till Kalmar där pappa började arbeta 

hos Kalmar skyltindustri. 

1953 flyttade familjen till Karlskrona och pappa startade firman Parkers skyltreklam. Första tiden 

höll han till i en källarlokal vid Borgmästarekajen, därefter flyttade han till Drottninggatan 50 och 

där blev firman kvar till nedläggningen på 1970-talet. 

Pappa och hans anställda har tillverkat ett stort antal skyltar både neonskyltar och andra till 

affärer och banker i Karlskrona och Ronneby. Det blev en och annan i Karlshamn och 

Kristianstad också. Bland annat har han tillverkat skylten till Blekinge museum som nu finns i 

magasinet i Rosenholm. Det var även pappa och hans anställda som gjorde de flesta 

fönstermålningar som fanns i Karlskrona under 1950- 60- och 70-talen. De flesta fotona som 

medföljer detta brev är tagna på 1960-talet. 

Jag vet inte när pappa fick sitt mästarbrev men det måste ha varit på 1960-talet för jag mins hans 

mästarprov tydligt. Det finns foton på det också. 

Under många år var familjen mer eller mindre, föräldrarna mer och barnen mindre, engagerade i 

EFS och Möllebackskyrkan. När den gamla lokalen revs och nya kyrkan byggdes var pappa med 

i byggnadskommittén och lade mycket av sin fritid där. Han fotograferade mycket av den gamla 

interiören och följde hela nybygget med sin kamera. Detta skedde på 1960-talet. 

Den sista perioden av sitt verksamma yrkesliv arbetade pappa på Lantbruks- och fiskenämnden i 

Karlskrona. På sin fritid var han verksam inom hemvärnet och där blev han chef för 

Karlskronaavdelningen. 

Allan Evert Parker avled i juli 2006, hans hustru Birgit var då borta sedan många år. 

Nedskrivet av Allan Evert Parkers dotter, Gunnel Margreth i samband med gåvan av 

fotografierna. 


