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Detta är en bilderbok om mitt liv. Den är endast tryckt 
i en upplaga på fem exemplar. Mina döttrar Kristina 
och Eva skall ha varsin bok. En bok skall ligga bland 
släktsakerna i den gamla Saxåsekretären. Ett exemplar 
skall finnas bland mina övriga produktioner. Eftersom 
alla mina vänner på ett eller annat sätt finns med i boken 
skall det sista exemplaret kunnat tas med och visas då 
jag träffar dem. Kanske till och med någon skall kunna få 
låna boken en tid.

Tryckt på Strokirk-Landströms 2017 i fem exemplar.
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Inledning
Att fotografera har varit min hobby sedan mitten av 1950-talet. Det innebär att 
jag har fotograferat under 65 år. Periodvis har fotograferandet varit mer inten-
sivt, som till exempel när barnen kom, ibland har kameran blivit liggande. En av 
mina första kameror var en Kodak Retina IIC, en småbildskamera med en stor 
nyhet, inbyggd manuell avståndsmätare. Efter hand blev modellerna mer och 
mer avancerade och i dagsläget är en kamera så tekniskt fulländad att man med 
ett tryck på en knapp ställer in både tid, bländare och avstånd. Dessutom anpas-
sar sig kameran automatiskt till typen av motiv.

I början använde jag svartvit film och en stor del i fotograferingsprocessen 
innebar vistelse i mörkrum. Kopieringen kunde göras i skenet av en röd lampa 
medan däremot framkallningen av film måste ske i totalt mörker för att inte 
skada den ljuskänsliga filmen. När jag började med diapositiv var det en stor 
händelse att man kunde göra färgbilder. Den digitala fotograferingen har föränd-
rat hantverket totalt.

Lyckligtvis hade jag sparat alla svartvita negativ och stora mängder med dia. 
Dessa har jag för att göra den här boken gått igenom och skannat de bilder som 
jag bedömt mer värdefulla. Därefter har jag kastat nästan alla diabilder. Det blev 
plastsäckar på uppskattningsvis 40 kilo. Jag sänder också en tacksamhetens tanke 
till min mamma som dokumenterade mina första levnadsår i ett välgjort fotoal-
bum.

Att göra en bok av den här typen är att leva om sitt liv. Varje bild bär på ett 
minne, och minnen har samlat sig i mängd under så många år, både i fråga om 
människor, platser och upplevelser. Tyvärr är utrymmet begränsat i en bok. Jag 
hade egentligen velat ha med fler bilder och kommentarer men boken rymmer i 
alla fall det viktigaste som hänt mig fram till nu då jag är 78 år. Det som kommer 
sedan kan mina barn och barnbarn berätta om de tycker att det är intressant.

Karlstad oktober 2017
Per Berggrén
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Andra världskriget bröt ut den 1 september 1939 då Hitlers Tysklands invaderade Polen. Detta var 
startskottet till historiens blodigaste krig. 100 miljoner soldater deltog i kriget. Man räknar med att 
mellan 50 och 85 miljoner av dessa stupade. Kriget fördes både i Europa, Asien och Afrika.

Den 21 augusti, tio dagar före krigsutbrottet, föddes jag på KK i Göteborg. Min pappa, som var 
reservofficer på Värmlands regemente, inkallades till krigstjänstgöring och, med undantag av kortare 
permissioner,  var han under hela kriget borta från familjen ända fram till krigsslutet 1945. Han fick 
se sin nyfödde son några timmar innan han reste för att inställa sig vid sitt förband. Jag döptes till 
Per Gustaf.

Dessa första år av mitt liv tillbringades på Platinagatan 5 i Kungsten, som då hette Stadsgränsen, i 
Göteborg. Min mamma arbetade på Sam de Marés advokatbyrå och mina dagar tillbringades tillsam-
man med min mormor Albertina Andersson.

Jag var nog väldigt skyddad från allt vad kriget innebar. Jag minns att fönstren täcktes med mörka 
gardiner på kvällarna och jag har någon minnesbild av att starka strålkastare letade efter flygplan på 
natthimlen. Men min tillvaro var mycket lycklig. Min mormor tog väl hand om mig på dagarna. Hon 
var också barnvakt åt min kusin Gunn, som på den tiden hette Dahlén i efternamn. Vi två, Gunn 
och jag, växte upp som syskon.

Min mamma hade fått en hund av Sam deMaré som skydd mot nazister i Göteborg. Sam var jude 
och illasinnade element hotade honom och hans anställda. Hunden, som hette Ketty, var världens 
snällaste hund. Den tålde alla sorters behandling av mig.

Tack vare att min mamma och pappa fotograferade med sin enkla lådkamera finns mina första år 
dokumenterade. De kommande sidorna är skannade från mitt fotoalbum som de har gjort.

Mina första år
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Mina föräldrar: Signe Gunborg, född Andersson 1910-03-03, död 2006-01-15, 
och Johan Knut Gotthard Berggrén, född 1907-04-07, död 1976-10-12.
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Jag växte snabbt. Huset i Stadsgränsen hade en härlig balkong. När pappa någon sällsynt 
gång var hemma från beredskapstjänsten var det en högtidsstund. 
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Vår trogna hund Ketty vakade över oss. Jag fick åka i en lyxig barnvagn när vi var ute på promenad. Mormor Albertina 
bodde i samma hus som vi. Hon betydde mycket för mig under mina första år. Hon dog tyvärr när jag bara var tre år. 
Någon gång kom farmor Lizzie på besök och vi fick en skön stund tillsammans i trädgården. Hon dog när jag var 6 år. 
Både farfar och morfar dog innan jag föddes.
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Trädgården i Stadsgränsen erbjöd både sol och skugga.
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Tiden gick och jag blev så stor att jag fick gå till 
en riktig fotograf. Övre bilderna, till vänster min 
mormor, till höger boxern Ketty.
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När jag var fyra år fick jag en skrinda 
som jag hade väldigt roligt med.
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I Stadsgränsen hade jag en lekkamrat som hette Tore och jag hade en tre-
hjulig cykel med ratt. Ibland fick vi besök av kusinerna Gunn och Kerstin och 
en liten styvkusin som hette Tore.
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Svampplockning

Att komma ut i naturen och plocka svamp var ett stort fritidsnöje. Vi åkte oftast 
tåg med Västgötabanan till Nol, Stannum, Gunnilse och andra platser i Väster-
götland men också till Bohuslän. 

Jag fick tidigt komma i kontakt med djur och natur. Mammas släkt var bönder 
från Nossebro i Västergötland. Hennes farbror Johan och faster Mi bodde kvar 
på gården och bedrev ett litet jordbruk med höns.

Pappa och jag någonstans i Västergötland.
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1945, när kriget var slut, flyttade vi till Långedrag och adressen Stävgatan 8. Både mamma och pappa hade 
långa arbetsdagar. Därför hade vi ett antal barnflickor. På bilderna är fru Dahlberg till vänster och Siv Stenberg 
till höger. Andra flickor var Laila och Ingrid från Norge.

Under en period i slutet av kriget tjänstgjorde pappa i Värmland. Då fick mamma 
och jag hälsa på honom i Arvika. Det berättas att jag vägrade att gå in och ut 
genom dörren på hotellet. Jag tog alltid fönstervägen. 
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Mamma plockar vinbär. I träd-
gården i Långedrag odlade vi 
både vinbär, krusbär, hallon, 
plommon och äpple. 

Under hela andra världskriget 
var pappa inkallad. I egenskap 
av reserv officer vid Värmlands 
regemente var han krigspla-
cerad som kompanichef och 
tjänstgjorde under lång tid vid 
finska gränsen. Under en period 
i krigets slutskede var han 
stationerad i Arvika. Då fick jag 
träffa honom en av få gånger 
under de sex åren som kriget 
varade.
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Långedrag
1945 flyttade vi till Långedrag. I övervåningen fanns tre sovrum. Föräldrarnas sovrum hade en rym-
lig balkong. I bottenvåningen fanns ett stort vardagsrum, en matsal, en jungfrukammare och ett kök. 
Dessutom hade huset en stor vind och en lika stor källare. I trädgården runt huset växte äpple- och 
plommonträd. Gången från grinden till entrétrappan var stenlagd och kantad av rosor.

Miljön runt vårt hus var ett paradis för en liten pojke att växa upp i. Utanför huset hade vi en stor 
äng som med gemensamma krafter från områdets pojkar förvandlades till en fotbollsplan. Alldeles i 
närheten hade vi en skogsdunge som kändes som en stor urskog.

Samma år som vi flyttade hit fick jag en lillebror som hette Anders.

Mitt barndomshem från sex års ålder till dess att jag flyttade till Karlstad när jag var 21 år.
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Lillebror Anders var ett spännande tillskott till familjen. Han 
hamnade snabbt i centrum när mina lekkamrater träffade 
honom. Lekkamraterna heter Lasse Wallerström, Göran 
”Chippen” Olsson och Calle Lange. I bakgrunden syns 
pumphuset och vägen rakt över ängen som mamma kallade 
Solstigen. I dag står en skola på området.Lillebror Anders kom till världen den 22 oktober 

1945. Då var kriget slut. Pappa hade blivit civil.

Brev till mig när Anders hade blivit född.
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Lekkamrater Calle Lange, jag, Göran 
Olsson och Lasse Wallerström.

Kusin Gunn och Tore.

Anders och jag i trädgården.
Calle Lange, jag, Anders och Göran Olsson.
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Jag hade en röd cykel av märket Husqvarna. Anders 
och Calle Lange är också med på bilden.

Med ett gammalt barnvagnsunderrede 
gjorde jag en lådbil. 

Min tid som indian tillsammans med Bert 
Schultz och Ulf Björkegren. Kusin Dagmar och 
Anders fick också vara med på bilden.

Kusin Dagmar, Anders och jag på den stenlagda 
gången från trädgårdsgrinden.
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Vi umgicks mycket med kusinerna Uhrbom: Barbro, Dagmar, Gunnar och Göran och 
deras mamma Margaretha. Tyvärr lämnade deras pappa Harald oss tidigt. 

Det är inte många av klasskamraterna i första klassen som man kommer ihåg. Längst fram till höger 
sitter jag. Bakom mig står Lasse Wallerström på knä. Trea från höger i främre raden är Rolf Lund-
qvist och till vänster om honom Olle Carlsson. Lärarinnan var fröken Seiling.
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Vi och Toressons.

Fortgatans Idrottsklubb, FIK. Stående jag, Ulf Björ-
kegren och Magnus Rosén. Lars Ingvar Henriksson är 
målvakt och Anders fick också vara med på kortet.

Tioårskalas. Från vänster okänd, Rolf Lundqvist, okänd, 
jag, Lasse Henriksson, Ulf Björkegren, Calle Lange 
och Göran Olsson. Stående Anders och grannflickan 
Kristina Lindmark.
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Semestrarna tillbringade vi alltid i Strömstad. Ibland 
hyrde vi inne i staden. Några gånger hyrde vi på Syd-
koster. Senare hyrde vi på Öddö innan mamma och 
pappa köpte ett eget sommarhus på Tjärnö.
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Moster Ellen hade ett sommarställe vid sjön 
Aspen inte långt från Allingsås.

Sydkoster 1951.
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Flera år hyrde vi på Öddö utanför Ström-
stad. Där hyrde också familjen Hedqvist 
som vi umgicks en hel del med. Särskilt 
Inger och jag hade mycket roligt ihop.
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Mamma och pappa i trädgården på Långedrag.

Utsikt över ängen. Calle Lange och jag i trädgården. Bakom oss plantera-
des senare ett plommonträd som blev enormt stort
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Pappa, Anders och jag på baksidan i trädgården.

Jag och pappa tillsammans med en suddig Anders 
vid grinden i trädgården.
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Lyckliga år

Ja, barnaåren på Långedrag var lyckliga. Vi hade en fin familj och jag har svårt att tänka 
mig bättre föräldrar. Båda två var hårt arbetande men vi barn kom alltid i första hand. 
Sammanhållningen var stor, släkten träffades ofta. Kusinerna blev nästan som syskon.
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Jul i Långedrag med familjen Uhrbom. Överst till vänster: Barbro och Dagmar. Därunder: Harald, som bland 
annat komponerat körmusik och sånger till släkten, spelar piano. Högra bilden från vänster: Anders, faster 
Elsa Friberg, Harald, Dagmar, Margaretha, Barbro, pappa och mamma. Sittande: Göran och Gunnar.

Stormöte på Öddö. Från vänster: Erik Hedqvist, Carola Hedqvist, Elsa Friberg, Dagmar, 
Gunnar, Margaretha och Göran. Stående: Barbro, pappa och jag.
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Gunborg och Gunn. Jag och Inger Hedqvist.

Anders, pappa, Fredrik, Elsa, mamma och jag. Senare blev Inger min hustru och kusin Kerstin 
gifte sig med Lars Häggström.

Fredrik och Elsa Johansson, Kerstin, 
Ellen och Dick Mattsson.

Gunn i samband med ett kalas.
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Tonåren
Efterhand utvidgades mina jakt-
marker. 1951 började jag på Lundby 
Samrealskola och tog realen 1956. Här 
utsågs jag att till rektor Svenningsson 
överlämna grundplåten till ett sti-
pendium i samband med en högtidlig 
avslutning i Lundby gamla kyrka 1956.

Några av mina klasskamrater på Lundby Samrealskola. 
Den mörka flickan i mitten hette Siv Olofsson.
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Min första kontakt med 
fjällvärlden var då skolan an-
ordnade en resa till Ringebu 
i Norge 1955. Jag hade fått 
ett par skidor av hickory. På 
kvällarna spelade vi kort. På 
bilden: jag, Lars-Erik Hallqvist, 
Tore Askne och okänd.
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När jag fyllt 15 år fick jag börja köra moped. På 
bilden får jag provköra Rolf Lundqvists Puch.

I övre tonåren började jag röka. Det slutade jag 
med när jag var 35 år.

Lasse och Masse lärde mig spela schack. Min allra första kamera var en Kodak med formatet 4x4 
cm. Jag fick ett litet rum i huset på Långedrag där jag 
inrättade ett mörkrum. Då var jag 13 år.

Ulf Björkegren visade tidigt vad musiken kan betyda. Rolf Lundqvist bodde på Fortgatan.
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Anne-Marie, jag, Margareta Wicknertz och Bertil Lundberg. Alla sitter och röker.

Margareta försöker lära Bertil att dansa. Leif Johansson, Anne-Marie och jag.

Tonårsgänget

Tonårsgänget träffades varje 
lördag. Då dansade vi och drack 
te. Den gamla tradjazzen var 
vår favoritmusik. Chris Barber’s 
Jazz Band var vår favoritorkes-
ter. Men vi var också ute och 
promenerade ibland.
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I Långedrag och Saltholmen tillbringades 
åtskilliga timmar.

Segeltur med Lasse Henriksson.

Långedrags gamla sommarrestaurang.

Seglen hissas på Bromans båt. Holger Broman, 
Magnus Rosén och Anders medverkar.

Eva Larsson och Bertil Lundberg.

Hamnen i Långedrag en vinterdag.

Ibland vistades jag ute i naturen.
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Genom mina sommarjobb tjänade jag pengar så att jag kunde köpa en scooter, en begag-
nad Zündap Bella för 700 kronor. Den använde jag mycket och körde mellan både Göteborg 
och Karlstad och Göteborg och Halmstad under min militärutbildning.



39

1954 köpte familjen sin första bil, en Volvo PV 444 
som kostade 7 000 kronor vilket var en stor investe-
ring. Bilen använde vi bland annat till svamputflykter. 
Ibland fick moster Ellen följa med.

Föräldrarnas andra bil, en Volvo 544, blev min första 
bil i mitten av 1960-talet. Med den gjorde vi en resa i 
södra Sverige. Anders och jag bodde i tält. Föräldrarna 
förvandlade innanmätet i bilen till två sängplatser, där 
de kunde sova.

Föräldrarnas tredje bil, en blå Volvo Amazon, blev 
min andra bil i slutet av 1960-talet. Senare hade vi 
en grön Amazon.

Med en gul Volvo 240 reste vi bland annat till England. 
Vi hade också en grön bil av det här märket.

Under några år hade vi en vit Volvo 240.

På femtiotalet lastade man en utflyktskorg 
och lade i campingmöbler i bagageutrym-
met och åkte på utflykt.

Nu, år 2017, har vi en röd Volvo V40.
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Studentexamen

Den 26 april 1961 tog jag studenten på Vasa Högre Allmänna Läroverk för gossar. Jag gick 
på latinlinjens halvklassiska gren och läste förutom svenska även latin, engelska, tyska, 
spanska och franska. Märkligt nog sitter mycket av dessa kunskaper kvar fortfarande, 60 år 
efter studentexamen. 

Åren på gymnasiet var en strid mellan mitt vaknande musikintresse och studierna. I 
princip all tid ägnades åt att spela piano och klarinett. Jag lärde mig alla gamla klassiska 
jazzlåtar och njöt av livet. Skolan kom i andra hand och jag var tvungen att gå om tredje 
ring. I backspegeln måste jag ändå säga att det var det värt med tanke på all den glädje 
musiken har gett mig under alla kommande år.
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Sommarjobb

Sommar- och jullov ägnades åt feriearbete. Broströms var Sveriges ledande 
shipping-företag och här administrerades de stora rederierna. Jag hade hand 
om Ostasiatiska kompaniet, Svenska Amerikalinjen, Svenska Orientlinjen och 
några till. Några somrar var jag anställd på Statens Järnvägar med uppgifter 
allt från att rensa spår och tömma papperskorgar till att lasta godsvagnar.
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Inger
Efter studenten bjöd Martin Gierz, sonen till dåvarande biskopen Bo Gierz, in sina 
klasskamrater med damer till biskopsgården den 5 maj 1961 för att fira studenten. Jag 
bjöd Inger Ryberg, som var 18 år gammal, att vara min dam. Följden blev att vi träffa-
des varje dag innan jag reste till Karlstad för att fullgöra min militärutbildning.

Vi fortsatte sedan att träffas. Varje helg reste jag hem till Göteborg för att träffa 
henne. Somrarna tillbringade vi tillsammans, oftast någon tid i norra Bohuslän. 

Utflykt i Värmland. Första mötet med mina föräldrar och moster 
Ellen i Långedrag, sommaren 1961.
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Segeltur.

Björnsängen, Koster. Ombyte förnöjer.
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På brygga i Bohuslän.Några somrar hyrde vi på Miltons hotell på Nordkoster.

Utflykt på Nordkoster.
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Bröllopet
1963 förlovade vi oss och sedan dröjde det ända till den 15 juli 1967 innan vi gifte oss. I 
strålande högsommarväder ägde bröllopet rum. Vigseln skedde i Utby kyrka. Elisabeth 
Bruce var tärna och broder Anders var marskalk. Två små söta brudnäbbar var Anneli 
Magnusson, gift Fantini, och Peter Sjöstedt. Bröllopsmåltiden var dukad i mitt föräldra-
hem i Långedrag.

Före bröllopet hade vi lysningsmottagning, där släkt och vänner samlades och överöste 
oss med allehanda nyttiga saker.. 
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Lysningen. Släkt och vänner ställde upp mangrant och gav oss det mesta som behövs i ett äktenskap.

Huvudpersonerna. Tärnan Elisabeth Bruce, Ingers föräldrar Henning och Maja Ryberg, bruden, 
brudgummen, marskalken, min bror Anders, mina föräldrar Signe och Knut Berggrén. Längst 
fram står brudnäbbarna Peter Sjöstedt och Anneli Magnusson, gift Fantini.
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Brudparet lämnar kyrkan för att fotograferas.

Officerskamraterna Arne Eklund och Bo Sjöstedt 
tog emot oss efter vigselakten.

Mina föräldrar gratulerade utanför kyrkan.

Ingers goda vänner Ulla och Peter Clausen 
gratulerade.
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Nygifta. Brudens föräldrar Henning och Maja Ryberg.

Bröllopsmåltiden ägde rum i mitt föräldrahem 
i Långedrag.

I matsalen och vardagsrummet var dukat 
till 40 personer.

En stor krokan serverades till efterrätten.
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Bröllopsresan gick till den lilla ön Älgö vid Rossö i norra Bohuslän. Där hyrde vi under en vecka en liten, 
liten stuga utan både vatten och elektriskt ljus.

Vi fick klara oss utan dusch. Hygienen skötte vi utomhus.
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Vi promenerade. Vi såg på hällristningarna i Tanum.

Vi hälsade på Inger och Stig Jeansson, 
som bodde på Ursholmen.

Hos Inger och Stig kunde vi se att mellan de karga 
klipporna fanns skrevor med rik växtlighet.

En dag kom Ingers mamma Maja och hälsade på. En annan dag kom Bele och Brita Nord och hälsade på.

Vi badade och njöt av tillvaron. Hushållsgöromålen fick skötas utomhus.
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Min visa till Inger

Från det att jag ryckte in till min militära grundutbildning i Karlstad 1961 till dess att vi gifte oss 
1967 hade det gått sex år. De enda tillfällen vi hade att träffas var på helger och semestrar. Vi 
förlovade oss 1963. Efter bröllopet, på hotellet där vi övernattade, sjöng jag min visa till Inger.
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Barnen
Så kom barnen. Först Kristina och sedan Eva. En fin gemenskap skapades i familjen och 
barnen var en ständig källa till glädje. Nu blev det att ägna sig åt blöjbyte, matning, god-
nattsagor och en massa annat. Somrarna på Tjärnö är oförglömliga. Fjällvandringen med 
Eva har gett ett fint minne.  Jag var klasspappa i Kristinas klass på Färjestadsskolan. Jag 
var bilskollärare åt både Kristina och Eva. För att inte tala om gemensamma musikstun-
der med resorna till Norge, Danmark, Finland och Island med Skåreblåset.

Kristina badar i balja på Gotland 1971. Kram till Eva på Tjärnö 1974.
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Kristina föddes den 3 juli 1969 klockan två på natten. Det var en 
strålande morgon, solen var på väg upp och sommarens dofter 
var nästan berusande. 
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Kristinas visa

När vi åkte iväg var vi tvenne
en tjock och en smal person,
men snart så blevo vi trenne.
Du kom med acklamation.
Du lyckats vår värld nu berika, 
vår dotter så liten och nätt
och när du först började skrika, 
det lät som musik du oss gett.

Trots verkliga långpromenader
på gator och makadam,
som ej gillades helt av din fader,
du dröjde med att komma fram.
Du var sen med dagarna tio.
På almanackan stod då
nittonhundra och sextionio
tredje juli och klockan var två.

Din fader han satt och förstora’
med foton han slet som en slav
när mor kom och sa: ”Nu tror ja’
det är bäst att vi ger oss av”.
Och vi åkte i natten den fina
där sommarvärmen fanns kvar
och se då kom Kristina
till glädje för mor och för far.
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Kristina klarade körkortet galant alldeles innan hon reste till 
Denver i Colorado, USA, som utbytesstudent.

Liten lekstund med Kristina.
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På Kristinas bröllop med Urban Karlstam var det stor högtidsdräkt som 
gällde. Jag fick äran att föra Kristina till altaret i Alsters kyrka.
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Visa till Eva på ettårsdagen

När nu i tårtans grädde du ett ljus kan sätta
vill vi hylla dig med några ord
alltmedan olika presenter ges till dig
och sedan lägges uppå rummets bord.
Det år som gått har lämnat sina minnen 
och dem vill vi mycket noga spara på.
En sammanfattning av allt det som hänt dig 
kan beskrivas i en vers och låta så:

Refr En underbar flicka det är du.
 Vi håller dig mycket kär.
 Ett grattis från alla du får nu,
 från Inger, Kristina och Per.

Det hela började när du i mammas stora mage 
låg så tyst och still och snäll
och mamma tyckte att det var så tröttsamt 
att hon gick och la’ sig sex varenda kväll,
och pappa köpte sig en Sony bandspelare 
för att trickinspela dixie på.
Men man kan aldrig veta vad det blir
det sa’ Kristina och hon var så säker så.

Refr Men en under flicka det blev det...

År nittonhundrasjuttitre på påskafton
då var det dags för dig att komma ut.
Då var det nyplanterat uti trädgården.
Där stod små tallar bakom husets knut.
Och raskt till BB styrde vi vår kosa
och Kristina fick hos farmor hälsa på.
Och snart med kolsvart hår en liten flicka
syntes som var sötast utav alla små.

Refr Och en underbar flicka det blev du...

Eva föddes den 21 april 1973, sex minu-
ter i två på eftermiddagen. Vintern var 
sen detta år. När vi åkte hem från BB 
hade det nyss snöat. Det var kallt och 
blåsigt.
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Tretusenetthundra och fyrti gram du vägde
och din längd var exakt fyrtisju
när i april den tjugoförsta klockan sex minuter
före två på dan kom du. 
Och det var rått och vått och kallt och blåsigt
men det var en härlig dag ändå, 
när mor och far en dotter och Kristina 
lillasystern äntligen lyckades få.

Ref Ty en underbar flicka det är du...

Du växte snabbt när du på Tjärnö under som-
marn kände salt luft som gör väldigt gott
och i september samlade vi släkten 
för att döpa dig till Eva och Charlotte.
Sen kom den långa, mörka, blida höst
och vinter då du daghemmet fick hälsa på.
Och när år nittonhundrasjuttifyra kom
så hade du just lärt på benen stå.

Refr.  För en underbar flicka det är du...

Det första året har du varit väldigt glad
och du har skrattat så att alla smällt.
Och när vi lagt dig ner i sängen
har du genast somnat både tyst och snällt.
Men influensa, vattenkoppor, tredagsfeber
har du också luktat lite på.
Och när nu ett år har passerat har du 
faktiskt lyckats lära dig att nästan gå.

Refr.  Och en underbar flickan det är du...
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På Evas bröllop sjöng jag Evas visa.

Ett speciellt förhållande växte fram 
mellan Eva och mig, kanske beroende 
på att Kristina tidigt försvann, först till 
USA som utbytesstudent och senare 
flyttade hemifrån. Eva och jag kun-
de sitta och lösa livets gåtor nätterna 
igenom på Pappas krog i källaren på 
Färjestad. Och vandringen i fjällen 
finns alltid med som ett av mina finas-
te minnen.

Eva 17 år och jag.
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Ett underbart minne med Eva var när vi två under några augustidagar 1994 vandrade i den svenska fjäll-
världen. Första etappen gick från Storulvån till Sylarna, en sträcka på 16 kilometer. Andra etappen var 19 
kilometer lång till Blåhammaren och sista dagen på vår tredagars tur vandrade vi de 12 kilometrarna tillba-
ka till Storulvån. Totalt tillryggalade vi en sträcka på 36 kilometer där Eva visade viljestyrka och uthållighet. 
Detta är ett av mina allra finaste minnen genom alla år.



66

När vi var ute och reste avslutades ofta dagarna med högläsning, den här gången i 
Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

Musikintresset har varit gemensamt för mig och mina döttrar. Kristina spelar tvärflöjt 
och Eva oboe. Bägge har fortsatt att spela i vuxen ålder.
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Tillsammans med goda grannarna Anita och Bengt Fridman reste vi till Zermatt. På bilden från 
vänster Bengt, Cecilia och Gabriella Fridman och sedan Kristina, Eva, Inger och jag.

Båttur i vattnet utanför Tjärnö.
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Familjen växte. Sittande pappa Knut och mamma Signe. Stående: Anders’ fru Ylva, Anders 
med första dottern Anna, jag, Inger med Eva och Kristina. Bilden är tagen 1975.
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Och jag hade fått fina svärföräldrar. Sittande Ingers pappa Henning med Eva i knät och 
Ingers mamma Maja som håller Kristina. Stående Inger och jag. Bilden är tagen 1977.
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Mågarna
Urban Karlstam

Så kom mågarna in i bilden. Först Urban, en fram-
åt kille som startade upp företaget Motherland. 
Han specialiserade sig på att designa etiketterna på 
vinboxar och fick uppdrag från vintillverkare över 
hela världen. Han hjälpte mig igång med att använda 
dator och visade mig hur man gör en bok. Dessutom 
har vi spelat både tennis och bordtennis. 

Kristina gifte sig med Urban Karlstam i Alsters kyrka den 6 juli 1996. På bilden från vänster: Mikael 
Holmgren, Eva Berggrén, jag, Inger, brudparet, Urbans föräldrar Lisbeth och Hadar, Urbans bror Peter 
Karlstam med hustru Gunvor. Barnen är brudnäbbarna Fredrik och Johanna Lind. Sittande Ingers mam-
ma Maja Ryberg, vigselförrättaren Valter Fryxelius och min mamma Signe.

Brudparet utanför Alsters kyrka.
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Kyssen. En ljusceremoni under bröllopsmåltiden.

Urban tackas för värdefull hjälp med layouten till boken Interiörer i Karlstad vid boksläppet i Gamla 
Värmlandsbanken. På bilden jag, Urban, kommunalrådet Lena Melesjö och Inger.
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Mikael Holmgren

Vi träffade Mikael på en restaurang i Göteborg där Eva och han studerade på 
universitetet. Han var artig och trevlig och berättade om sina studier och gav ett 
målmedvetet  och engagerat intryck.

Eva och Mikael gifte sig i Sofia kyrka i Stockholm i den 15 september 2001. Efter 
några år i Stockholm flyttade de till Karlstad där deras tre barn växte upp. De skaf-
fade båt och turerna på Vänerns böljor var fina upplevelser. 

Mikael är en glad, social, positiv och hjälpsam kille som jag värderar mycket 
högt.

Puss på dig min blivande make.
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Några år bodde Eva och Mikael i Stockholm.

Mikaels föräldrar Elisabeth och Thomas 
Holmgren flankerar Eva, Mikael och Inger.

Utflykt i Vänerns övärld.

Sjömannen Mikael.Brudparet 2001.
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Barnbarnen
Så blev det fem underbara barnbarn. Först Kristinas och Urbans två flickor Lin-
néa och Hanna med efternamnet Karlstam. Sedan Evas och Mikaels barn Simon, 
Alva och Arvid som fick efternamnet Holmgren. 

Barnbarnen har blivit en särskild glädjekälla för mig. Jag har älskat att leka med 
dem. De har fått kämpa för att frigöra sig från morfars järngrepp. De har fått 100 
kronor när de har visat att de kan simma genom att avlägga morfars simprov.

Alla barnbarnen får i nioårsåldern följa med mormor och morfar till ett land 
med palmer och pool. I skrivande stund har Arvid sin resa ännu så länge ogjord.

Alla är unika och är egna personligheter. Alla har fått en bra start i livet tack 
vare att de har fått fördelen att växa upp med fina föräldrar. Det är lätt att älska 
sådana barnbarn. 

Barnbarnen i augusti 2011. Simon, Linnéa med sin kanin, Alva, Hanna och Arvid.
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Barnbarnen den 22 november 2017. Arvid, Alva, Simon, Hanna och Linnéa med hunden Theo.
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Linnéa Karlstam 

Född den 11 augusti 1998.

Mitt första barnbarn blev en aktiv flicka, ständigt i farten. Vid 19 års ålder hade hon redan hunnit 
med att vara mannekäng, sälja jordgubbar, jobba i snabbmatskedja, sitta i kassan på ICA, vara ridlä-
rare och vara rockvaktmästare på en krog. Hon hade också prövat på dans men det var djuren som 
lockade henne. Tidigt fick hon en kanin och hon började rida när hon var sex år. När hon var 19 år 
började hon rida sin femte häst, Calle. Dessutom tog hon studenten 2017. 

Linnéas resa med mormor och morfar gick till Fuenteventura. Där utnyttjade hon hotellets pool 
till max och var mer i vattnet än på land. Sin initiativförmåga visade hon när hon tillsamman med 
två andra flickor lussade för gästerna i hotellets matsal.

Att kunna bidra med transport till stallet någon gång ibland och att småprata med henne i bilen 
har givit mig en särskilt kontakt med detta älskade barnbarn.

Som modell för Vero Moda i MittiCity.
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I studentbalsklänningen.

I kassan på KFC.

Jordgubbsförsäljning i Välsviken.

Konfirmation i Alsters kyrka.

Spagat. Dansuppvisning på Sandgrund.

Hästar kom att bli Linnéas stora 
intresse – och tänkta yrke.

Med mormor och morfar på Fuenteventura under Lucia. 
Då lussade hon för gästerna i hotellets restaurang.
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Hanna Karlstam

Född den 20 augusti 2001.

Hanna visade tidigt prov på sin målmedvetenhet när hon talade om sina drömmål. Ett av 
dessa var att ta på pyramiderna i Kairo. Mormor och morfar beslutade då att utlandsresan 
med henne skulle gå till Eilat i Egypten. Under veckan där fick hon åka buss till Kairo 
och Hannas dröm förverkligades. Under tiden i Eilat utbröt den arabiska våren med stora 
oroligheter i Arabvärlden. 

Hanna har en sjukdom som heter CVS vilket gör att hon har haft en svår barndom. Hon 
fick sheltin Theo och det är fantastiskt att se hur hunden vaktar Hanna när sjukdomen slår 
till. Trots sina problem har hon klarat undervisningen på Engelska skolan med utmärkta 
betyg. På fritiden spelar hon innebandy.

När Hanna var sexton år tillbringade vi några dagar med henne i Göteborg och visade 
då mormors och morfars barndomsmiljöer i Utby respektive Långedrag. På hemvägen gjor-
de vi ett kort besök i Marstrand. Det har varit väldigt trevligt att lära känna Hanna. Hon är 
en målmedveten flicka som kan ta vara på sig själv. Hon är ett älskat barnbarn.

Göteborg 2017.
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Iförd mössa och rock efter väl genom-
förd grundskola i Engelska skolan.

Drömmen om pyramiderna gick i uppfyllelse under resan till 
Egypten med mormor och morfar.

Tuffing med snygg frisyr. På perrongen inför avresa 
till Arvika med tåg.

Hanna och Theo.Present.
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Simon Holmgren

Född den 15 augusti 2002.

Simon satsar helhjärtat på amerikansk fotboll. Han tränar 
nästan varje dag och det är med spänning jag följer utveck-
lingen.

Av Kvarnbergsskolans alla femteklassare utsågs han att 
tillsammans med en flicka representera skolan i frågetäv-
lingen Vi i femman. Detta gjorde han med bravur och gick 
ända till final i Värmland. Han har delat ut gratisreklam, 
han har varit på seglarläger, han har ägnat sig åt kampsport 
och han spelar trombon. 

Resan med mormor och morfar gick till Puerto de 
Mogan på Gran Canaria. Där upplevde vi fina dagar med 
utflykter, promenader och tennis.

Simon är en klippa och en underbar storebror och ett 
mycket älskat barnbarn.

I full mundering för match i amerikansk fotboll.

Simon började tidigt att 
spela trombon.
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Simon utsågs att representera Kvarnbergsskolan i 
frågetävlingen Vi i femman. Tillsammans med Maja 
Wisenius gick han till final. Mycket imponerande.

Med mormor och morfar på tåg från Kristinehamn 
till Storfors. Han fick köra en bit också.

Tennis med morfar på Gran Canaria.

På seglarläger.

Konfirmation i Väse kyrka 2017.
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Alva Holmgren

Född den 8 februari 2005.

Alva föddes på en parkeringsplats i Stockholm. Hon 
har visat en enastående förmåga att koncentrera sig. När 
hon gör något som hon tycker är roligt glömmer hon tid 
och rum. När vi lekte fiskaffär och hon var chef styrde 
hon med fast hand. Hon lade ned hela sin själ i att rita 
fiskar, att ordna för att kunderna skulle betala med ritade 
pengar och att ordna med öppettider och annat i affären. 
Hon tar också lektioner på tvärflöjt och håller på med 
cheerleading.

Hennes resa med mormor och morfar i januari 2013 
gick till Lanzarote. Där fick hon se den vulkaniska ön. 
Hon badade flitigt och kvällarna fördrev vi med att be-
rätta Bellmanshistorier. 

Alvas koncentrationsförmåga när något roar henne är 
en värdefull egenskap. Vårt samarbete i fiskaffären har 
lett till att vi lärt känna varandra väl och hon är ett älskat 
barnbarn.

Jag och Alva på Lanzarote.

Alva valde tvärflöjt.
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Fiskaffären. Alvas röda klänning som mormor har sytt.

Vattenånga som sprutar upp 
när man häller vatten i ett hål.

Alva var den enda som vågade bada 
i det iskalla vattnet i poolen.

På kvällarna satt vi på balkongen 
och berättade Bellmanshistorier.

Alva ägnar sig åt cheerleading.
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Arvid Holmgren

Född den 21 maj 2007.

Arvid har fortfarande kvar resan till varmare 
länder med mormor och morfar och han har 
inte avlagt morfars simprov ännu. Men det är 
gott gry i honom. Han har lyckats slita sig ur 
morfars järngrepp. När han var sju år började 
han spela trumpet och han tränar judo.

Tyvärr har Arvid stora problem med allergi. 
Han får regelbundna sprutor för att bli kvitt 
sina symtom. Mormor följer ofta med honom 
till vårdcentralen och när det är klart bakas det 
pannkakor. Arvid är nyfiken och positivt fråg-
vis. Han är tillgiven och är ett älskat barnbarn. 

Med mormor och morfar på ångbåten Freja i Fryken.

Arvid valde trumpet.
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Efter ett år med judoträning fick Arvid gulvitt bälte.
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Rötterna
Släkten Berggrén kan spåras tillbaka på Saxån till 1540 då det i Gustaf Vasas jorde-
bok framgår att bergshantering bedrevs här. Brukets förste ägare hette Måns Bengts-
son. Namnet Berggrén antogs i mitten av 1700-talet av Johan O:son Berggrén.  Han 
skrev namnet med accent. Jag är sextonde generationen i rakt nedstigande led efter 
Måns Bengtsson.

Genom Saxåns nuvarande ägare, Carl Jan Granqvist, har herrgården fått nytt liv. 
Släkten Berggrén ser herrgården som en gemensam samlingspunkt. 

Rester från en svunnen storhetstid.

Nuvarande ägaren till Saxå herrgård berättar om sina 
framtidsplaner för Eva, Kristina och Inger.

Historisk måltid tillsammans med Carl Jan 
och några av hans släktingar.
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Saxå herrgård 2017.

Den siste av släkten Berggrén 
som bedrev brukshantering 
på Saxån var Per Gustaf. Han 
har hedrats med en impone-
rande gravvård på Filipstads 
kyrkogård.

Skylt i den gamla hyttan.
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Släkten
Återföreningen på Saxå herrgård 2016

Efter nästan 30 år utan närmare kontakter träffades släkten Berggréns kusiner i juni 
2016 på Saxå herrgård där våra förfäder bedrev järnhantering redan 1540. Det blev 
ett kärt återseende efter många år och det var extra roligt att träffa flera nytillkomna 
släktingar i form av barn och barnbarn. Tyvärr saknades Barbro Nilsson. Mötet var så 
positivt att vi då beslutade att träffas igen, vilket skedde i Göteborg året därpå.

Upprinnelsen till återföreningen var den bok om släkten Berggrén som jag hade 
gjort. I denna har jag fångat upp inte bara kusinerna utan även deras barn och barnbarn 
vilka alla är redovisade med födelsedata och bild.

Vid återträffen välkomnades vi av herrgårdens nuvarande ägare Carl Jan Granqvist 
vilken också berättade om gården och om sin verksamhet som innebar att på herrgår-
dens ägor skapa ett europeiskt matcentrum.

Jag och Carl Jan Granqvist samtalar om släkten och om Saxå herrgård.
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På Filipstads kyrkogård. Mikael Holmgren, Ingela Uhrbom, Göran Uhrbom, Dick Callgard, Gunnar Uhr-
bom, Axel Berntzon, Dagmar Callgard, Eva Holmgren, Kristina Karlstam, Inger Berggrén, Jenny Uhrbom 
och Eva Uhrbom. Jag står med ryggen mot kameran. 

Saxå herrgård från söder. Urban och Kristina Karlstam, Mikael Holmgren, Anna 
Hjort-Berggrén, Eva Holmgren och Inger Berggrén.

Carl Jan Granqvist, Gunnar Uhrbom och jag. Carl Jan berättar efter det att gästerna avnjutit en histo-
risk måltid med recept från brukspatron Berggréns tid.
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Bror Anders

Bror Anders har i alla år, enda sedan tiden i Långedrag på 1940-talet, varit en stor källa till 
glädje för mig både som människa, medmusiker och tennispartner. Hans första fru Ylva 
gick bort tidigt men från 2010 har Kerstin Ögren bidragit till ett gott förhållande. 

Nyårsfirande i Karlstad 2011.Besök i Kerstins sommarhus på 
Ljusterö, midsommar 2017.

Utflykt till Ritamäki.

Kinaschack som ersättning för en 
Mozartkonsert när vi blev insnöade i 
Stockholm november 2016.

Midsommar på Ljusterö, Anders och Kerstin Ögren.

I Göteborg sommaren 2017.

Midsommar 2017, utflykt till Boge-
sunds slott utanför Stockholm.
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Släktmötet 2017

Göran och Ingela, som hade erbjudit 
sig att arrangera träffen, hade bokat in 
både sovrum, mat och uppehållsrum 
på hotell Waterfront vid Älvsborgs-
bron med magisk utsikt över inloppet 
till Göteborg. De fem kusinerna med 
respektive deltog.

Efter drink på Görans och Ingelas 
rum avnjöts en läcker måltid bestående 
av sparrissoppa, torsk och choklad-
mousse innan det var dags att samlas i 
det egna uppehållsrummet för fort-
satta äventyr. Dessa innebar trevlig 
gemenskap till tonerna av jazzgruppen 
Kusinerna som bestod av Anders 
på piano, Gunnar på bas och Per på 
klarinett. Musiken var uppskattad, 
applådåskorna dånade och kvällen blev 
snabbt natt.

Jazzgruppen Kusinerna. Göran, Anders och Per.

Publiken. Ingela, Inger U, Dick, Kerstin, 
Dagmar och Inger B.

De fem kusinerna. Dagmar, Gunnar, 
Anders, jag och Göran.

Gemensam middag på hotell Waterfront i Göteborg. Dagmar Callgard, Gunnar Uhrbom, Ingela Uhrbom, jag, 
Inger Uhrbom, Inger Berggrén, Dick Callgard, Kerstin Ögren, Anders Berggrén och Göran Uhrbom.
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Kerstin och Lars Häggström

Kontakten med mammas systrar Elsa, Ellen och Gunborg var stark. Detta förde 
med sig nära umgänge med mina kusiner på mammas sida. Kerstin som gifte sig 
Häggström var som en syster. Tyvärr är både Kerstin och Lars borta nu.

Båttur med Kerstin och Lars i Göteborgs skärgård.

Hos Kerstins föräldrar på Rönningen i norra Bohuslän 
i mitten av 1950-talet. Fredrik och Elsa Johansson, 
pappa, mamma, Kerstin och jag.

Kerstin och Lars på besök hos oss på Färjestad 
tillsammans med mamma Signe.
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Gunn och Göran Magnusson

Kusinen Gunn och jag växte upp nästan som syskon i Göteborg. Genom alla år har vi 
hållit kontakten. Vi har hälsat på henne och Göran i Göteborg och på deras sommarställe 
på Orust. De har hälsat på oss i Karlstad med utflykter i länet som följd. Det var ett hårt 
slag för oss när Göran gick bort 2016. 

Göran vid rorkulten.

Gunn, ett vackert kuttersmycke.

Inger, Gunn och Göran vid Berättarladan 
i Rottneros.

Gunn och Göran äter de berömda räkorna 
på Café Liljenäs i Värmskog.

Gunn med en tårtbit i Esters café i Långserud.
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Mina bostäder i Karlstad
1964, när jag hade blivit färdig fänrik från Karlberg, flyttade jag för gott till Karlstad. Medan jag 
väntade på att få en egen lägenhet öppnade mina goda officerskamrater sina hem för mig. Några 
veckor fick jag en säng hos Arne Eklund och under en kort tid fick jag bo hos Bengt Dehring på 
Jägartorpet.

På hösten 1964 fick jag i alla fall en egen tvårumslägenhet på tredje våningen på Gruvplan 9. Detta 
blev också vårt första boende när Inger och jag hade gift oss 1967. 1968 flyttade vi till Gruvplan 1, 
där vi bodde till dess att får första villa var klar. 

1970 gick flyttlasset till Dalbygatan 3A i stadsdelen Lorensberg till ett alldeles nybyggt hus som Inger 
hade ritat. Tomten var den avstyckade fruktträdgården på en äldre fastighet. Fyra äppleträd blev kvar 
i trädgården när huset hade kommit på plats.

1980 var det dags för nästa flytt. Inger hade ritat ett parhus på Dammgatan 3A i stadsdelen Färjestad. 
Huset delades med goda vännerna Anita och Bengt Fridman och deras döttrar Cecilia och Gabriel-
la. Efter några år flyttade Bengt ut och Arnt Meyer-Lie flyttade in som ny granne. Efter ytterligare 
några år fick vi helt nya grannar när Anita och Arnt sålde sin del av huset till Peter och Lena Lind 
och deras barn Fredrik och Johanna.

Färjestadshuset var väldigt speciellt. Det var oerhört energisnålt. Genom att pumpa upp grundvat-
ten in i en värmeväxlare försörjdes huset med värme. Detta var under kalla kriget andra halvan av 
1900-talet. Inom 48 timmar skulle källaren kunna förvandlas till skyddsrum för 60 personer. I detta 
härliga hus bodde vi i 22 år. 

När Kristina och Eva flyttat hemifrån till egna boenden tyckte vi att vårt Färjestadshus var för stort. 
Vi tyckte också att vi var klara med ogräsrensning, gräsklippning och snöskottning så vi flyttade till 
en lägenhet på Strandvägen 18 på Herrhagen. Detta var en underbar lägenhet i två plan på färde och 
femte våningen med utsikt över staden med domkyrkan i mitten. Tyvärr hade huset ingen hiss och 
när det blev ovänskap i huset då Inger ville förädla bostadsrättsföreningen flyttade vi efter sju år.

Numera bor vi sedan 2009 på Landgången 29 i den del av Orrholmen som egentligen heter Tullhol-
men. Här har vi nu ett radhus med en liten trädgård och härlig utsikt över Tullholmsviken. Vi pratar 
ibland om att detta kan vara vår slutstation – men man vet aldrig.
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Min första egna bostad i Karlstad när jag kom hem från Karlberg som fänrik var i det alldeles 
nybyggda området Gruvlyckan. Hit flyttade Inger 1967 när vi var nygifta. Efter några år flytta-
de vi till Gruvplan 1 innan vi 1970 flyttade in i det första huset Inger hade ritat åt oss.

Utsikt åt väster från balkongen på Gruvplan 9. Till vänster i skogsbrynet ligger Fredricelundsskolan.

Gruvplan 9

Gruvplan 9 blev min ungkarlslägenhet när jag kom till Karlstad som fänrik. När jag 
gifte mig flyttade Inger in här och efter några år flyttade vi senare till Gruvplan 1.
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Dalbygatan 3A

Åren 1970 till 1980 bodde vi på Lorensberg 
i ett färgrikt hus med en underbar trädgård. 
Barnen hade en egen liten lekplats med 
sandlåda och gunga.

Fasaden på mot Dalbygatan.

Vy mot köket och matplatsen.

Entrén.

Fönsterbänken i vardagsrummet.
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Allrummet. Köket.

Trädgården med sin innergård där vi hade gjort en lekplats för barnen.
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Familjen samlad för korvgrillning i innergården.

Innergården.
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På 1970-talet var det rejäla vintrar med mycket snö.

Pia och Bertil Lundberg hjälpte oss att flytta.

Eftersom vårt nästa hus inte var klart hyrde vi ett 
källarförråd på Rud några månader.

Utsikt mot blommande äppelträd genom fönstret i vardagsrummet.
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Där skall huset ligga. Inger pekar på den tomma tomten på Dammgatan 3 och 3A.

Dammgatan 3A

På TV såg vi att man i Skåne gjorde prov med att pumpa in grundvatten i en värmeväxlare. 
Genom att utvinna fyra grader ur vattnet, som sedan växlades upp till cirka 50 grader, kunde 
man värma ett hus. Systemet hade aldrig prövats så långt norrut som i Värmland men varför 
inte, tänkte vi. Kommunen ställde upp och vi satte igång. Inger ritade de blivande försöks-
huset. Goda vännerna Anita och Bengt Fridman ville vara med och 1979 kunde vi flytta in. 

22 år kom vi att bo i detta energisnåla och väldisponerade hus. Kristina och Eva hann bli 
vuxna och flytta hemifrån och i början av 2000-talet tyckte vi att huset blev för stort för två 
ensamma personer. 
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Inger hade gjort en liten broschyr med en kort beskrivning av huset.

Bygget försenades. Under några månader på hösten 1979 
fick vi bo i mamma Signes trerumslägenhet i grannhuset.

Det var väldigt praktiskt. Då kunde hon bjuda våra och 
Fridmans barn på mellanmål efter skolan.

Installationen av värmeanläggningen försenades. 
Först fram på vårkanten fungerade allt.
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Närmsta grannen Anita Fridman. Inger och närmsta grannen Bengt Fridman.

Eftersom vi hade skyddsrum i källaren var den delen av 
huset extra kraftigt armerad.

Baksidan av huset.

Skyddsrumsdelen växer.

Byggarbetsplatsen.

Kraftig isolering.

Blivande vardagsrum och matplats.
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Flera ton gatsten levererades.

Det var skönt när det var klart. En stolt plattläggare efter väl förrättat värv.

Första vintern hade vi en liten julgran framför huset.
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Vardagsrummet med kontakthålet till andra våningen.

Soffgrupp i vardagsrummet
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Tv-rummet i övervåningen.

Matplatsen.

Vardagsrummet mot köket.

Vardagsrummet från matplatsen.
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Pressvisning av vårt unika energisnåla hus. Även TV gjorde reportage om huset.
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Strandvägen 18

I januari 2009 gick flyttlasset till Herrhagen. Vi flyttade in i en etagelägenhet i fjär-
de och femte våningen i ett hus som var byggt 1958. Huset var gammalt och inte 
renoverat sedan det byggdes. Lägenheten hade en standard som var modern för 60 
år sedan. Huset saknade hiss. Inger förvandlade vår lägenhet till en modern bostad 
med vackra ytmaterial och bekvämt boende. När även huset skulle moderniseras 
och bland annat hiss sättas in uppstod ovänskap i bostadsrättsföreningen. Vi ansåg 
det inte vara värt att må dåligt på grund av osämja bland grannarna så vi flyttade 
på nytt. Denna gång till Landgången vid Tullholmsviken.

Flera av bilderna i detta kapitel är av tagna av Rei-
cenberg Studios i samband med försäljningen.
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Vi köpte en lägenhet med standard från 1950-talet.

Lägenheten förvandlades till ett modernt vackert boende med praktiskt kök.
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Från fönstret med en blå sittgrupp hade vi utsikt över staden.

Soffgruppen i vardagsrummet.
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Matsalen.

Vardagsrummet var 25 kvadratmeter stort.
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Entrén med trappan upp till övervåningen.

Toaletten i bottenvåningen.

Den övre toaletten med dusch.

Tv-rummet på bottenvåningen.
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Mitt sovrum i övervåningen som också fungerade som arbetsrum.

Inger sovrum och arbetsrum i övervåningen.
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Vi bodde i de två översta våningarna i den hitre huskroppen.
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Den inglasade balkongen.

Utsikt från balkongen över Brygguddenområdet. När vi hade flyttat bebyggdes 
hela området med höga flerfamiljshus och utsikten försvann.
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Landgången 29

2009 gick flyttlasset till Orrholmen, eller närmare bestämt Tullhomen. Bostadsrättsför-
eningen på Herrhagen var inte bra. Oenighet om hur huset skulle utvecklas uppstod och 
i stället för att må dåligt och ta strid flyttade vi efter sju år på Strandvägen.

Vi kom i stället ned på marken igen. Ett radhus med utsikt över Tullholmsviken och 
en lagom stor trädgård gjorde att vi tyckte att vi hade nått slutstationen. Vi hade gångav-
stånd både till Kristina och Eva och stadens centrum, alltså torget. 

Frukost på balkongen en sommarmorgon. Vi flyttade till ett radhus med härlig 
utsikt över Tullholmsviken.
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Framsidan som den såg ut när vi flyttade in 2009.

Inger ritade en bod där vi kan förvara utemöbler under vintern och ha som cykelgarage.
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Med benäget bistånd av Jocke blev snart trädgården en prunkande oas.

Trädgården var bara en tom gräsyta, början till en häck och en grind sommaren 2009.
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Första vintern var rik på snö.

Vi tog bort häckarna mot grannarna Nerfont och Kilian. På det viset kändes trädgården större.
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Vardagsrummet mot trappan.

Köket med en liten matplats.
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TV-rummet i övervåningen.

Trappan upp till övervåningen. Släkthörnan.
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Mitt arbetsrum.

Ingers sovrum.
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Entrén.

TV-hörnan.
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Strömstad
Redan som mycket liten vandes jag vid att varje sommar tillbringa en tid i norra Bo-
huslän. De första åren hyrde vi rum i Strömstad. Senare hyrde vi på Sydkoster. Några 
år hyrde vi på Öddö. Men mina föräldrars dröm var att ha ett eget sommarhus och 
1972 gjorde de slag i saken och köpte ett paradis på Tjärnö. Förhoppningen var att de 
skulle tillbringa många sköna sommarhalvår där. Tyvärr dog pappa redan efter fyra år 
men mamma fortsatte att njuta av salta bad och sköna dagar på Tjärnö.

Vår familj fick också förmånen att utnyttja huset på Tjärnö. Kristina och Eva kom 
att älska Västkusten och saknade stället när vi var tvungna att göra oss av med det 
1996 när mamma inte orkade vara där längre.

Mamma tillbringade alltså 24 år ensam på Tjärnö. Varje vår fylldes min bil med 
kläder, porslin, husgeråd, blommor och allt annat hon behövde för att leva fem måna-
der på Tjärnö. Senare på hösten bommades stugan igen för vintern då gode vännen 
Bertil Löfgren och jag under några dagar besökte ön. Då passade vi också på att njuta 
av havets läckerheter. Vädret i oktober växlade från underbara sensommardagar till 
dagar med storm och ösregn. 

Sommarhuset på Tjärnö.



127

Strömstad. Några år hyrde vi på Öddö.

Med vår lilla båt kunde vi ta oss ut till Klövskär. Att fiska var inte någon av Ingers favoritsysslor.

Vi hade tävlingar i pilkastning. Fiskare Hugosson skötte båten under vintern.

I maj blommar slånbuskarna och gullvivorna. 
Eva har plockat.

Kristina som fyller år den 3 juli fick ofta fira 
sin födelsedag på Tjärnö.
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Pappa Knut, som hade växt upp i Strömstad, var 
gärna ute och fiskade.

Mamma Signe älskade blommor.

Gammelfarmor har fått gammeltorsken på kroken.

Kristina och Eva fick tidigt vara med på sjön.

Ett lakan fick duga som segel på ekan.
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På somrarna fick jag lära mig att umgås med vattnet. Att kunna ro är viktigt när man är på sjön.

Någon gång fick jag ha hand om snäckan.
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Taket skulle göras rent och hängrännorna 
rensas från barr.

Som ett litet tack för värdefull hjälp fick Bertil 
kasettband med musik av Mozart.

Höstgrävning i rabatterna. Trallorna på altanen skulle sopas rena och ställas upp.

Innan solen gick ned sista gången på året måste huset på Tjärnö vinteranpassas. Mamma Signe var hemtranspor-
terad med sitt pick och pack och gode vännen Bertil Löfgren hjälpte till med allt som skulle göras. På det viset fick 
vi några dagars sen semester där vi kunde kombinera arbete med avkoppling och att njuta av havets läckerheter.

Bertil Löfgren hjälpte till att bomma igen för vintern.
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Något år upplevde vi underbart sensommarväder med 
ett nästan helt stilla hav ända ut till horisonten.

Ett annat år kunde det vara storm och ösregn.

De sköna dagarna tog vi vara på och gjorde 
årets sista båtutflykt.

Vi tog en promenad på Klövskär.

Vi kokade krabbor efter mamma Signes 
recept med en sockerbit i vattnet.
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Klarinetten blev mitt huvudinstrument. Det var så att Anders fick en klarinett 
av våra föräldrar för att vi skulle kunna spela tillsammans när jag spelade piano. 
Jag lärde honom att spela piano och det ville han fortsätta med. Då tog jag över 
hans klarinett för att vi skulle kunna fortsätta spelandet. Men jag har också varit 
körsångare och spelar dessutom både lite piano och gitarr.
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Musiken
När jag var 18 år fick jag en klasskamrat som hette Bertil Lundberg på gymnasiet. Han 
satte in mig i musikens underbara värld. Han lärde mig hur harmonier fungerade och 
jag började spela piano. Vi lyssnade på och spelade den äldsta jazzmusiken. Senare blev 
klarinetten mitt huvudinstrument och jag spelade också lite gitarr.

Efter de första stapplande stegen blev jag efter hand körsångare i Värmländska 
KFUM-kören och klarinettist i Skåreblåset. Därefter startade och ledde jag Carlstad 
Traditional Jazz Band och slutligen Per Berggréns Sextett.

Min musikaliska bana började med piano när jag var 19 år.Jag spelade också lite gitarr. Tillsamman 
med broder Anders sjöng jag Evert Taube. 
Men det var den gamla jazzen tillsammans 
med Bertil Lundberg som satte fart på mitt 
musicerande. Jag spelade överallt.
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Värmländska KFUM-kören i Karlstad

Under åren 1976 till 1982 var jag körsångare, andrebas, i Värmländska KFUM-kören. 
Förutom regelbundna konserter vid jul och andra högtider gjorde kören turnéer i Sverige 
och besökte både Österrike och USA. Resan till USA blev en upplevelse som lever kvar i 
minnet för evigt. 

KFUM-kören var en manskör till vilken man hade lagt till en damsektion. Manskören  
spelade in en skiva med blandad körmusik. Jag står längst bak i mitten.
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Till turnén i USA hade vi klätt upp oss i blå och gula kläder för våra konserter. 
Dirigenten Ingvar Kästel tackar för applåderna vid en konsert.

Inger hade designat konsertprogrammet.

I Minneapolis medverkade vi Svenskarnas dag 
i Minnehahaparken.

Svenska och amerikanska flaggor sida vid sida i 
Minehahaparken i Minnesota. 
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I FN-huset i New York gav vi en konsert med svensk folkmusik. Jag ingick i en liten spelmansgrupp.

Under turnén framfördes ett spel om svenska utvandrare på Svenskarnas dag i Minnesota.

I Nassau på Bahamas sjöng vi Oh, store Gud 
tillsamman med en svart kör.

Ombord på båten till Bahamas sjöng vi på däck 
en ljummen sen kväll.
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Vi såg de mäktiga Niagara-fallen vid staden Buffalo på gränsen mellan USA och Kanada.

Vi såg en show i New York.

Vi besökte Disney World i Orlando.Vi badade på Bahamas.
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Under resan umgicks vi framför allt med Kerstin och Bengt Lennander.

Ombord på m/s Dolphin på väg mot Bahamas huvudstad Nassau.
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Hemma igen

Efter tre veckor kom vi hem. Det blev ett kärt återseende när vi fick krama Eva 
och Kristina igen.

Vi hade besökt New York, Washington, Niagara, Chicago, Minneapolis, Miami 
och Bahamas. Vi hade bjudit åhörare med svenska rötter en musik och ett spel så 
att de grät. På några ställen bodde vi i amerikanska familjer men oftast bodde vi 
på bra hotell. Vi åkte buss från Washington till Minneapolis, flyg mellan Chicago 
och Miami och flyg från Miami tillbaka till New York. Mellan Miami och Baha-
mas åkte vi båt.

Resan var en fantastisk turistisk upplevelse likaväl som den var en stor musika-
lisk erfarenhet. 

Familjen återförenad hemma på Lorensberg i Karlstad med tröjor som vi hade köpt på Bahamas.
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Skåreblåset

Så småningom tyckte jag att det var roligare att spela klarinett än att sjunga i kör. 
Då fanns Skåreblåset, en blåsorkester i Kommunala Musikskolans regi. Här spelade 
Kristina och Eva. Ledaren Kjell Håkansson ville utveckla orkestern och lät därför för-
äldrar vara med och spela för att fylla ut stämmorna och därmed göra orkestern mer 
komplett. Jag nappade på detta och hade tillsamman med några övriga föräldrar under 
några år lyckan att sitta i samma orkester som mina barn och deras jämnåriga.

Jag blev ordförande för orkestern och höjdpunkterna var orkesterresor till Karlstads 
nordiska vänorter Moss i Norge, Nokia i Finland, Horsens i Danmark och Blöndous på 
Island. Genom bidrag från Karlstads kommun och genom egna insatser som lottför-
säljning, insamling av tomglas och annat fick vi ihop pengar för de olika resorna. 

Marsch genom Skåre samhälle fram till Ilandasjön. Eftersom man inte kan 
spela oboe samtidigt som man går fick Eva bära skylten.
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Familjens tre musikanter med de nya tröjorna.

Konsert i Mariebergsskogen. Konsert vid Alsters herrgård.

Sittspelning.

Naturligtvis spelade vi på olika platser i 
Karlstads närhet också. Vid Valborg varje 
år marscherade vi genom Skåre fram till 
Ilandasjön där valborgsmässoelden tändes.
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Skåreblåset utanför Nordens Hus i Reykjavik.

Vänortsresorna

Resorna till Karlstads nordiska vänorter Moss, horsens, Nokia och Blönduos  var höjd-
punkter med Skåreblåset. Vi togs emot av representanter för respektive stad och inbjöds 
till gemensamma måltider. Och vi spelade våra låtar. 

Djupast har minnena från Islandsresan satt sig. Här fick vi se lite av landet och känna 
på dess kultur och matvanor. Men det var väl bara att erkänna att fårskallar och fårögon 
inte blev någon höjdarmat.

Spelning på torget i Reykjavik. Kjell Håkansson di-
rigerar. På bilden syns också Evas klasskamrat Erika 
Widlund och Kristinas rygg.

Skåreblåsets konserter hade bakats in i ett större 
program i vänorten Blöndous.
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Den fasta bemanningen i Carlstad Traditional Jazz Band under huvuddelen av min tid i orkestern. 
Stående: Torsten Wennerlund, jag, Arne Carlsson och Richard Paulsson. Sittande: Jonas Kullgren 
och Fredrik Wennerlund.
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Carlstad Traditional Jazz Band

I Skåreblåset träffade jag Torsten Wennerlund som spelade trombon. Vi konstaterade att vi 
hade samma syn på hur jazzen skulle spelas och talade om att starta en orkester. På en fest 
träffade jag Richard Paulsson som spelade trumpet. Han var en gammal van tradjazzare. 
Blåsarsektionen var i hamn.  Richard kände Arne Carlsson som spelade bas och därmed var 
vi fyra musiker. Torsten övertalade sin son Fredrik, som var trummis i Skåreblåset, att vara 
med i vår orkester och Richard pratade snällt med dotter Helena som då ställde upp på banjo. 
Orkestern var bildad. Året var 1986. Några år senare dök Jonas Kullgren upp i Karlstad. Han 
åtog sig villigt att överta banjon från Helena. 

Jag själv var ledare för orkestern fram till 1996. Därefter ville jag göra något nytt. Under tio 
roliga år hann vi med att delta Askersunds tradjazzfestival fyra gånger. Vi spelade i Smögens 
tradjazzfestival. Vi spelade på Jözzjassen i Arvika. Vi spelade i Marstrand, både till dans och 
som uppvärmning åt Ian Wachtmeister och Bert Karlsson när de kampanjade för sitt miss-
nöjesparti Ny demokrati. Och vi spelade på lastbilsflak och på båtar. Vi anordnade stora 
tillställningar på Löveds herrgård, där först Richard och senare Jonas bodde. Den första stora 
upplevelsen var när vi spelade dansmusik vid ett bröllop där operadivan Birgit Nilsson var 
hedersgäst och även dansade till våra toner.

Den ursprungliga sammansättningen av Carlstad Traditional Jazz Band här iförd en speciell overall som vi fick som 
gage för spelning för byggföretaget Regnbågen. Från vänster: Fredrik Wennerlund, trummor, Jag, klarinett, Richard 
Paulsson, trumpet, Torsten Wennerlund, trombon, Arne Carlsson, bas och Helena Paulsson, banjo.
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Operadivan Birgit Nilsson

En flicka från Ekshärad hade brevväxlat med Birgit Nilsson och Birgit hade lovat att 
sjunga på brevvännens bröllop. Vigselakten ägde rum i Domkyrkan i augusti 1986 och 
därefter firade man på Löveds herrgård. Carlstads Traditional Jazz Band spelade och 
Birgit dansade.
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1987 anordnades en festival i Karlstad. CTJB deltog på ett lastbilsflak. Finessen med vår orkes-
ter var att vi kunde spela utan att behöva ansluta till el.

I Karlstadsfestivalen fick CTJB pris för att vara det svängigaste inslaget. Vi fick vårt första gage, 250 kronor.
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Vi spelade i Marstrand några år, i Södra Strandverket 
och i Societetsrestaurangen samt ute i en park.

Vi spelade till bryggdans i vid en båtutflykt på Vänern med ångbåten Polstjärnan.

Vi spelade ute i naturen. Vi spelade på lastbilsflak.

CTJB var en akustisk orkester. Vi var helt självgående utan att behöva elek-
tricitet. Detta betydde att vi kunde spela var som helst. Och det gjorde vi.
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Jazzfestivalerna

De finaste minnena är från jazzfestivalerna. Nästan varje år lyckades CTJB kvala in till 
deltagande någonstans. Då fick man träffa likasinnade och spela med andra musiker. Och 
vi kunde konstatera att vi glada amatörmusiker också kunde bidra till god musik.

Främst i landet var tradjazzfestivalen i Askersund helgen före midsommar där vi med-
verkade under fyra år. Här spelades det gammal jazz överallt. Alle tänkbara platser, både 
inomhus och utomhus var upplåtna till tradjazzorkestrar från hela landet och även från 
utlandet.

Även festivalen i Smögen och Jözze-jassen i Arvika var trevliga upplevelser. 

Spelning i Rackstamuseet i Arvika under Jözze-jassen 1993.
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I Askersund möttes jag av en hälsning från en av Evas klasskamrater.

Gemensamt för tradjazzfestivalerna var att 
de började med parad genom staden där alla 
musiker deltog samtidigt. I Askersund satte 
Carlsbergs brassband från Danmark färg på 
invigningen. Ledaren ropade ut vilken låt 
som skulle spelas och alla musiker klämde i 
för kung och fosterland.

Parad genom Askersund. Parad genom Smögen.

Carlsbergs brassband satte färg på 
invigningen i Askersund.

I Askersund hade alla lokaler upplåtits till festivalen.



152

Bandet in action.

Promenad mellan spelningarna i Smögen. Torsten, jag, Arne och Jonas.
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Arne Carlsson och Lars Persson. Lars hoppade in 
på trummor vid några tillfällen.

Richard Paulsson. Bakom honom Lars Persson 
och Jonas Kullgren.

Richard, Jonas och Hasse Hjelm. Hasse spelade bas vid 
några tillfällen när Arne var förhindrad.

Jag själv spelade klarinett och fick dessutom 
förtroendet att vara ledare för bandet.

Jonas Kullgren anslöt till bandet på 
banjo några år efter starten

Fredrik Wennerlund, trots sin 
ungdom en driven jazztrummis.

Torsten Wennerlund, pappa 
till Fredrik.

Richard, Torsten, Jonas, Fredrik, Arne och jag var stommen under de tio åren som jag 
medverkade i bandet. Vid några enstaka tillfällen lånade vi in andra musiker.
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CTJB-dagen

När Carlstad Traditional Jazz Band bildades ägde 
Richard Paulsson Löveds herrgård i Forshaga. 
Här repeterade vi med orkestern. I den vackra 
parken i anslutning till byggnaden bjöd bandets 
medlemmar in sina vänner till picnic och konsert 
på somrarna. Endast en gång flyttades kalaset in 
under herrgårdens tak. 

Löveds herrgård.

Någon gång var Kristina med på kalaset. Här 
tillsammans med Inger i fin hatt.
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Jag berättar lite om bandet. Bandets fruar serverade välkomstdrink i parken. Kickan 
Paulsson till vänster och Evy Carlsson till höger.

Picnic i parken under paraply. Kristina och Inger.
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Per Berggréns Sextett

Efter tio år med Carlstad Traditional Jazz Band kändes det rätt att hitta på något nytt. 
Pianisten Arne Lidén hade anlänt till Karlstad och han var spelsugen. Vi pratade ihop 
oss och kom fram till att vi skulle spela en lite mer swing-inspirerad musik. Basisten 
i CTJB Arne Carlsson var med på noterna och hans hustru Evy ville vara med som 
vokalist. Edor Stadigh blev gitarrist och Knut Nilsson kom med på trummor. Vårt första 
framträdande var för Rotary på Grands matsalar 1998.

Vår musik var mycket uppskattad och vi fick många spelningar framför allt i Värm-
land. Vårt största äventyr var emellertid turnén till Ungern. Tillsamman med landshöv-
ding Ingemar Eliasson och en handelsdelegation representerade vi Värmland vid ett 
besök i vänlänet Heves. Här fick vi ge flera konserter både inomhus och ute bland folk. 
Det skrevs om oss i tidningarna och jag blev intervjuad på tyska i ungersk radio. 

Då först Arne Carlsson dog i januari 2003 och ett halv år senare även Evy avled tap-
pade jag lusten att fortsätta med orkestern trots några försök med ersättare.

Per Berggréns Sextett från vänster: Knut Nilsson, trummor, Edor Stadigh, gitarr, Arne Carlsson, Bas, 
Evy Carlsson, sång, Per Berggrén, klarinett och Arne Lidén, piano.
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Fest i Fryksta sommaren 2003. Efter det att Arne Carlsson inte längre fanns spelade 
Göran Nyberg bas några gånger innan vi lade ned orkestern.

Arne Lidén var en skicklig pianist med lång erfarenhet av 
swing-musiken. Han var bandets musikaliske ledare.

Uppställning efter en spelning på residenset i Karlstad. 
Knut Nilsson på trummor var inte med  i bandet från början.

Den första spelningen med Per Berggréns Sextett ägde rum den 14 mars 
1998 i Grands matsalar för Rotary.
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Jag intervjuas på tyska i ungersk radio. Vi körde längs Donau som hade svämmat över.

Arne Lidén och hans fru Kerstin tillsammans med Inger 
och mig åkte bil till Ungern med alla instrumenten.

Resans mål Gyöngyös, åtta mil öster om Budapest.

Man skrev i de ungerska tidningarna om Per Berggréns Sextett.

        Ungern
Resan till Ungern blev en fin 
upplevelse med Per Berggréns 
Sextett. En handelsdelegation 
med landshövding Ingemar Eli-
asson i spetsen besökte Värm-
lands vänlän Heves och orkestern 
hade flera spelningar både rena 
konserter och mer avspända spel-
ningar utomhus.
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Per Berggréns Sextett på scenen framför de ungerska värdarna och den svenska delegationen.

Utomhuskonsert på ett torg i Gyöngyös.
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Övrigt musicerande

Musiken har varit en ständig källa till glädje. Alla tycker om att det är mu-
sik. Förutom det organiserade spelandet har klarinetten åkt fram i andra 
sammanhang. Under en resa till Kenya spelade jag för den svarta befolk-
ningen ute i byarna. Jag har spelat för värnpliktiga och i samband med 
möten med SHT.

I Kenya hade jag spelat in pianoackompanjemang på band. Vår chaufför höll upp 
en bandspelare och på det viset fick jag lite komp när jag spelade.
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Trattjazz med Arne Lidén.

Trattjazz tillsammans med Svante Olsson och Jonas Kullgren vid en damutflykt.

Jag spelar för värnpliktiga vid en 
kompaniafton i Örnäs.
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Grundutbildningen
I början av juni 1961 ryckte jag in till 
2. kompaniet vid Värmlands regemente. 
Fänrik Jarl Lundgren blev min avdel-
ningschef och han hade till sin hjälp 
kadett Bertil Renström. Löjtnant Birger 
”Fille” Eriksson var plutonchef och kap-
ten Lars ”Lalle” Skoglund kompanichef. 
Under senare delen av utbildningen 
tog löjtnant Bertil Löfgren befälet över 
plutonen. Utbildningen på 2. kompani-
et varade 15 månader fram till augusti 
1962.

Jag utbildades till infanterist och fick 
lära mig allt från att kasta handgranat, 
skjuta med olika vapen, aptera spräng-
laddningar till att vara plutonchef över 
ett fyrtiotal man, men också att leda en 
pluton på 40 man och att utbilda trupp. 
I utbildningen ingick mycket fysisk 
träning.

Jag som korpral i uniform m/58. Korpral blev 
man på sommaren andra året. Jag trivdes väldigt 
bra med militärlivet.

Befälen på 2. kompaniet: Löjtnant Lars Söderlund, C 1. avdel-
ningen; fänrik Jarl Lundgren, C 2. avdelningen; kapten Lars 
Skoglund, kompanichef; överfurir Mats Lindgren, stf C 2. avdel-
ningen och Birger ”Fille” Eriksson, plutonchef.

Som befälselev hade jag permissionsuniform m/52.

Militärlivet
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Cykling och cykeltolkning 
var de dominerande fort-
skaffningsmedlen.

Skoborstning före mor-
gonvisitationen.

Drickning ur fältflaskan. Bele Nordh och jag blev 
goda vänner.

Stridspackning på. Björn Stålhane-Haugholt. Bele Nordh småbråkar med mig. I sängen 
Sven-Åke Sahlin. Göran Malmgren tittar på.

Att resa tält i djup i snö betydde mycket grävande. 
Sven-Åke Sahlin, Viklund och Per-Olof Johansson.

Jag laddar kpisten m/45B.

Claes Colliander, Bele 
Nordh och Antero Svejde.

Viklund, jag, Per-Olof 
Johansson och Oskar 
Strängbäck.
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Karlberg

Efter grundutbildningen var jag inriktad på att bli lärare, antingen i gymnastik eller i språk. 
Jag trivdes emellertid med militärlivet och bestämde mig för att bli reservofficer. Hösten 1962 
tillbringade jag på Infanteriets Kadettskola i Halmstad.

På kadettskolan fick eleverna erbjudandet att fortsätta som aktiva officerare, ett erbjudande 
som inte kunde motstås. 1963 på våren började den yngre kursen på Krigsskolan Karlberg 
och på hösten samma år startade högre kursen. I augusti 1964 var jag färdig fänrik.

Karlbergs slott där vi både bodde och studerade.

På Karlbergs yngre kurs bodde vi i 
baracker. Här läser Bengt Dehring 
läxorna på gården utanför.

Björn Östman, som var gift, bodde inte på Karlberg. Han hade tillgång 
till båt. Här är Björn och jag tillsammans med Arne Eklund.
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På yngre kursen på Karlberg bestod gradbeteckningen av två vinklar. På äldre kursen blev det tre vinklar.

Utbildningen bestod till stora delar av 
taktik, ofta ute i terrängen.

Grupparbete.

Vi hade på oss en jacka som kallades spens.

Vi fick lära oss allt om det totala försvaret.
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Ofta kombinerades vistelser på annan ort med något kulturellt inslag i utbildningen. 
När vi var på Gotland fick vi en föreläsning om lövängen.

Vi flög till Gotland med Försvarets DC3:a. Fritiden fördrevs bland annat med att kasta varpa. 
Här är Björn Östman i farten. Jag studerar hans stil.

Vi såg VIsbys ruiner. Vi fick information om Gotlands märkliga natur.
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Arne Eklund som en av Karl XII:s drabanter.

Björn Östman och Boo Rudfeldt svarade för lussandet.

Enrico Lundin, som var intresserad av botanik, 
hade med sig en flora på övningarna.

Varje år genomfördes ett kadettutbyte i idrott mellan de 
nordiska länderna. Jag var med som fotbollsspelare när 
mötet ägde rum i Köpenhamn.

På Gotland genomfördes rekognosceringarna i 
radiopersonbil, raptgb, 915. Bengt är på bilden.
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Patermarschen

Patermarschen i Storlienfjällen inleddes med några dagar i strålande solsken. Men vädret 
slog om och övegick till snöstorm och klabbföre. Avslutningen blev ett verkligt kraftprov 
med tung utrustning, överlastade pulkor och övernattning i grottor i snödrivor, så kallade 
snökor. Under en veckas tid vistades vi i fjällvärlden med snöstorm och dålig sikt. Inte 
förrän sista dagen fick vi se fjällnatur och solen.

De första dagarna i Storlien bjöd på ett underbart vinterväder.

En av kvällarna hade vi en högtidsstund där vi i kören 
sjöng Här är gudagott att vara.

När man övernattar i en snöka måste man ha ett 
ljus tänt. Om ljuset slocknar är det brist på syre i 
utrymmet och man kan dö.
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Sista dagen fick vi se fjällnaturen och solen. Vi grävde grottor i snön för att övernatta i snöka.

Vi hade klabbföre. Snön byggde upp stora klumpar 
under skidorna och vi fick valla om gång på gång.

Bengt Dehring och gotlänningen Wallin.

Vi var tre man på varje pulka. En man drog i 
skalmarna, en i linorna och en sköt på bak.

Bo Sjöstedt hade hand om matlagningen.

Under nästan en hel vecka gick vi fjällen i 
snöstorm utan att se ett enda fjäll

Bo Sjöstedt och Arne Eklund njöt av det härliga vin-
tervädret i början av vistelsen i Storlien.
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Program för lördagen.

Menyn. Söndagsprogrammet.
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Två gånger per år genomfördes stora fester. I december gick 
vinterbalen av stapeln och på sommaren ägde garden partyt 
rum. Då fick kadetternas damer se hur kadetterna bodde. 
De fick dansa i Rikssalen på slottet och äta under högtidli-
ga former. Vid Garden partyt under äldre kursen besöktes 
också Drottningholms slottspark dit vi anlände per båt.

I samband med festerna fick man ha 
damer på rummet i slottsflygeln.

Fikapaus i slottsparken.

Inger och jag var förlovade när jag gick på Karlberg. Inger vid Dianas tempel i slottsparken.
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Inger och jag anländer till vinterbalen. Inger, jag tillsammans med Kerstin och 
Björn Östman vid Garden partyt.

Glada miner i baren.

Dans i Rikssalen. I 2:arna samlas

Inger i Drottningholms slottspark.
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Fänrik

Den 24 augusti 1964 blev 
vi alla fänrikar. En tid utan 
större bekymmer var slut. 
Nu väntade en verklighet på 
hemmaplan  vid Värmlands 
regemente i Karlstad.

Den högtidliga avslutningen den 24 augusti 1964.

5. avdelningen med damer vid Vinterbalen på Karlbergs högre kurs.
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Trupptjänsten

När man kommer hem hamnar man alltid de första åren ute på trupp. I mitt fall 
inleddes denna period med att jag placerades på en pansarvärnstropp och senare 
i ren skyttetjänst. 1966 genomgick jag Infanteriets officersskola i Kvarn under sex 
månader och blev löjtnant och senare kapten. Jag ville specialisera mig därefter och 
satsade på sambandssidan. 1969 utbildade jag mig till sambandsofficer under sex 
månader i Uppsala och året därpå var det dags för Militärhögskolan innan jag blev 
major.

Efter de inledande åren som plutonchef fick jag ansvar för utbildning av stab-
skompaniet 1974. Denna befattning innehade jag under tre år innan jag blev chef 
för Livkompaniet 1977 som svarade för utbildning av blivande befäl och där också 
utbildningen av Idrottsplutonen skedde. Denna befattning innehade jag till 1981 
då min tjänstgöring på Mobiliseringsavdelningen inleddes. Man kan nog anse att 
de fyra åren på Livkompaniet var  den bästa delen av trupptjänstperioden. Jag hade 
där att göra med duktiga värnpliktiga och hade till mitt förfogande mycket dugliga 
befäl. Denna period avslutades med att jag var vakthavande major då Livkompaniet 
gick högvakt vid kungliga slottet i Stockholm.

Stridsskjutning i Örnäs.
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Livkompaniet ställer upp på kaserngården.

Övningsskjutning med granatgevär m/48. Skjutning med panasrvärnspjäs 1110.

Kompaniafton i Örnäs. Matlagning på jägarkök.
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I Livkompaniets utbildning ingick en veckas vinterutbildning i Sälenfjällen. 
På bilden kompaniadjutanten Per Olof Håård och jag 

Peter Temander var min ställföreträdande kompanichef ett 
av åren på Livkompaniet. I Sälen bodde vi i samma snöka.

Trots att man befinner sig mitt inne i snön blir det varmt 
när solen ligger på och man gräver sin snöka.

Jan-Sture Larsson och P G Edliden föredrog 
att övernatta i tält.
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Högvakten 1981 uppställd på yttre borggården vid kungliga slottet i Stockholm. 
Jag är den längre officeren till vänster om fanan.

Jag visiterar högvakten. Vakten ställde upp på Sergels torg och 
marscherade därifrån till slottet där vaktavlösning ägde rum.
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Idrottsplutonen

Förutom de värnpliktiga som avsåg att bli aktiva befäl fanns på Livkompaniet en 
pluton som de olika idrottsförbunden kunde söka för de idrottsmän som var eller 
förväntades bli framgångsrika i sina respektive sporter. Flera etablerade stjär-
nor utbildades till spaningssoldater på Värmlands regemente. Att nämna alla är 
omöjligt men namn som skridskoåkaren Tomas Gustafsson, kanotisten Per Inge 
Bengtsson, ishockeyspelarna Håkan Loob, Thomas Steen, Bengt-Åke Gustafsson, 
Tommy Samuelsson och friidrottaren Tomas Langer är bara några i raden. Kon-
takten med elitidrotten var ett stimulerande inslag i den militära världen.

Några av de befäl som tjänstgjorde på Idrottsplutonen var Tomas Johansson, 
Sune Hedman, Carl-Henrik Dyegård och Lennart Nilsson.

Ishockeyprofilen Håkan Loob skrev om sin fina tid på 
Idrottsplutonen i boken om sig själv.

Skridskovärldsmästaren Tomas Gustafson gav mig och 
plutonchefen Sune Hedman med beröm godkänt i sin 
bok om sig själv.
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Lennart Nilsson tjänstgjorde på Idrottsplutonen 1980-81.

Friidrottaren Tomas Langer på hal is. Ishockeyspelarna Tomas Steen och Håkan Hermansson.

Anders Jansson får representera skridskoåkarna där 
Tomas Gustafson var den största stjärnan.

Per Inge Bengtsson, världsmästare i kanot.
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Mobiliseringsavdelningen

Som mest hade Sverige 37 brigader. Dessa var organiserade som infanteri-, norrlands- och 
pansarbrigader. På 1990-talet, efter det att Sovjetunionen försvann och järnridåmuren 
raserades påbörjades en omfattande nedskärning av det svenska försvaret. Genom försvars-
beslutet 2000 avvecklades de sista brigaderna.

Under kalla kriget var Sverige starkt rustat att möta en eventuell fiende. En omfattande 
planläggning för att mobilisera de 37 brigaderna genomfördes över hela landet. Värmlands 
regemente svarade för att mobilisera en infanteribrigad och ett antal fristående bataljoner 
och kompanier. Förråden för Värmlands krigsförband var spridda över hela länet. Aktuella 
mobiliseringshandlingar för försvar mot norska gränsen eller för avtransport till Norrland 
var av största vikt. Under de många resorna i länet lärde jag känna Värmland.

Jag började på mobiliseringsavdelningen 1981 där överstelöjtnant Bertil Löfgren var 
chef och Edna Axelsson sekreterare. Jag efterträdde Lennart Larsson. Andra medarbetare 
här var Göte Persson och Sune Myrfalk. 1986 blev Sven Björheden chef och Lars Larsson 
skolades in för att efterträda mig.

Överstelöjtnant Bertil Löfgren.
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För att effektivt utnyttja tiden tog vi in på hotell när vi 
besökte länets mest avlägsna delar. På bilden Edna Axels-
son, Sune Myrfalk, jag, Göte Persson och Bertil Löfgren. 

Regelbundet besökte vi mobförråden för att ständigt 
ha aktuella handlingar i pärmarna. Resorna var noga 
planerade.

Vi kvitterade ut nycklarna till förråden på regementets 
förrådsavdelning. Göte, Edna och Bertil på väg in i ett 
av förråden.

Edna in action.

Förhållandena vid de olika mobiliseringsplatserna ändrades 
ständigt. Det var av största vikt att hålla handlingarna aktuella. 
På bilden Bertil, Edna och jag.

Vid en mobilisering skulle ett antal civila 
fordon överlämnas till försvaret och tas 
i bruk av krigsförbanden. Göte Persson 
svarade för planläggning för detta.
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Arvika. Brattfallet.

Fryken. Filipstad.

Årjäng.

Sysslebäck och Långberget.

Munkfors.
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Efter en strävsam dag i mobiliseringsförråden svidade vi upp oss och passade på att göra resan till en personalfest.

En gång hjälpte vi till att släcka en skogsbrand. Det förekom att vi hittade svamp.

Mitt sista år på mobiliseringsavdelningen var Sven 
Björheden chef och Lars ”Vargen” Larsson var på väg 
att efterträda mig.

Höljesdammen.
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Mobiliseringsövning

Mobilisering fungerade så att förbandens 
materiel var förrådsställd på en central 
plats inom förbandets mobiliseringsom-
råde. I händelse av mob skulle materielen 
transporteras ut till respektive enhets 
mobiliseringsplats. Dit skulle soldaterna 
infinna sig, utrustas och repetera vad 
man hade lärt sig under grundutbildning-
en. Några gånger genomförde vi övning i 
mobilisering vilket visade att det svenska 
systemet skulle fungera väl om det utsat-
tes för verklig prövning. 

Bertil Löfgren ledde mobövningarna ibland med 
biträde av rustmästare Per Albertsson.

I Sanna herrgård förvarades materielen för ett av I 2:s snabbförband som 
skulle kunna vara stridsberett efter 48 timmar.
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Förbandens materiel transporterades ut från de olika 
förbandens centralförråd till mobiliseringsplatsen.

På mobplatsen fick soldaterna hämta sin mate-
riel genom självbetjäningsprincipen.

Den inryckande mönstrades in och 
bockades av i förbandsliggaren.

De civila kläderna lades i en väl märkt plastsäck.

Soldaten fick repetera hur man skyddar sig 
mot gas och radioaktivt nedfall.

Han fick friska upp kunskapen på sitt 
vapen. Här ksp m/36.

Han fick ordna sin förläggning. Han fick mat från koktrossen.
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Personalenheten omkring år 1990. Stående från vänster: Jag, Kjell Hasselroth (fd Magnus-
son), Hiltrud Wagner Larsson, Pia Granzell, Okänd, Ingvor Ericsson, Bodil Kignell och Bertil 
Löfgren. Sittande: Hans Dahlgren, Anita Nuolja och Elisabeth Nicklasson.

Personalenheten

1986 flyttade jag till Personalenheten. Bertil Löfgren var chef och vårt tidigare samar-
bete från Mobiliseringsavdelningen fortsatte således, nu med att hantera personalfrå-
gor. Min uppgift var att planera för officerarnas utveckling i fråga om krigsplacering 
och utbildning. Under åren 1993 och 1994 var jag regementets informationschef och 
ansvarade för information om Värmlands regementes flytt till Kristinehamn. Flytten 
innebar att all militär verksamhet i Karlstad, vilken pågått sedan 1913, därmed var 
avslutad, liksom min militära karriär. 1994 gick jag i pension, 55 år gammal.

Konferensresa på Stena till Kiel 1991. Hans Dahlgren redovisar en uppgift.
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Överstelöjtnant Bertil Löfgren, chef för 
Personalenheten 1986 - 1992.

Elisabeth Nicklasson informerar.

Kjell Hasselroth och Susanne Ehn. Susanne Ehn, Pia Granzell och Ingvor Ericsson.

På konferensresan till Kiel besökte vi Nya Varvets strids-
ledningscentral i Göteborg. Ingvor övervakar.

Pia Granzell, Susanne Ehn, Hiltrud Larsson, 
Anne-Marie Bohman och Bodil Kignell.

Ofta hade vi ganska jobbiga frågor att hantera 
men vi kunde koppla av också.

Jag bjöd hem personalen och visades bildspel från 
våra resor. Hans Dahlgren, Okänd, Anita Nuolja, 
Hiltrud Larsson och Bodil Kignell. 
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The King’s Own Scottish Borderers

Värmlands regementes förste regementschef var skotten Alexander Leslie. Han tillhörde ur-
sprungligen det skottska förbandet The King’s Own Scottish Borders i Edingburgh vilket har 
lett till till att detta förband har blivit Värmlands regementes systerregemente. När skottarna 
firade sitt 300-årsjubileum var I 2 inbjudna att delta med en fanvakt i den högtidliga paraden 
genom staden. Från Värmlands regemente deltog överste 1 Ulf Ling-Vannerus, major Per 
Berggrén, kapten Jan Collander och kapten Kenneth Huss, alla med fruar eller respektive.

Deltagarna i paraden fick en röd ros 
att sätta i sin mössa. Detta var en 
gammal tradition i vilken man firade 
Minden Day, då man tillsamman med 
en tysk styrka besegrade fransmännen 
i Sjuårskriget 1759.

Stor högtidsdräkt på balen.

Jag ansvarade för vårt deltagande.

En militärorkester spelade Värmlands 
regementes marsch på säckpipor.

På kaserngården före paraden.

Värmlands regementes fana 
fördes av Kenneth Huss.
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Fanvakten ur Värmlands regemente före ett förband ur KOSB.

Ulf och Margareta Ling-Vannerus. Sven-Henry ”sir Henry” Magnusson. Inger.

Presenter överlämnas. Samväldets alla enheter var 
representerade.

De svenska deltagarna: Kenneth Huss, 
Kristina Magnusson, Sven-Henry 
Magnusson, Rosie, Jan Collander, 
Inger och Vesna Huss.
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Informationschef

Efter det att Sovjetunionen fallit och 
Järnridån och Berlinmuren raserats började 
nedrustningen av Sveriges försvar och stora 
förändringar genomfördes. För Värmlands 
regementes del innebar detta att förbandet 
skulle flytta till Kristinehamn och där skapa 
en garnison tillsamman med fyra andra 
enheter den 1 juli 1994. 

Min sista befattning på regementet var 
informationschef från 1992 till 1994. Det 
innebar att till all anställd personal i Karl-
stad och Kristinehamn ge information om 
förberedelser före och förhållanden efter 
flytten. Många mådde dåligt och en riktig 
information var nödvändig. Rykten kunde 
lätt komma igång och skapa misstämning.

Artilleriinspektörens, överste 1. Ove Fahlén, speciella 
hälsning efter min tid som informationschef.
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Programmen för avslutningen i Karlstad 
och inmarschen i Kristinehamn

Bland mina uppgifter fanns att 
skriva informationsbladet Sam-
LokAktuellt och att organisera 
programmet för avslutningen i 
Karlstad och inmarschen i Kristi-
nehamn. I Kristienehamn fotogra-
ferade jag också för Värmlandsör-
nen och för den bok som senare 
kom att författas av garnisonsche-
fen, överste Yngve Johansson.
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Nedläggningen

Vi trodde alla att flytten till Kristinehamn skulle rädda Värmlands re-
gemente från nedläggning men bara efter sex år i Kristinehamn lades 
Värmlands regemente ned för gott år 2000. Politikerna hade lurat oss. 
Värmlands regemente, som etablerades år 1626, fanns inte längre.

I samband med flytten till Kristinehamn den 1 juli 1994 skrev jag denna artikel i Jubelmuck 
94, den speciella tidning som tagits fram. Då var alla inställda på att Värmlands regemente 
skulle leva vidare tack vare de förändringar som gjorts inom försvaret.
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Slutet på min militära karriär

Den 1 juli 1994 lämnade jag den arbetsplats som jag hade tjänat i trettio år. Det kändes 
vemodigt men det gav mig samtidigt chansen att börja ett nytt liv och starta en ny karriär. 
Efter 30 års tjänstgöring vid Värmlands regemente tilldelades jag belöningsmedaljen för 
nit och redlighet i rikets tjänst, NOR. Min sista arbetsdag på regementet var den 1 juli 
1994 då jag deltog i VIP-lunchen i den nyetablerade garnisonen i Kristinehamn.
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Efter pensioneringen
55 år. Pensionär och enligt eget bedömande någorlunda vid mina sinnens fulla bruk. 
Vad hittar man på då? Tidningen Värmlandsbygden gjorde ett reportage den 7 juli 1995. 
Utöver det som står i nedanstående tidning var jag chef för sambandet när det jättestora 
orienteringsarrangemanget O-ringen gick av stapeln i Värmland 1995.
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Förlag Per Berggrén
1999 tyckte vår granne Anita Meyer-Lie att det borde finnas en vacker bok om intressanta 
byggnader i Karlstad. Hon visste att jag hade en kamera. Vi startade ett eget förlag och 
kommunen köpte böcker för 100 000 kronor. Detta var starten på mitt nya yrke. 2006 
hoppade Anita av och jag fortsatte ensam.

Titelsidan på min hemsida.
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Bokbordet på bokmässan i Karlstad 2012.

Bokmässan i Göteborg 2008. Presentation av boken Ur 
mitt hjärta. Margareta Davidsdotter läser sina dikter med-
an jag visar mina bilder som ingår i boken.

Harry Nyberg och jag vid bokmässan i Karlstad 2012. Bokmässan i Göteborg 2008. Presentation av boken Till 
Herrhagen klockan 1324. Christer Mattsson lyssnar.
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Vackraste Värmlandsboken

Varje år utser Föreningen Värmlandslit-
teratur årets vackraste bok. 2012  fick 
boken Karlstads domkyrka denna 
utmärkelse och tilldelades ett diplom vid 
en ceremoni i residenset i Karlstad.

Eva Söhrman och Eva Fredriksson motiverar juryns förslag. I juryn ingick dessutom Barbro Järliden.
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KARLSTADS FASADER

1999. Författare Anita Meyer-Lie. Bilder och kort beskrivning av intressanta bygg-
nader i centrala Karlstad. Texter på svenska, engelska och tyska.

VÄRMLANDS REGEMENTE OCH VÄRMLANDSBRIGADEN 1994 - 2000

2000. Huvudförfattare Yngve Johansson. Beskrivning av förbandens sista år i Kris-
tinehamn. Producerad för Värmlands regemente. Olika fotografer.

KYRKSKEPPEN I KARLSTADS FÖRSAMLINGSKYRKOR

2002. Författare Lennart Boberg. Nummer 34 i Carlstads-Gillets skriftserie. Flera 
av Karlstads kyrkor har kyrkskepp i sin interiör.

VÄRMLANDS PÄRLOR

2004. Texter på svenska och engelska Format 30x30 cm. Nedslag i värmländsk 
kultur, historia och natur.

DE GAMLA GYMNASIERNA I KARLSTAD

2004. Författare Per Jan Wållgren, Nummer 35 i Carlstads-Gillets skriftserie.

DEN 172. QRZN PÅ KARLBERG – 40 ÅR EFTER OFFICERSEXAMEN

2004. Text och bild av olika författare. För Karlbergskurs 1964. Kadetternas egna 
berättelser om vad som hänt efter officersexamen. Olika fotografer.

SNÄLLAST I VÄRLDEN

2006. Författare Erik Bengtson.  Boken ingår som nummer 36 i Carlstads-Gillets 
skriftserie. 1959 tände en pyroman eld på den anrika sommarrestaurangen i Stads-
trädgården i Karlstad. Författaren kände pyromanen och beskriver händelseutveck-
lingen och ger en bild av pyromanen.

Produktion

Förlag Per Berggrén startade egentligen 1998 genom ett samarbete med Anita Mey-
er-Lie. Vi bildade ett förlag som varade fram till 2006 med namnet Förlag Berggrén 
och Meyer-Lie. Från 2006 fortsatte jag ensam som en enskilda firma som antog namnet 
Förlag Per Berggrén. Nedanstående förteckning är ett urval av vad som producerats un-
der årens lopp. Där inget annat anges har jag tagit böckernas bilder, formgivit och gjort 
deras layout samt varit böckernas redaktör.
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INTERIÖRER I KARLSTAD

2007. Författare Inger Berggrén. Översättning till engelska av June Miliander. Bil-
der och kort beskrivning av miljöer som många gånger är oåtkomliga för ”vanliga” 
människor bakom byggnadernas dörrar.

TILL HERRHAGEN KLOCKAN 1324

2008. Huvudförfattare Christer Mattsson. För Karlstads kommun. Boken ingår i 
serien Ditt Värmland. Översättning till engelska av Neill Dronsfield. Boken fram-
ställd med anledning av nazistsympatier vid en skola i Vålberg.

          UR MITT HJÄRTA och MITT HJÄRTA SJUNGER

         2008 och 2010. Två små diktböcker av Margareta Davidsdotter ackompan- 
         jerade av Per Berggréns bilder.

ETT ÅR I VÄRMLAND

2010. Översättning till engelska av Neill Dronsfield. Nedslag bland det som händer 
i Värmlands under ett år.

VÄRMLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING 75 ÅR – 1936-2011

2011. För Värmlands regementes kamratförening. Minnen från de 75 första åren i 
kamratföreningens historia.

          TANKEN ÄR MIN SILVERTRÅD och I MINA ÄNGLARS NÄRHET

        2012 och 2015.  Två små diktböcker av Margareta Davidsdotter till ackom- 
        panjemang av Per Berggréns bilder.

KARLSTADS DOMKYRKA

2012. Författare Harry Nyberg. Nummer 40 i Carlstads-Gillets skriftserie. Heders-
omnämnande  för vackraste värmlandsboken 2012. En utförlig beskrivning i text 
och bild av domkyrkans historia och föremål.

DE VACKRA KYRKOGÅRDARNA I KARLSTADS PASTORAT

2014. Författare Inger Berggrén. För Karlstads Kyrkogårdsförvaltning. Boken 
framställd med anledning av att Karlstads Kyrkogårdsförvaltning utsågs till Årets 
kyrkogårdsförvaltning 2012.

JAG VÄVER MINA DRÖMMAR

2015. Märta-Elin Christensons vackra mattor utlagda på Per Berggréns bilder.
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SLÄKTEN BERGGRÉN FRÅN SAXÅN

2015. Boken tryckt i endast 70 exemplar. Per Berggrén har kompletterat sin farfars 
släktbok från 1907 med det som hänt släkten under 1900-talet.

FÖRSVARSUTBILDARNA I VÄRMLAND 100 ÅR – 1915-2015

2016. Jubileumsbok med nedslag i det värmländska frivilligförsvaret.

KYRKKLOCKORNA I BOLSTADS MEDELTIDSKYRKA

2016. Författare Harry Nyberg. Berättelsen om hur en kyrkklocka från Karlstads dom-
kyrka hamnade i Bolstads medeltidskyrka.

KYRKORNA I KARLSTADS PASTORAT OCH DERAS SKATTER

2017. Inger och Per Berggrén visar i ord och bild föremål ur de fjorton kyrkorna i pas-
toratets gömmor.

Bilder från släppfesten boken Interiörer i Karlstad. Stora bilden Hanna och Linnéa. Övre högra bilden: Evas 
make Mikael tillsammans med barnen Simon och Alva. Mittre bilden: Urban tackas för värdefull hjälp med 
layouten till boken. Kommunalrådet Lena Melesjö-Windahl lyssnar. Undre bilden: Inger och jag har mottag-
it en teckning från våra barnbarn.
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NEDSLAG I VÄRMLÄNDSK ARKITEKTUR

2001. Foto Bertil Ludvigsson, form Elisabeth Backman Bromé och Maria Linder. För 
Länsstyrelsen i Värmland.

TYCKT OM HUS

2001. Redaktörer Inger Berggrén och Louise Nyström. För Stadsmiljörådet.

DESIGNÅRET 2005

2005. Redaktör Inger Berggrén, form Lina Larsdotter, förlag Broby Grafiska.  För 
Länsstyrelsen i Värmland. 

DEN DOLDA STADEN

2006. Redaktör Martin Karlsson, form Hans Knutsson. För Värmlands Museum.

FRÖDINGS LANDSKAP 

2009. Frödingssällskapets årsbok 2009. Författare Anita Forsnäsgård, form Anita 
Stjernlöf-Lund, bilder Per Berggrén.

Uppdrag för andra förlag

KARLSTADS TEN-
NISKLUBB 75 ÅR

Jubileumsskrift

I2 IF KARLSTAD 
100 ÅR

Jubileumsskrift

LAXÅ KOMMUN

Översiktsplan
I 2 SKYTTEFÖR-
ENING 100 ÅR

Jubileumsskrift

Tidskrifter och jubileumsskrifter

VÄRMLANDS-
ÖRNEN
Under perioden 
1997-2015 produ-
cerade jag Värm-
lands regementes 
kamratförenings 
medlemstidning 
som sändes ut till 
medlemmarna 
med ett nummer 
per år, i december.

GILLET 2003-
2012 
Under perio-
den 2003 till 
2012 gjorde jag 
Carlstads-Gillets 
medlemstidning. 
Den gavs ut med 
ett  nummer per 
år, i maj.
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I TSARERS KÖLVATTEN

2010. Minnen från en kryssning från Moskva till St Petersburg. Boken tryckt i två exem-
plar varav vännerna Britt och Bengt-Åke Axelsson har fått det ena.

KRISTINA – EN ÅTERBLICK I BILDER

2012. Ett ”fotoalbum” till Kristina. Boken tryckt i två exemplar.

EVA – EN ÅTERBLICK I BILDER

2012. Ett ” fotoalbum” till Eva. Boken tryckt i två exemplar.

I STORMOGULERS RIKE

2012. Framställd i 10 ex för medlemmarna i en gruppresa till norra Indien.

MEETING BOM AND PETER

2013. Boken gjord i 2 exemplar. Ett av exemplaren överlämnat till goda vännerna Bom 
och Peter Temander i Bangkok.

MYANMAR – DE GYLLENE PAGODERNAS LAND

2013. Boken gjord i 3 exemplar som minne från en oförglömlig resa till Myanmar/Burma.

SYDKOREA OCH JAPAN

2016. Boken gjord i ett exemplar som minne från en oförglömlig resa.

DETTA ÄR MITT LIV

Mitt liv skildrat i 1348 bilder. Tryckt i fem exemplar.

Böcker tryckta i små upplagor för egna och vänners minnen

Sex vykort med motiv från 
Karlstad framställdes efter 
önskemål från Lars-Hjal-
mars Bokhandel.

                                 Vykort
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VÄRMLANDS FOLKBLAD DEN 13 MAJ 2004.
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Skyltfönstret i Akademibokhandeln när Värmlands pärlor hade kommit ut 2004.
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Boksignering av Ett år i Värmland i Akademibokhandeln i december 2010. 

Signering av boken De vack-
ra kyrkogårdarna i Karlstads 
pastorat tillsammans med 
min medförfattare Inger.
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Femtioårsfirandet
Firandet av min 50-årsdag började tidigt på morgonen den 21 augusti 1989. Inger uppvaktade 
med 50 röda rosor. 

Hela dagen pågick firandet med en strid ström av goda vänner. Mamma Signe och moster 
Ellen deltog. Regementschefen Ulf Ling-Vannerus med hustru Margareta kom. Biskopen med 
hustru uppvaktade. Skåreblåset spelade i trädgården. Carlstad Traditional Jazz Band dök upp 
med både hustrur och barn. Tårtan var specialdesignad som en tennisbana.

Och presenter och blommor i massor. 

Födelsedagen var en måndag. På lördagen därefter ägde en makalös fest rum i mässen på 
Värmlands regemente. Släkt och vänner från landets alla hörn deltog. Tal i massor. Musik, 
både instrumentalt och i kör. God mat och välsmakande viner.

Jag skulle gärna fylla femtio år en gång till.
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Inger uppvaktade med 50 röda rosor och 
hon hade också bakat en tårta i form av en 
tennisbana. På affischen bakom Inger står 
det 100 år, men det var Avenyn i Göte-
borg. Jag var bara hälften så gammal.

Födelsedagstårtan hade formen 
av en tennisbana.
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Chefen för Värmlands regemente överste 1 Ulf 
Ling-Vannerus uppvaktar med regementets 
standar och ett gratulationstelegram. 

Ulf Ling-Vannerus, jag och chefen för 
stabsavdelningen Boo Rudfeldt.

Margareta Ling-Vannerus, Inger, jag och Ulf Ling-Van-
nerus. Privat fick jag ett album med bilder från vårt 
besök vid The King’s Own Scottish Borderers, som 
minne från resan dit tidigare 1989.

Bertil Löfgren tyckte att det var roligt att se hur vi 
hade haft det i Skottland.

Bertil Löfgren hyllar sin medarbetare och 
ställföreträdare.

Personalenheten uppvaktade med sin egen 
kampsång: Ja må han leva uti hundrade år.

Mottagningen den 21 augusti
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Plötsligt stod Skåreblåset i trädgården och spelade. Torsten Wennerlund framförde Skåreblåsets gratulationer.

Som födelsedagspresent från Skåreblåset fick 
jag en CD-spelare.

Delar av dåvarande CTJB. Från höger: Arne Carlsson, 
Fredrik Wennerlund, Stefan Nilsson, Torsten Wenner-
lund och Richard Paulsson spelade på gräset.

CTJB-klanen. Från höger: Camilla Paulsson, Kickan 
Paulsson, Helena Paulsson med dotter, Arne Carlsson, jag, 
Torsten Wennerlund, Ulla Wennerlund, Fredrik Wenner-
lund, Richard Paulsson och Stefan Nilsson.

Stefan och Camilla är glada.
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Gittan och Erik Westlund flankerar mig. Marita Wadensjö.

Gabriella Fridman, Anita och Arnt Meyer-Lie 
med mig i mitten.

Ulla-Britt och Rune Wallqvist på ömse sidor om mig.

Anders och Barbro Järliden. Pia och Bertil Lundberg.
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Moster Ellen och mamma Signe. Bengt och Kerstin ”Boppe” Lennander.

Lilly Alström, Katarina Sundqvist,Torsten Jacobsson, 
jag, Ulla-Britt Wallqvist, Anita Jacobsson och Rune 
Wallqvist.

Torsten Jacobsson Katarina Sundqvist och Lilly Alström.

Bertil Löfgren talar i egenskap av 
privatperson och god vän.

Kerstin och Janne Feldt.
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Olle Widlund. Mats och Lisskulla Fahlander.

Göran och Gunilla Rosander. Ulla-Britt och Rune Wallqvist.

Kurskamraterna Arne Eklund och Bengt 
Dehring.

Personalenhetens Marianne Brask, Sven-Åke Larsson 
och Bertil Löfgren tillsammans med mamma Signe och 
moster Ellen.
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Torsten Jacobsson, Gunilla Rosander, Anita Jacobsson 
och Marita Wadensjö.

Bertil och Margareta Löfgren.

Personalenheten representerad av Kenneth Forsberg, 
Pia Granzell, Bodil Kignell, Hiltrud Wagner-Larsson och 
Anne-Marie Boman.

Ulla Wennerlund samt Camilla, Helena och Kickan 
Paulsson tillsammans med Helenas lilla dotter.

Katarina Sundqvist och Göran Rosander. Margareta Ling-Vannerus, Inger och jag.
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Det blev en sen kväll. Länge satt de sista gästerna i den ljumma augustikvällen. Pernilla och 
Björn Eduard kom på kvällskvisten och hämtade Arne Carlsson. 

En lycklig jubilar njuter av all uppvaktning.

Kristina, Arnt och Anita Meyer-Lie samt Gabriella Fridman.

Mats och Lisskulla 
Fahlander.

Hans Pahlm hade hunden 
med sig.
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Tack Eva, Kristina och Inger som alla bidragit till att göra mottagningen till en upplevelse som 
för evigt kommer att finnas med bland mina finaste minnen.

Men nu gällde det att ladda om inför själva festen som ägde rum lördagen den 
26 augusti. Vi hade bokat in oss på mässen på Värmlands regemente. Vi stod 
själva för matlagning, dukning och alla arrangemang. Min huvudsakliga upp-
gift bestod av att skrapa färsk potatis till 80 personer. Det tog fem timmar.
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Festen den 26 augusti 1989

Inger, Arnt Meyer-Lie och Ylva Berggrén. Richard Paulsson, Barbro Järliden och Bengt Wadensjö.

Ingegerd Molinder och Tomas Andersson blir serverade. I bakgrunden Katarina Sundqvist 
och Mats Fahlander. Lax och färsk potatis serverades.
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Lisskulla Fahlander, P-O Alström och Gunn Magnusson. Margareta Ling-Vannerus, Göran Magnusson, 
Marita Wadensjö och Lars Häggström.

Rune Wallqvist och fru Evertsson. Jörgen Häggström, Ann-Britt Ryberg och Eva Berggrén.

Ulla Bergman, Lasse Molinder och Gunilla Rosander. Ungdomsbordet. Martin Häggström, Anna Berggrén, 
Kristina Berggrén, Gabriella Fridman, Jörgen Hägg-
ström, Åsa Häggström och Håkan Magnusson. 
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Ingers föräldrar Maja och Henning Ryberg samt 
Marianne Ryberg.

Kristina, Håkan Magnusson, Åsa Häggström 
och Anna Berggrén.

Per-Henrik Ryberg, Gabriella Fridman, 
Martin Häggström och Anna Berggrén.

Från höger: Stefan Nilsson, Helena Paulsson, 
Arne Carlsson, Anita Jacobsson och Torsten 
Wennerlund.

Kickan Paulsson och Anders Järliden. Göran Rosander, Lilly Alström och Sven Andersson.
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Bengt Wadensjö talar. Ulf Ling-Vannerus talar.

Mats Fahlander i talartagen. Arnt Meryer-Lie talar.

Bertil Ryberg talar. Ulla Wennerlund, Olle Sundqvist och Brita Odd.
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Evy Carlsson sjunger Old Rocking Chair ackompanjerad 
av Richard Paulsson och Arne Carlsson.

Carlstad Traditional Jazz Band spelar, för dagen förstärkt 
med Odd Evertsson på klarinett och Kjell Håkansson på 
trummor.

Kristina och Eva håller tal till sin pappa.

I Kristinas och Evas tal framgick att de 
tyckte att deras far hade stora fötter och 
han fick ett par boxhandskar i miniatyr.
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Kör med besättning av CTJB med damer. Ric-
hard Paulsson, Evy Carlsson, Arne Carlsson med 
basen, Kickan Paulsson, Ulla Wennerlund, Stefan 
Nilsson, Camilla Paulsson och Helena Paulsson.

En blandad kör med artister med namnen Rosander, 
Molinder, Wallqvist, Järliden, Andersson, Alström.

Anders och Kristina. Mer musik av Anders och Kristina.

Anders dansar med Ylva. Gunn och Göran Magnusson, Kerstin och Lars Häggström.
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Mamma Signe, 79 år, talar.

Anders ser betänksam ut. 
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Inger, balens drottning, talar.
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Någon tyckte att jag skulle spela gitarr och sjunga en visa.

Min fantastiska familj som ordnat ett så oförglömligt femtioårsfirande.
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Vid ett och samma tillfälle får man träffa dem som betyder mest för en

Till slut, efter alla vackra tal och all fin musik, fick även jag säga några ord. Många anser att det inte är 
mycket att fira att man har blivit ett år äldre. Man drar sig undan, kanske reser bort för att slippa uppvakt-
ning. Jag tycker precis tvärt om. För det första är det mycket värt att man har fått vara med ytterligare ett 
år. För det andra får man träffa sina vänner och sina släktingar vid ett och samma tillfälle om man bestäm-
mer sig för att ställa till med fest. Men det förutsätter att man har någon som tycker att det är roligt med 
fester och som har förmågan att organisera. Det har jag, tack Inger för denna fest.  

Fru Olsson hjälpte till i köket vid 
mottagningen den 21 augusti.

Kompisar till Eva och Kristina hjälpte till 
med serveringen den 26 augusti.
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60-årsfirandet
1999 var det dags att fira igen. Det hade ju gått hela tio år sedan sist. En strid ström 
av goda vänner förgyllde dagen. Maten bestod av sill och färsk potatis. Dryckerna 
var öl och snaps. Nytt sedan sist var att första barnbarnet hade kommit. Linnéa, 
som var nästan exakt ett år, intog en central plats i firandet och hon gjorde sig bra 
på tackkortet.

Linnéa var ett år gammal.
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Inge och Maj Bredin. Bengt och Heléne Dehring och Arne Eklund.

Jan Elow och Boel Henchel.

Erika och Runo Gäärd. Harald och Birgitta Hällén.

Egils Grinups.

Jarl och Karin Lundgren.Sture och Birgitta Hermansson samt 
länsrådet Curt Ekelund.
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Kerstin Erlandsson. Bodil Kignell med make.

Kerstin Pahlm. Arnt Meyer-Lie talar å Forsnäsgängets vägnar.

Hadar Karlstam. Lars och kusin Kerstin Häggström kom från Göteborg.

Ärtgänget med damer. Hasse Adén, Bertil Ackerot, 
Ragnar Hagberg med dam, Sture Johansson, Evy 
Johansson, jag, Solveig Ackerot, Taimi Lindholm, Per-
Olof Lindholm, fru Höglind och Henrik Höglind.

Hasse Adén överlämnar present från Ärtgänget.
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Forsnäsgänget. Arnt Meyer-Lie, Sven Andersson, P O Alström, Lilly Alström, Anita Jacobsson, 
Torsten Jacobsson, Gunilla Rosander, Göran Rosander, jag, Katarina Sundqvist, Barbro Järliden, 
Ulla Gustavsson, Anita Meyer-Lie, Gunnel Zahrisson, Monica Andersson, Anders Järliden, Inge 
Zachrisson, Olle Sundqvist och Gunnar Gustavsson.

Grannarna familjen Lind. Peter, Fredrik, 
Johanna och Lena.

Ulla-Britt och Rune Wallqvist.
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Marita och Bengt Wadensjö.

Chefen för Värmlands regemente Yngve Johansson.

Bo och Marianne Sjöstedt.

Nils-Emil och Inga-Stina Lindahl.

Min klarinettlärare Olle Widlund.

Kerstin och Bengt Lenger.

Åsa och Gunnar Andersson. Per Berggréns Sextett med respektive. Arne Lidén, 
Edor Stadig, Marianne Stadigh, jag, Kerstin Lidén, 
Evy Carlsson, Arne Carlsson och Knut Nilsson.
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Sven Andersson, Anita Meyer-Lie och P O Alström.

Eva och Inger.

Vi sjöng till Arne Lidéns dragspel och min gitarr.

Arne Lidén hjälpte också till med serveringen.

Tennisgänget. Ellen Palm,Tore Palm, Rune Forsberg, 
Margot Forsberg, jag Mats Fahlander, Olav Larsson, 
Lisskulla Fahlander och Bengt Wallerstedt.

Kerstin Lidén och mamma som var 89 år.

Mikael Holmgren hjälpte till med dryckerna.



234

70-årsfirandet
70 röda rosor av Inger. Så mycket vin att jag var försörjd flera år framåt. Blommor, 
blommor, blommor. Men framför allt, en lång rad av uppvaktande vänner hela 
dagen som inföll torsdagen den 21 augusti 2014. Barn, barnbarn och göteborgs-
släktingar anslöt för fortsatt firande under lördagen. Samtidigt firade vi att vi hade 
flyttat in i vår nya bostad på Tullholmen.

Ett tidigare uppskattat koncept bestående av sill och färsk potatis stod på menyn 
och snaps serverades naturligtvis därtill. Det blev underbara dagar som dessutom 
gynnades av gott väder. Finast av alla besökarna var Alva som var fyra år och hade 
på sig sin bästa prinsessklänning. 

Jubilaren dagen efter ett ofattbart firande.
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Simon, Linnéa med Arvid i famnen, Hanna och Alva.

Alva, balens prinsessa.

Inger tillsamman med Göran och Gunn Magnusson.

Gunn och Göran Magnusson tillsammans med familjer-
na Ryberg, Holmgren och Karlstam. Ann-Britt, Kristina, 
Hanna, Bertil, Alva, Eva, Arvid, Mikael, Marianne, 
Karin, Simon, Linnéa och Urban.

Göteborgarna och Karlstadsborna både 
hurrade och sjöng för jubilaren.



236

Gunnel Zachrisson, Torsten Jacobsson, Anita Mey-
er-Lie, P-O Alström, Ulla-Britt Wallqvist, Rune Wall-
qvist, Lilly Alström och Arnt Meyer-Lie.

Ulla Gustavsson, Barbro Järliden, Sven Andersson, Anita 
Jacobsson, Anders Järliden, Monica Andersson och Gun-
nar Gustavsson.

Anne-Marie Cohén, Hadar Karlstam, Eva Lejrin, 
Per Jan Wållgren och Mikael Lundström.

Erik Hellqvist, Karl-Axel Hjert, Bill Ivarsson, Ann-Margret 
Cohén och Hadar Karlstam.

Kerstin Pahlm, Hans Pahlm, Peter Clausen och 
Ulla Clausen.

Lasse Söder, Göran Rosander, Hans Pahlm och 
Lasse Miliander.
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June Miliander och Kerstin Pahlm. Gunnar Andersson, Tore Palm, Ragnar Hagberg och Sture 
Johansson.

Vänstra bordet: Per Olof Lindholm, Bengt Nirhammar, 
Solveig Ackerot, Bertil Ackerot och Henrik Höglind med 
ryggen mot kameran. Högra bordet: Kerstin Pahlm, Hans 
Pahlm, Peter Clausen, Ulla Clausen, Åsa Andersson, 
June Miliander och Lasse Miliander. Hitre bordet: Ragnar 
Hagberg, som just äter, och Sture Johansson.

Ove Lindblom, Saga Adén, Hasse Adén och Jan Elow.

Kerstin och Arne Lidén. Jonas Kullgren, Hans Holm, Sven-Axel Bergstrand, 
Barbro Bergstrand och Tinna Holm. Håret i förgrunden 
tillhör Gunvor Kullgren.
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Olav Larsson, Aina Larsson och Mats Fahlander. Mats Fahlander, Tore Palm, Aina Larsson, Olav Larsson 
och Ellen Palm.

Olav Larsson, Margareta Béäff och Lisskulla Fahlander. Anders Blomqvist, Per-Olof Lindholm, Taimi 
Lindholm och Solveig Ackerot.

Ragnar Hagberg, Sture Johansson och Åsa Andersson. Boel Henchel, Ulla Lindblom och Lasse Söder.
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Av Inger fick jag en bukett med 70 röda rosor.

Jonas Kullgrens syn på jubilaren.
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75-årsfirande 
Piemonte - Verona - Bad Gastein 

Första veckan i juli 2014 tillbringade vi i Piemonte  i Italien tillsammans med barn, mågar och barn-
barn. Den andra veckan blev vår egen med huvudmålen operan Aida i Verona och besök hos förre 
kollegan P-G Edliden i Bad Gastein. Aida avbröts efter halva tiden på grund av regn. Tunga moln 
förhindrade vackra utsikter mot Alpernas höga toppar i Österrike. Men dessa små missräkningar 
gjorde inget. Resan blev en fullträff.

Ett av de stora vindistrikten i Italien är Barolodalen. På enorma ytor odlas de druvor som under 
hösten kommer att förädlas till vin. Denna trakt, följd av opera i Verona och vandring i alpmiljö i 
Bad Gastein var en semester och ett födelsedagsfirande vi aldrig kommer att glömma.

Druvorna odlas på enorma arealer i Barolodistriktet. Vi hyrde in oss på en lantgård där varje familj hade ett 
eget boende och där vi kunde träffas på kvällarna för 
gemensamma måltider.
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Eva o Mikael träffade vi plötsligt i en liten 
småstad under en utflykt.

Kristina och Urban svalkar sig i värmen.

Eva, Kristina och Inger på promenad i 
lantgårdens omgivningar.

75-åringen tog sig ett bad i Medelhavet där 
temperaturen låg runt 26 grader.

En stor del av dagarna tillbringade barnen i lantgårdens pool. 
På bilden Linnéa, Hanna, Simon, Alva och Arvid.
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Verdis opera Aida på amfiteatern i Verona fick avbrytas efter pausen 
på grund av regn. Men vi fick i alla fall höra triumfmarschen.

Interiören av amfiteatern. Amfiteatern.

Det gamla torget i centrala Verona.Shakespeares drama Romeo och Julia utspelar 
sig i Verona. Genom att beröra Julias vänstra 
bröst får man evig lycka.

Verona
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Resan till norra Italien och fortsättningen i Österrike var ett fantastiskt sätt att 
fira sin 75-årsdag på. Umgänge med sina nära och kära, underbar musik och 
vackra naturscenerier, vad kan man mer begära?

Molnen hänger lågt i Alperna. Gardasjön.

Med förre kollegan P-G Edliden som numera 
driver hotellrörelse i Bad Gastein.

I Villach satte man bilen på ett tåg för att komma 
upp fjällvärlden och in i Österrike.

Bad Gastein
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Utflykt med officerarna till en av öarna i Vänern med Boo Rudfeldt som befälhavare ombord.

Samling på puben Harry’s vid Karlstads torg. Arne 
Eklund,Sigge Strömberg, jag, Jan R Olsson, Jan Hage, 
Boo Rudfeldt och Bengt Mollstedt.

Kulturell samling. Jag, Sigge Strömberg, Boo Rudfeldt, 
Göran Andersson, Arne Eklund, Jan Hage (delvis skymd), 
Jan R Olsson, Bengt Dehring och Jarl Lundgren.

Vänner
Officerarna, Ärtgänget, Musketörerna, de nyvunna vännerna Britt och Bengt-Åke 
Axelsson från Motala, Sven-Axel och Barbro, Lenger och Holm och flera andra 
finns också med bland uppskattade vänner.

Officerarna
Ett drygt tiotal av oss som var unga subalterner under 1960-talet träffas regelbundet en gång i 
månaden på restaurang Harry’s i Karlstad för att minnas gamla goda tider och för att äta en bit mat 
tillsammans. Men vi träffas också i andra sammanhang, ibland med våra fruar.
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Helène Dehring och Harald Hällén. Harald tillhör 
kurs 63 men eftersom han var ensam sitt år får han 
och Birgitta vara med oss ibland.

Bengt Dehring och Birgitta Hällén.

Marie Gauthier och Inger. Marianne Sjöstedt och Gunilla Rudfeldt.

Fem av sju kurskamrater från Karlbergs officerskurs 1964 samlade hos oss hösten 
2016. Jag, Bengt Dehring, Arne Eklund, Boo Rudfeldt och Bo Sjöstedt
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Hans och Tina Tilly

Goda vänner som vi vid ett flertal 
tillfällen firat Valborg tillsammans 
med och som vi med ett litet höst-
kalas festat in den stundande hösten. 
Hans och jag var kolleger på I 2. 
Inger och Tina är båda medlemmar i 
Soroptimisterna.

Karin och Jarl 
Lundgren

Goda vänner med koppling bakåt 
till Värmlands regemente. De 
årliga vinterbloten, då man fått 
frossa i Jarls hemlagade kött- och 
fiskrätter, hemma hos Karin och 
Jarl har under flera år varit en av 
årets stora högtider.

Erika och Runo Gäärd

Goda vänner med ett stort kultu-
rellt intresse. En gemensam näm-
nare från militärlivet är att Runo 
och jag samtidigt under en period 
ägnade oss åt informationstjänst. 
På fest hos dem serveras delikata 
fiskrätter.
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Tre Musketörer hemma hos Ingvor i Forshaga: Bertil Löfgren, Ingvor Ericsson och jag. 

Bertil och Ingvor hemma hos mig i Karlstad. 

Ingvor och Bertil.

Musketörerna

Det blev så att Ingvor Ericsson, Bertil Löf-
gren och jag, en rest från personalenheten 
på Värmlands regemente, fortsatte att träffas 
efter det att regementet lagts ned och vi slutat 
på I 2. Vi kallade oss De Tre Musketörerna.

Ingvor uppvaktade Bertil och mig då vi 
fyllde 75 respektive 80 år.



248

Britt och Bengt-Åke Axelsson

Britt och Bengt-Åke Axelsson mötte vi ombord på en båt på Volga. Mötet ledde till att vi 
två gånger per år träffas omväxlande hos dem i Motala och hos oss i Karlstad. Då äter vi 
gott och gör något kulturellt. Tradjazzfestivalen i Askersund var ett gemensamt intresse.

Middag ombord på båten som förde oss från Moskva till St Petersburg.

Lunch i Askersund som inledning på jazzfesten. Utflykt i Värmland.

Britt, Bengt-Åke, Inger och jag vid Göta kanals 
utlopp i Östersjön vid Mem 2016.

I Vadstena.
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Harry Nyberg
Domprosten emeritus Harry Nyberg och jag i domkyrkans 
församlingssal inför lanseringen av boken om domkyrkan 
år 2012. Vi startade ett företag tillsammans för att sälja 
boken och för fortsatt samarbete. Sedan dess har vi också 
gjort broschyrer och vykort om kyrkan samt en bok om 
kyrkan i Bolstad.

Marianne och Bertil Ryberg
Ingers bror Bertil Ryberg och svägerska Marianne  till-
sammans med oss på en strand i Lettland 2011. Med dem 
har vi rest en del och bland annat besökt Berlin, Riga och 
Helsingfors.

Familjen Nerfont
Goda grannarna på Landgången, Cecilie och Christer 
Nerfont med barnen Aurora och Irma har varit en trevlig 
och för bägge parter givande kontakt. Cecilie och Christer 
är de stora musikalstjärnorna i Karlstad och barnen är på 
god väg även de mot scenvärlden.  

Grangänget
Från 1975 och under 40 år hade vi förmånen att bjudas 
på läcker jullunch efter att ha fått hugga egen julgran 
hos Sven och Monica Andersson på Södra Forsnäs. Efter 
hand skapades en grupp bestående av oss, Anita och 
Arnt Meyer-Lie, Torsten och Anita Jacobsson, Anders 
och Barbro Järliden, Lilly och P O Alström och Gunnel 
och Inge Zachrisson.

Torsten och Anita Jacobsson i granskogen.

Första mötet med familjen Andersson på Södra Forsnäs i maj 1969. 
Mamma Signe, Anita, Ann-Charlotte, Inger och Monica.

Mamma Signe, Monicas mamma 
Ragnhild och Sven.
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Lengers kräftgäng. Inger, Tinna och Hans Holm, Kerstin och Bengt Lenger.

Kerstin med kräftfat. Hela kräftgänget utom fotografen.

Lenger och Holm
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Bertil och Pia Lundberg

Bertil Lundberg, som lärde mig att spela piano i slutet på 1950-talet, har länge varit en 
kär vän. Ibland har våra vägar delat på sig men alltid har de förr eller senare gått sam-
man igen. Tillsammans med Bertil och hans fru Pia har vi under senare år rest en del. 
Det började med att de ville visa oss vindistrikten i Moseldalen. Senare har vi besökt 
både Island, New York och Toscana. Under resan till Moseldalen njöt vi av lökpaj och 
vin som gick under benämningen Federweisser, ett sött ännu inte färdigjäst fruktvin.

Bertil, Pia och Inger badar i Blå lagunen på Island.Vinpaus i Toscana.

Besök i Arvika. Moseldalen.

I värmländska skogstrakter. Sightseeing i New York.
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Lunch på väg till Uppsala med SHT. Hans Mossberg, Jonas Kullgren, 
Johnny Nilsson, Lars Wallin och Sven-Axel Bergstrand.

Sven-Axel skålar. Krabbfest hos Sven-Axel och Barbro. Inger till vänster.

Sven-Axel och Barbro 
Bergstrand

Goda vänner som kommit in i vår ge-
menskap tack vare SHT.
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Ärtgänget på besök hos Ragnar i Ljusdal. Per-Olof Lindholm, Hans Adén, jag, Hans Tilly, Ragnar Hagberg, Henrik 
Höglind, Bertil Ackerot, Bengt Nirhammar och Bill-Göran Andersson. Sture Johansson deltog inte i resan.

Ärtgänget
På 1980-talet samlades några entusiaster efter en militär övning 
där även Länsstyrelsen deltog. Man beslutade då att regelbundet 
träffas för att äta ärtsoppa. I dag har dessa möten pågått i över 

trettio år. Deltagarna har varie-
rat lite grand men de flesta har 
varit med större delen av tiden.

Hans Tilly och Sture Johansson.

Henrik Höglind förbereder grillen. Hans Adén kastar ringar.Bill Göran Andersson vann 
skyttetävlingen.

Förberedelserna för tävlingar 
vid besök hos Folke Ljungvall 
i Sörby. Henrik Höglind, Folke 
Ljungvall, Ragnar Hagberg, Bertil 
Ackerot och Hans Adén.
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Fester
Nästan varje år har vännerna inbjudits till makalösa fester. Några gånger var vi så 
många som ett trettiotal personer i vårt hem. Ett ofta återkommande tema har varit 
att krabba serverats. Levande krabbor inköptes på Tjärnö, transporterades hem till 
Karlstad och kokades där. Med god aptit inmundigades krabborna på kalaset. Nå-
gon åt till och med gälarna. Vid millennieskiftet 1900-2000 gjorde vi det lite extra 
festligt och tog på oss smoking. Några av festerna genomförde vi tillsammans med 
goda grannarna Anita och Arnt Meyer-Lie.

Sekelskiftet 1900 - 2000.
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Klart till drabbning.

Stämningen var alltid hög. Det hölls vackra tal, ibland sjungna.
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Stående. Bertil Löfgren, Ingegerd Molinder, Göran Rosander, Eva Carlstein, Torsten Jacobsson, Margareta Löf-
gren,Stig Antbacka, Bengt Fridman, Elisabeth Antbacka, Arne Odd, Brita Odd, Helena Scheffer, Sven Andersson, 
Carl Scheffer, Inger och P O Alström. Knästående: Anita Fridman, Lilly Alström, Bengt Carlstein, Monica Anders-
son, Lasse Molinder, Gunilla Rosander och Anita Jacobsson. Sittande: jag.

Göran Rosander, Gunilla Rosander 
och Bengt Fridman.

Till krabbkalaset 1982 hade damerna uppmanats 
att bära de hattar som Inger sytt till dem i sam-
band med uppvaktning på deras födelsedagar. 
Herrarna fick en nejlika i knapphålet på kavajen.
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Stående: Gunilla Rosander, Inger, Ingegerd Molinder, Lilly Alström, Monica Andersson, Brita Odd, Eva Carlste-
in, Anita Jacobsson, Anita Meyer-Lie och Arnt Meyer-Lie. Knästående: Göran Rosander, Bengt Carlstein, Lasse 
Molinder, Torsten Jacobsson, Sven Andersson, Arne Odd och P O Alström. Sittande: jag.

Vid krabbkalaset 1984 kom Arnt 
Meyer-Lie med för första gången 
tack vare att vår närmsta granne 
Anita gift om sig.

Vi räknade med att varje gäst åt minst två krabbor.
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Stående: Gunilla Rosander, Göran Rosander, Katarina Sundqvist, Olle Sundqvist, Arnt Meyer-Lie, 
Sven Andersson och Inger. Knästående: Margareta Löfgren, Bertil Löfgren, Monica Andersson 
och Anita Meyer-Lie. Sittande: jag. 

Nostalgi med krabbor hösten 
1985. Inger hade på sig samma 
klänning som hon hade sytt och 
hennes mamma Maja hade brode-
rat till balen på Flickläroverket i 
Göteborg 1962.

Gammelfarmors ”svampefterrätt” var populär.
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Stående. Hans Pahlm, Göran Rosander, Bertil Löfgren, Ingegerd Molinder, Brita Odd, Eva Carlstein, Gunilla Rosan-
der, Kerstin Pahlm, Monica Andersson, Lisskulla Fahlander, Anna Hedstrand, Björn Hedstrand, Kickan Paulsson, Evy 
Carlsson, Mats Fahlander, Anita Jacobsson, P O Alström och Inger. Knästående: Bengt Carlstein, Margareta Löfgren, 
Torsten Jacobsson, Richard Paulsson, Lasse Molinder, Sven Andersson, Arne Carlsson, Arne Odd, Lilly Alström och 
Anders Järliden. Sittande: jag.

1986 hade Carlstad Traditional Jazz Band bildats 
och några medlemmarna i bandet med fruar 
deltog första gången i ett krabbkalas.

Att äta krabba kräver stor koncentration.
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Stående: Anita Meyer-Lie, Sven Andersson, Göran Rosander, okänd, Lilly Alström, Bertil Löfgren, Jan Rentilä, Margareta Löf-
gren, Getrud Rentilä, Arve Meyer-Lie, Brita Odd, Ulla Bergman, Anita Jacobsson, okänd, Bertil Utter, Kickan Paulsson, Arnt 
Meyer-Lie, Inger och Arne Odd. Knästående: Eva Meyer-Lie, Gunilla Rosander. Sittande: Richard Paulsson, Anders Järliden, 
Torsten Jacobsson, Monica Andersson P O Alström och jag. Liggande: Barbro Järliden.

Arne Odd och Kickan Paulsson.

1987 gjorde vi ett gemensamt krabbkalas med 
Anita och Arnt Meyer-Lie. Vi bodde ju så att vi 
kunde gå mellan varandras delar i huset genom 
en gång i källaren. 
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P O Alström, jag, Göran Rosander, Mats Fahlander, Gunilla Rosander, Katarina Sundqvist, Lisskulla Fahlander, 
Torsten Jacobsson, Anita Jacobsson, Inger, Lilly Alström och Olle Sundqvist.

Torsten Jacobsson, P O Alström och Inger.

Nyårsafton i slutet av 1990-talet. Det 
var långt till tolvslaget. För att få 
tiden att gå lite fortare fick gästerna 
hjälpa till att laga maten. 
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Förfriskningar. Carlstad Traditional Jazz Band spelade 
när temat var Amerika.

Kollegan Jan Holm från I 2 ställde upp en häst utanför 
vårt hus för att göra festen riktigt amerikansk.

Drinken serverades i coca cola-muggar. 
Fries-Baastad och Anita.

Förberedelser. Inger, Anitas mamma, Arnt och Anita.

Dolly Parton med kavaljer uppträdde.

Amerikafesten 1988
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Stående: P O Alström, Hans Pahlm, Gunilla Rosander, Maiki Österberg, Marita Wadensjö, Arnt Meyer-Lie, Kerstin Pahlm, Ger-
trud Rentilä, Göran Rosander, Arne Odd, Brita Odd, Lilly Alström,Evy Carlsson, Katarina Sundqvist, x Fries Baastad, Jan Rentilä, 
Sven Andersson, Olle Sundqvist, Anita Jacobsson, Arne Carlsson, x Österberg, Inger och Bengt Wadensjö. Knästående: Kjell 
Fries Baastad, Richard Paulsson,Anita Meyer-Lie, Marie-Louise Paulsson,Torsten Jacobsson, Monica Andersson, Barbro Järli-
den,Ulla Wennerlund, Torsten Wennerlund och jag.

1988 hade Kristina och grannflickan 
Cecilia kommit hem efter ett år som 
utbytesstudenter i Denver, Colorado. 
Festen detta år gick i de amerikanska 
färgerna med hamburgare och coca 
cola. 
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Arne Carlsson. Anita Jacobsson och Arne Lidén Arne Lidén och Evy Carlsson.

Gunnel Zachrisson, Göran Rosander, Liss-Kulla 
Fahlander och Torsten Jacobsson.

Lilly Alström och Anders Järliden.

Mats Fahlander, Barbro Järliden och 
Arne Carlsson.

Anders Järliden och Gunilla Rosander.

Millennieskiftet då 1900-talet blev 2000-talet



265

Millennieskiftet då 1900-talet gick 
över till 2000-tal, firade vi lite extra 
med smoking eller mörk kostym och 
lång klänning.

Kerstin Lenger, P O Alström, Kerstin Lidén, Lilly Alström, Anders Järliden, Mats Fahlander, Arne Carlsson, Anita 
Jacobsson, Arne Lidén, Inger, Gunnel Zachrisson, Göran Rosander, Liss-Kulla Fahlander och Torsten Jacobsson.

Kerstin Lidén, Bengt Lenger och Lilly Alström.
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Idrotten
Redan i tidiga pojkåren kom sporten in i mitt liv. Äldre kamrater fick mig att spela fotboll på 
ängen framför vårt hus i Långedrag. Men jag prövade på annat också. I källaren hade vi ett 
bordtennisbord. På vintrarna blev det bandy och ishockey. På friidrottssidan blev det höjd-
hopp. Men fotboll och tennis blev mina huvudsakliga sporter. En av förmånerna med mitt 
yrke som officer var att man var skyldig att hålla sig i form och det sågs som självklart att 
man skulle kunna träna under tjänstetid.

Det var här min idrottskarriär började, ett fotbollsmål 
egenhändigt hopsnickrat av gamla bräder på ängen 
utanför vårt hus i Långedrag. Stående från vänster: Jag, 
Ulf Björkegren och Magnus Rosén. Främre raden: Lasse 
Henriksson och Anders.

Mitt rekord var 363 tillslag då jag trixade med en boll. 
Genom åren blev det en hel del fotboll. Jag var med i 
skollaget på Vasa, representerade Sverige vid Nordiska 
Kadettmötet 1963 i Köpenhamn och sedan blev det mest 
korpfotboll i Karlstad – på gott och ont.

När jag kom hem från Karlberg började jag spela tennis.
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Vi spelade ishockey på Ulfs damm.

Cirkelmästerskap i skolfotboll 1959 för Göteborg med omnejd. Vasa HAL:s segrande lag. 
I finalen besegrade vi en skola från Borås. Jag är andra man stående från vänster.

Jag ägnade mig också åt friidrott där höjd-
hopp var min gren. Mitt rekord i stående 
höjd utan ansats var 1,43 cm. Med ansats 
hade jag 1,65 som bäst.

I källaren på Långedrag hade vi ett bordtennisbord. 
Både pappa, Anders och jag spelade där.
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Kampen mot Anders

Broder Anders bodde under många år i Härnösand och 
det var inte så ofta vi hade möjlighet att träffas. Men när 
tillfälle gavs tillhörde det traditionen att vi skulle spela 
tennis. 

Statistik mellan åren 1977 och 2012 visar att vi spelat 
20 matcher. Av dessa har Anders vunnit 11 och jag 6. 
Tre  matcher har slutat oavgjort.

Matcherna mot Anders var tradition när vi träffades.

Jag försökte få barnbarnet Simon intresserad av 
tennis men han valde amerikansk fotboll i stället.
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Golf var en av grenarna i 
femkampen.

Fem av sju deltagarna i femkampen: Ola Johnsson, Mats Fahlander, Bengt 
Wallerstedt, Olav Larsson och Håkan Ellwe. Tore Palm och jag saknas på 
bilden.

Olav Larsson skötte före-
dömligt protokollföringen.

Ola Johnsson kastar pil. Tore Palm och Mats Fahlander 
kastar pil.

Olav Larsson siktar under 
skjutmomentet.

Tennisgänget

Flera i gänget var väldigt framstå-
ende tennisspelare med deltagande 
i både världsmästerskap och svens-
ka mästerskap.

På banan var vi arga rivaler 
men mellan matcherna var vi goda 
vänner och umgicks mycket privat 
tillsammans med våra fruar.

Vid Bengt Wallerstedts sommar-
hus genomförde vi några gånger en 
spännande femkamp som avsluta-
des med en god måltid.

Tennisfest hemma hos oss. Tore Palm, 
Olav Larsson och Mats Fahlander.

Mats Fahlander och Margareta 
Johnsson.

Ola Johnsson, Aina Larsson och 
Margot Forsberg.
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Tennis. KTK 1998.

Fotboll med Vasa HAL, Göteborg.

Fotboll. Karlberg 1964. 

Kronprinsens pokal. 
Fotboll. Göteborg.

Höjdhopp. Göteborg.

Tennis. Distriktsmästare 
Herrar dubbel 1996 med 
Masts Fahlander.
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Karolinen cup. 
Erövrat vandringspris.

Bordtennis. Värmlands regemente.

Bordtennis Värmlands regemente.
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Föreningarna
Att träffa människor har för mig varit en stimulans under alla år. Detta har lett till att  jag 
har hamnat i ledande funktioner i ett antal olika föreningar. 

• Värmlands regementes kamratförenings styrelse under 30 år. 
  Redaktör för Värmlandsörnen i 19 år
• Carlstads-Gillet i styrelsen nio år varav dess ålderman under fem år. 
  Redaktör för medlemstidningen Gillet i tio år
• Karlstads civilförsvarsförening, sekreterare tio år.
• Skåreblåset, ordförande fyra år.
• KFUM-kören, styrelseledamot fyra år.
• Andra typer av engagemang i olika kamratsammanslutningar som Ärtgänget, 
  Musketörerna, Officerarnas pubgäng.

Uppmärksammad efter tio år som sekreterare i 
Karlstads civilförsvarsförening.

Karlstads Civilförsvarsförening

År 1994 tackade jag ja till att vara sekreterare i 
Karlstads civilförsvarsförening, där min förre chef 
och gode vän Bertil Löfgren var ordförande. Jag 
kom att samarbeta med honom i tio år i civilför-
svarsföreningen.
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Yngve Johansson fäster Sveriges Militära Kamratföreningars 
Riksförbunds, SMKR, plakett på mig.

Avtackning efter 30 år i kamratföreningen tjänst.

Sveriges Militära Kamratföreningars 
förtjänsttecken i plakett. 

Värmlands regementes kamratförening

Från 1986 till 2015 var jag på olika sätt engagerad i Värmlands regementes kamratförening, 
inledningsvis som valberedare och från 1995 medlem i dess styrelse. Under 19 år var jag 
redaktör för föreningstidningen Värmlandsörnen.
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Hedersgillesmedlem.

Hedersgåvan.

Avtackning efter fem år 
som ålderman.
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Carlstads-Gillet

År 2001 blev jag tillfrågad av gode vännen och förre kollegan Runo Gäärd om 
jag ville göra en medlemstidning för Carlstads-Gillet. Jag svarade ja och fick med 
detta också en plats i Gillets råd. Under tio år gjorde jag tidningen innan jag blev 
avlöst av Marie Aakre och Erik Bonde som båda var anställda på NWT.

1996 anmälde åldermannen Leif Alte att han ville avgå. Eftersom ingen ville 
åta sig uppdraget som hans efterträdare svarade jag ja då jag blev tillfrågad. Jag 
kom att vara Carlstads-Gillets ålderman i fem år, fram till 2011. Jag avtackades 
med blommor och vackra ord och blev året därpå utsedd till hedersgillesmedlem.
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Samfundet SHT
Wikipedia:
Samfundet SHT är ett parodiskt-studentikost ordenssällskap med ursprung i Uppsalas akademiska 
studentliv. Det instiftades ursprungligen 1844. Det nuvarande namnet, Samfundet SHT, antogs 
kring årsskiftet 1851/52. Verksamheten skall ”främja den sanna ynglingaglädjen” och består till stor 
del i att ordna sammankomster för medlemmarna där humoristiska tal, dikter, studentikosa uppträ-
danden och spex utgör en betydande del. I stort verkar samfundet fortfarande efter Carl Magnus Ap-
pelbergs idéer om ett i både skämt och allvar sammanslutet vänförbund. Då man blir upptagen som 
ledamot i samfundet antar man ett humoristiskt ordensnamn, under vilket man sedan omnämns. 
Namnet syftar ofta, men inte alltid, på personens utbildning, yrkesmässiga verksamhet eller någon 
kännetecknande egenskap.

Från starten 1844 har SHT haft fler än 11 000 ledamöter. Bland kända sådana kan nämnas många 
svenska kulturpersonligheter, däribland författare, konstnärer, musiker och vetenskapsmän såsom 
Viktor Rydberg, Gunnar Wennerberg, Carl Larsson, Erik Axel Karlfeldt, Albert Engström, Hugo 
Alfvén, Fritiof Nilsson Piraten, Ulf Peder Olrog, Harry Martinson, Anders Zorn, Bo Setterlind, 
Wilhelm Stenhammar och Stig Ossian Ericson.

Jag vid en sammankomst i Uppsala. Det roliga är att jag kom med i SHT exakt 100 år efter 
min farfar, som också hette Per Gustaf Berggrén. Under flera år har jag varit Arkivarieamanu-
ens för sällskapets  Värmlandsavdelning.
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Spex vid Damfesten 2006. Jag sitter med 
min klarinett längst ned i vänstra hörnet.

Damfesten 2013. Till vänster i bild Inger. Till höger 
Sven-Axel  och Barbro Bergstrand.

Uppvaktning på min 70-årsdag.

Inger och jag på Damfesten 2006.

Vid varje sammankomst avger jag jazziga toner. I augusti varje år äter vi kräftor.
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Resorna
Navigare necesse est – vivere non est necesse

Att resa är nödvändigt – att leva är inte så viktigt. Nyfikenhet på hur det ser ut i andra delar av 
världen gjorde att Inger och jag tidigt började utforska jordklotet. Vi har fascinerats av Asien med 
andra religioner, Afrika med ett spännande djurliv, Amerika med gammal indiankultur, Europa där 
vi själva har våra rötter, det finns mycket att se. Vi har delat uppgifterna under resorna så att Inger 
har hand om pengarna, biljetterna och ser till att inte jag kommer bort. Jag dokumenterar resan. En 
bra fördelning tycker jag. Efter resorna har jag sammanställt mina bilder till bildspel som jag visat 
professionellt i olika föreningssammanhang. Vi har också skrivit resereportage om de mest spännan-
de länderna för olika tidningar ett antal gånger. 

Andra kulturer, andra maträtter, intressant historia, härliga bad. Vi försöket få med oss det mesta 
under våra resor.

Inger håller ordning på mig och ser till att inte jag kommer bort. Jag fotograferar 
när vi är ute och reser. Bilden är tagen vid Itsukoshima-templet i Japan.
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Soluppgång i Mandaley, Myanmar. Vackra na-
turupplevelser får man ofta på köpet när man 
rör sig i främmande länder.

Att komma nära farliga djur kittlar. Här med en 
kobra på El Fna-torget i Marrakech.

Lämningarna av staden Perge i Turkiet. Att 
resa med historiskt perspektiv lockar.



280

Oväntat möte

En gång, i maj 2017, stötte vi ihop 
med kronprinsessorna Victoria av 
Sverige och Mary av Danmark när 
vi var inne i en affär i Stockholm. 

Utanför affären var ett stort journalistuppbåd församlat.
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Påvens palats i Vatikanstaten.

Minnesvärt

Audiens hos påven Johannes Paulus II 
under en resa till Rom 1989 med biskop 
Bengt Wadensjö.

På bilden: Bengt Wadensjö, påven, 
Inger och jag och några till.
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Man ska passa på att äta gott när man är ute och 
reser. Man kan börja redan på Arlanda.

I Kina åt jag orm. Denna tillagades till sallad med 
smak av kyckling. Blodet blandades med sprit och 
dracks som snaps.

I Egypten rökte jag vattenpipa.

I Indien går utmärglade kor omkring på gatorna. 
De tigger till och med mat i affärerna.
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I norra Thailand red jag på en elefant. En gång vart 95:e år är det köldgrader och snö i 
Sinai. 1992 var ett sådant år. Beduinerna fick klä 
på sig ordentligt.

Mangroveträsk i Trinidad.

Motorcyklist i Marrakech med två barn 
på pakethållaren.

Jazz i New Orleans.
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Vår första resa gick till 
Rimini 1964

Ingers och min första gemensamma resa 
gick till badorten Rimini i norra delen av 
Italiens östkust. Härliga bad och intres-
santa utflykter innan den värsta turist-
strömmen hade börjat.

Långa sandstränder, på 1960-talet nästan öds-
liga, 25 grader i vattnet och ständig sol. Rimini 
minns vi med välbehag.

Utflykt till Venedig. Marcuskyrkan imponerade när vi 
var i 25-årsåldern.

Ponte Vecchio i Florens skadades allvarligt några år efter 
vårt besök i staden. På bilden ser vi originalet.

Dantis poetae sepulcrum – poeten Dantes grav 
– i Florens. Första gången jag upplevde att mina 
studier i latin inte var förgäves.

Även San Marino på en hög klippa i norra 
Italien fick ett besök.
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Vår andra resa gick till Västtyskland 1968

Ingers brevvän Birgit i Bremen besöktes 1967. Hennes familj ställde till med 
kalas och visade oss runt i staden. På resan passade vi på att se lite mer av 
Tyskland. Claustal Zellerfeld, romarnas skulptur i Hartz och annat fick vi 
se. Fortfarande, drygt tjugo år efter kriget, pågick återuppbyggnadsarbeten i 
Tyskland. 

Rolandsstayn, som finns i många tyska städer, är 
symbol för stadsrättigheter.

Vi parkerade vår bil på gatan utanför Birgits radhus.

Promenad i staden tillsammans med 
Birgits mamma.
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Spanien 1982

En jättesatsning sommaren 1982 blev resan till Nueva Andalucia mellan Malaga och Gibraltar i 
södra Spanien där vi fått låna ett hus under två veckor. Själva resan tog en vecka åt vardera hållet 
och vi var totalt borta i en månad. Spännande upplevelser med resan genom St Bernhardspasset, 
Norditalien, de hundra milen genom Spanien med Barcelona gjorde denna resa minnesvärd. Kristina 
och Eva roade sig med det elektroniska spelet i baksätet. Och intressanta utflykter till bland annat 
Alhambra, Ronda, Mijas och Tanger gav oss minnen för livet.

Två veckor i Spaniens sol gjorde oss ganska bruna.
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Alhambra.

Matrast längs vägen. Elektroniska spel var en nyhet 1982. Vi hade ett som 
Kristina och Eva turades om med att använda.

Bensinpriserna 1982.Resrutten. Sträckan Göteborg - Kiel avverkades per båt. 
Avståndet från spansk-franska gränsen till Nueva Andalucia 
är cirka 100 mil.
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Nordens bäst bevarade borg från medeltiden, Glim-
mingehus, började byggas 1499.

Friluftsteater med Nils Poppe som var så 
dålig att vi gick hem i pausen

Maten tillagade vi själva på vårt gasolkök.Skalden Rosenbom i Karlskrona.

Vi övernattade på STF:s vandrarhem.Högläsning om Nils Holgersson på kvällarna.

Sydsverige 1983

Man måste också se sitt eget land. Sommaren 1983 såg vi en hel del av  
sevärdheterna i södra Sverige. Genom billigt boende och självhushåll 
kunde kostnaderna hållas på en rimlig nivå. 
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Resrutten på karta. Jätten Finn i Lunds domkyrka.

Polkagrisar från Gränna. Ales stenar utanför Ystad.

Mamma Signes syster Ellen som bodde i Båstad. Hovs hallar i trakten av Båstad.
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Bohuslän 1986

Goda vännerna och grannarna på 
Färjesrad Anita och Arnt Meyer-Lie 
tog oss med på en härlig båtresa genom 
Bohuslän från Marstrand till Smögen tur 
och retur. Evert Taubes värld, trängsel i 
hamnarna, andra båtars grundstötning, 
god mat och dryck och mycket annat fick 
vi uppleva.

Att segla är nödvändigt, 
att leva är inte nödvändigt.

Jag köpte glass hos handelsman Flink på Flatön.
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Navicula förtöjd för natten.

Det var trångt i hamnarna.

Besättningen Anita och Arnt.

Inför våra ögon en morgon när vi åt frukost gick en 
båt på grund. Kustbevakningen tillkallades.

Navicula. Inger och jag bodde i akterruffen.

Skön dag på fördäck. Champagnen korkas upp.
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Zermatt 1984

Som tack för Ingers insats för vårt gemensamma boende på Färjestad bjöd 
Anita och Bengt Fridman hela familjen på en veckas vistelse i Zermatt i 
Schweitz. Under veckan dök även Arnt Meyer-Lie, Anitas blivande man, upp.

Jag med det 4 478 meter höga Matterhorn på gränsen mellan Schweitz och Italien i bakgrunden.
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Till Zermatt körde vi bil. Därifrån upp till högfjällshotel-
let åkte vi tåg. Vi hade ganska  mycket bagage.

Totalt var vi åtta personer. Inger, Kristina, Eva och 
familjen Fridman Gabriella, Cecilia, Anita och Bengt. 
Som vanligt kom inte fotografen med på bilden.

I samhället Zermatt fanns inga bilar.En del av utrustningen var packad i skidboxen.

Inger i en av Zermatts fantastiska backar.
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Storbritannien 1985

På tre veckor hinner man få en över-
siktlig bild av England, Wales och 
Skottland. Under mittveckan hyrde vi 
ett litet hus Wales. Vi såg de stora se-
värdheterna inklusive ebb på ön Mull 
i Inre Hebriderna. Eva utförde en lång 
monolog om olika glassmärken och en 
nybildad sångtrio sjöng om en tupp 
som var död. Till England åkte vi båt 
till London och från Skottland gick 
båten från Edingburry.

Modell av odjuret i sjön Loch Ness i 
staden Inverness i Skottland.

Det 4 000 år gamla stonehendge i 
närheten av Salisbury.

Den romerska badanläggningen i staden Bath.
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Staden med det långa namnet i Wales. 
Två småpojkar kunde uttala det.

Dinthill cottage, en liten stuga som vi 
hyrde en vecka i Wales.

Anne Hathaway var William Shakespears hustru. Hennes 
födelsehus finns i Stratford upon Avon.

Ebb vid ön Mull.

En nybildad sångtrio sjöng om en tupp som var död.
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Vattnet i poolen var iskallt på nyår men det avskräckte inte oss.

La Gomera 1990

Det året lämnade vi kyla och snö i 
Karlstad och firade nyår på kanarieön 
La Gomera. Härliga bad, spännande 
natur och skön avkoppling gav alla en  
bra start på det nya året.

Det kändes lite konstigt att se en klädd julgran i 
den 25-gradiga värmen bredvid en bananstock. 
Inger, Kristina och Eva.
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Jag promenerar. Inger poserar.

Bakom La Gomeras palmer syntes Teide på  
grannön Teneriffa.

Eva på La Gomeras svarta sand.

Jag, Inger, Kristina och Eva.

Kristina firar nyår.Natur.

Utsikt från hotellet.
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Turkiet i Pauli fotspår 1990

En resa med Bengt Wadensjö som resledare för en intresserad grupp med 
fokus på Pauli resor och antika Turkiet. Man kan ana hur ruinstaden Perge 
blomstrat en gång i tiden när man vandrar på det som var huvudgatan. Mas-
sor med historia men också fascinerande natur som Pamukkale, allt utomor-
dentligt väl guidat av Bengt Wadensjö.

Ett svalkande dopp i poolen.

Inger, Bengt Wadensjö, Marita Wadensjö, okänd, 
Anita Sahlström och Rolf.

Bettan Högström, Bengt Högström, 
Anita Sahlström, Inger och jag.
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Pamukkale, Bomullsfästningen, är upptagen på Unescos världsarvslista. 
Kalciumhaltigt vatten från en varm källa har bildat basänger.

Ruinstaden Perge.

På en sten i Perge. Historiskt museum i Side.



300

Istanbuls skyline.

Blå moskén, exteriör.

Istanbul 2010

Det Östromerska rikets och världens centrum 
från 300-talet och 1000 år framåt, med namnet 
Konstantinopel. Moskéer, museer, palats, sulta-

Hagia Sofia, exteriör.Topkapipalatset, interiör.

Den underjordiska Basilicacisternen från 500-talet.

ner, harem, broar, vatten. Allt finns här förpackat 
i Österlandets mystik. Hela Istanbul är ett muse-
um i sig. 
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Hagia Sofia var ursprungligen en kristen kyrka från 500-talet. Kupolens mitt ligger 56 meter 
över golvet. Svenska vikingar besökte kyrkan på 800-talet. En inskription finns som minne av 
detta i balustraden på andra våningen.

Blå moskén, interiör. Namnet har den fått av att väggarna delvis är 
klädda med Iznikkakel som har blå detaljer



302

Myanmar / Burma 2013

Fram till år 2010 var det inte tillåtet att besöka Myanmar som turist. 
När vi kom dit, tre år efter det att resorna tillåtits, var landet fortfarande 
relativt genuint. Men vi hade en egen guide som vakade över oss.

År 1886 ockuperade brittiska trupper Burma. Aung San, far till Aung 
San Suu Kyi, ledde en motståndsrörelse som medverkade till att landet 
1948 blev fritt från engelsmännen. 1962 genomfördes en militärkupp 
och en militärledd regering styrde landet med stark isolationistisk in-
riktning. Protesterande studenter orsakade kravaller 1988 som slogs ned  
brutalt. År 1989 beslutade dåvarande militärdiktaturen att Burma skulle 
kallas Myanmar. 1989 sattes Aung San Suu Kyi i husarrest varifrån hon 
släpptes 2011.

Schwedagonpagoden i Yangoon är 2 600 år gammal. Den är helt klädd med guldplattor och har 7 000 diamanter på 
toppen. Pagoden sägs innehålla åtta hårstrån från Buddha. Den är världens äldsta pagod.

I ett tempel går man barfota 
och täcker benen.
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Fiskare på Inle Lake.

Mässingsringarna som kvinnorna bär kan väga 20 kilo.
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Sydkorea 2016

Korea med en stolt historia från det gamla tusenåriga Silla-riket har efter 1200-talet drab-
bats av den ena invasionen efter den andra och är fortfarande sedan 1953 delat i två halvor 
där Nordkorea är ett slutet kommunistland och Sydkorea har utvecklats till ett av världens 
mest industrialiserade länder. 

Vår resa började i Seoul, gick upp till den demilitariserade zonen, som sedan Koreakri-
gets slut delar landet. Vi åkte buss genom landet och slutade i Busan där vi tog båten över 
sundet till Japan. Vi såg tempel och munkar och palats i långa banor. 

På jakt efter vykort i Gyeongju blev vi skjutsade i en polisbil till en fågelpark där vi 
kunde handla. Med hjälp av Googles översättningstjänst kunde vi kommunicera efter en 
del inledande missförstånd.

Figurer vid ingångarna till templen skyddar så att inga onda andar skall kunna ta sig in. De onda andarna 
tål inte att höra vacker musik. Därför flyr de om de hör vackra toner från skyddsfigurerna.
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DMZ, den demilitariserade zonen. På andra sidan ligger Nordkorea.

Den nya höghusbebyggelsen tränger sig fram i Seoul. Höghus i Busan.

Vänliga poliser hjälpte oss tillrätta i Gyeongju. I Busan finns världens största fiskhamn.
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Japan 2016

Japan har alltid varit ett krigiskt land som vid flera tillfällen invaderat Korea och 
som under andra världskriget förde krig i hela Sydostasien. Japan förlorade 2,7 
miljoner soldater och civila under andra världskriget men hämtade sig och är nu 
ett av världens ledande länder i fråga om tekniska framsteg.

Vår resa startade i Fukuoka och slutade i Tokyo. Mellan städerna åkte vi tåg 
med den supersnabba Shinkansen med stopp i Hiroshima och Kyoto.

Itsukoshimatemplet med rötter i 500-talet utanför Hiroshima. Sitt 
nuvarande utseende fick det år 1168.
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Den 6 augusti släpptes Little Boy över Hiroshima på 600 
meters höjd. Bomben vägde 4 000 kilo. Den var tre me-
ter och fem centimeter lång, var uranbaserad och hade 
en sprängkraft motsvarande 15 000 kilo trotyl.

Mitt i Hiroshima står Atombombsdomen som en 
tragisk påminnelse om den första atombomben. I 
princip allt inom en radie av två kilometer från noll-
punkten blev totalförstört. Mellan 90 000 och 120 000 
människor dog omedelbart.

Kinkakuji – Guldpaviljongen – uppfördes ursprung-
ligen på 1300-talet. Den nuvarande byggnaden 
tillkom som en exakt kopia 1955 efter det att en 
sinnessjuk präst bränt ned originalet.

Templen är i allra högsta grad levande. Dagens munkar 
ber till Buddha som man alltid har gjort.

Körsbärsblom under april.

Under resan mellan Kyoto och Tokyo passerade vi det 
heliga Fuji-berget som är 3 776 meter högt.

Naturligtvis var vi tvungna att avsmaka den 
japanska sushin.
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Rajastan i nordvästra Indien 2012

År 1526 utropade sig den muslimske fursten Babur till stormogul och 
mogulriket växte fram. Det kom att omfatta hela Indien och dess grannlän-
der när det var som störst under 15- och 1600-talen. Kulturen blomstrade 
och mogulerna levde lyxliv i sina palats. 1858 upprättades brittiska Indien 
och 1947 blev Indien självständigt. I dag anses Indien vara världens största 
demokrati.

Vår rundresa i Rajastan började och slutade i Dehli. Resan hade allt som 
man kunde vänta sig av Indien: Storstäder, natur, slott, fattigdom, ormar, 
elefanter och naturligtvis Taj Mahal.

Taj Mahal i Agra, ett av världens sju nya underverk.
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Ormtjusare i Agra. De heliga korna rör sig fritt även i städerna.

I Dehli bor 12 miljoner människor. New Dehli är en välorganiserad del av staden i motsats till Old Dehli.

Maharadjans slott i Jaipur. Beslöjad kvinna som är lite nyfiken.
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På sjövägar från Moskva 
till St Petersburg 2010

En resa på ryska floder och kanaler och på sjöarna Lad-
oga och Onega de första två veckorna i juni. Spännande 
upplevelser i Moskva och St Petersburg omgärdar resan. 
Röda torget och intressanta kyrkor i Moskva, otroliga 
konstupplevelser i Eremitaget och slotten i St Petersburg 
är underbara ingredienser. Och, naturligtvis, måste man 
uppleva balett när man är i Ryssland.

På baksidan av Röda torget med Vasilijkatedralen som enligt tsaren Ivan den för-
skräcklige blev så vacker att han lät sticka ut ögonen på arkitekten för att denne inte 
skulle kunna göra en lika vacker byggnad en gång till.

Ombord på båten var det underhållning varje dag. En dag 
svarade passagerarna för att hitta på något. Den svenska 
gruppen ledd av mig gjorde succé med att sjunga En 
sjöman älskar havets våg...
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Exteriör av Uppenbarelsekyrkan i St Petersburg. Interiör i Uppenbarelsekyrkan i St Petersburg.

Slottet Peterhof utanför St Petersburg. Eremitaget med Vinterpalatset i St Petersburg.

Träkyrkan i Kizhi i norra delen av Onegasjön

Baletten Svansjön i St Petersburg.

Morgondimma.

Flera slussar hade en fallhöjd på tolv meter. 
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Mexiko – Yucatan 1998

Mayakulturen växte fram omkring 2 500 år före Kristus. I början av 1500-talet började den 
spanska invasionen och 1540 var landet som helhet i spanska händer.

Vi besökte Yucatan 1988 tillsammans med Lisskulla och Mats Fahlander och hjälpte 
honom att fira sin 60-årsdag. Vi njöt av underbara bad och god mat. Inger och jag var noga 
med att se så mycket som möjligt av den gamla kulturen. Vi besökte Chitzen Itza och Meri-
da. Mats och jag spelade tennis och alla uppskattade vi trevlig samvaro.

Karibiska havets salta böljor rullade in mot stranden på Yucatan.
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Leopard i en djurpark.

Krigarnas tempel med skulptur av Chacmool.

Pyramid i Chitzen Itza.

Pyramid i Chitzen Itza.

Musikanter uppvaktar Lisskulla Fahlander 
på en restaurang.
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Tunisien 1987

Arabländerna i norra Afrika har alltid haft en lockelse med sin an-
norlunda kultur. Vi besökte Tunisien och upptäckte att människ-
orna är ungefär som vi men att de noga lyssnar på böneutroparen. 
Habib Bourguiba var landets president under åren 1957 till 1987. 
Han hade en stor roll i att Tunisien frigjorde sig från Frankrike. I 
slutet av 1900-talet blev Tunisien mer turistanpassat och vi passade 
på att besöka landet innan den stora turistinvasionen började.

Habib Bourguibas mausoleum är magnifikt. Uppfarten till hans sista vilorum är belagd med sten från Bohuslän.
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Vi köpte en matta som vi fortfarande efter 30 års 
användande går på varje dag.

En liten pojke drygade ut familjens ekonomi genom att sälja jasminblommor.

Överallt mötte man prov på den arabiska stilen.
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Egypten 1992

Fantastiska, 5 000 år gamla antika lämningar, lockade till Egypten. Resele-
dare var biskopen i Karlstads stift Bengt Wadensjö. Under hans kunniga och 
intressanta ledarskap fick vi uppleva Karnak, Luxor, Kairo, Katatrinaklostret 
och mycket annat. Vi ingick i en grupp på drygt 50 personer med Kicki Fjel-
de som representant för Bengt Martins resebyrå.
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Katarinaklostret i Sinai vid foten av det berg där 
Mose tog emot tio Guds bud på två stentavlor.

Vid pyramiderna i Giza vid Kairo red vi på kamel.

Del av den 125 meter långa gången som leder in 
till Ramses II grav i Konungarnas dal.

Tutanchamons dödsmask beståen-
de av tio kilo rent guld.

Ingången till Karnaktemplet i Luxor. Karnaktemplet med en obelisk. Ursprungligen fanns här två 
obelisker. Den andra rövades bort av Napoleon och står nu på 
Place de la Concorde i Paris.
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Bali 2002

På den lilla indonesiska ön Bali upplevde vi naturens krafter. Överallt finns 
gudar och både goda och onda andar. Vart man än kom låg offerskålar med 
frukter, rökelse, små presenter och annat som gudarna skulle vilja ha. Vi 
fick möjligheten att delta i en begravning där den döde kremerades. Även 
danserna hade ofta en religiös innebörd där det goda kämpade mot de onda 
makterna.

På Bali kunde man kela med en ödla.
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Det gäller att se till så att ungarna inte smiter.

Fingrarnas rörelser innehåller stor symbolik i dansen.Kremering.

Offergåvor till en god ande som befinner sig mitt i en gata.

Tempel.
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Kina 2000

Resa i Kina med nedslag i bland annat Peking, Xian, Shanghai och de 
toppiga bergen i Guilin. Sevärdheter som Förbjudna staden, Terrakot-
taarmén var självklara besöksmål. Matupplevelser som Pekinganka och 
orm var spännande att pröva på. På resan var också goda vännerna och 
grannarna på Färjestad Anita och Arnt Mayer-Lie med.
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Guilin. Anita Meyer-Lie frågar om vägen på kinesiska.

Terrakottaarmén i Xian. Inne i Förbjudna staden.

Post på Himmelska fridens torg.
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Grekland

Grekland är ett av de länder i världen som man kan besöka hur många gånger som 
helst. 3 000 år gamla lämningar finns spridda över hela landet. Det är bara att välja 
vilka man ska inrikta sig på. 

Vi har besökt landet 1991, 1992 och 1997. Fastlandet alltså. Även Kreta och Rhodos 
har en intressant historia. Ett av våra besök ägde rum i början av januari. Då blom-
made mandelträden och solen värmde skönt. Förutom den antika historian erbjuder 
landet fantastiska bad.

Jag på Acropolis.
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Ruiner i Delfi där oraklet styrde världspolitiken från 700-talet före Kristus och 1 200 år framåt i tiden.

Amfiteatern i Epidaoros på Peloponnessos.

Olympos där den olympiska elden tänds. Lejonporten i Mykene.
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Massaier utför en speciell hoppande dans. Ute byarna möttes vi av dansande och 
sjungande kvinnor som markerade takten i 
sångerna med pinnar.

Det förekom att ligor från grannlandet Tanzania kom över 
gränsen och rånade turister. Därför hade vi beväpnad 
eskort. I bakgrunden Kilimanjaro.

En elefantmamma bevakar sin unge i Massai Mara 
nationalpark vid gränsen mot Tanzania.

Ute i landet fick vi förklara vårt ärende för länens 
styrande. Här är Inger i farten.

Skola i någon av byarna.

I byarna saknades oftast möteslokaler. Solen stod i zenit 
och man fick sitta under ett skuggande träd.

Centralstationen i Kenyas huvudstad Nairobi.
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Kenya 1995

Studieförbundet Vuxenskolan bedrev ett projekt som 
gick ut på att aktivera kvinnor i byarna till att hjälpa 
till med försörjningen av familjerna. När två platser 
stod tomma på en uppföljningsresa fick Inger och 
jag förmånen att följa med. Resan kombinerades med 
besök i nationalparken Massai Mara. Vi fick vara med 
om allt från högtidliga styresmän i mörka kostymer 
och dansande kvinnor till fantastiska djurupplevelser i 
nationalparken Massai Mara.

Inger står på ekvatorn.

Jag med Afrikas högsta berg Kilimanjaro, som når upp till 5 892 meter, i bakgrunden.
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Thailand 1993, 1998, 2007 och 2013

Under ett år 1980 -81 var Peter Temander min ställföreträdande chef på Livkompaniet. 
Senare avslutade Peter sin militära karriär och började en ny som slutligen ledde honom 
till sydöstra Asien som representant för Bofors. Efter några års uppehåll återupptog vi 
kontakten och vi har besökt honom både i Singapore och i Bangkok. Numera bor han 
i staden Nakhon Pathom åtta mil utanför Bangkok i en makalös anläggning med flera 
hus omgivna av en stor park inhägnad av en hög mur. Hans stora gästfrihet och vän-
skap  är nog anledningen till att jag har kommit att älska den delen av världen. Han har 
inkvarterat oss och guidat oss runt i landet och låtit oss känna oss som lyxturister. Vi 
har besökt honom fyra gånger och då passat på att ha några dagars besök hos honom 
som utgångspunkt för resor till Kambodja och Myanmar/Burma.

Vårt besök 2007 sammanföll med att man firade det kinesiska nyåret songkran vilket 
innebar att man genom att stryka på alla man mötte vit talk och hälla vatten över perso-
nen i fråga önskade lycka till under det kommande året.

Songkran, det thailändska nyåret, firas i mitten av april och är samtidigt inledningen av 
regnperioden. Firandet tillgår så att man smörjer på talk och häller vatten över alla som 
man möter för att på det sättet önska lycka till. På bilden Peter Temander och jag.
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Del av parkanläggningen runt Peters hus.På natten var poolen belyst.

Genom att smörja talk och hälla vatten på alla man 
möter önskar man Gott Nytt År under songkran.

En spanare har uppsikt över ingången till Wat Phra Kaew, 
Thailands mest heliga buddhatempel i Bangkok.

Bron över floden Kwai.

I tigertemplet i Kanchanaburi kunde 
man klappa en tiger.

Peters thailändska fru Bom är buddhist. Alla herrelösa 
djur tar hon hand om och sköter. I Peters park finns hus 
för 60 hundar och lika många katter. Även fåglar tillhör 
hennes skyddslingar.

Fredsmonumentet i Bangkok.
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Kambodja 2007

Kambodjas folk drabbades otroligt hårt av ett grymt 
kommunistiskt experiment då De Röda Khmererna under 
Pol Pot styrde landet under åren 1975 till 1979. Deras ide-
ologi gick ut på att alla skulle vara arbetare på fälten. Det 
behövdes ingen utbildning och inga pengar. Intellektuella 
torterades och slogs ihjäl. 2 miljoner människor dödades 
eller svalt ihjäl. 1978 till 1989 hette landet Kampuchea och 
därefter fick landet sitt nuvarande land. Den stora sevärd-
heten är templet Angkor Wat i provinsen Siem Reap.

Vi utgick från bas hos gode vännen Peter Temander och 
vi hade bokat resan genom en thailändskt resebyrå.

Ett stort antal människor bor i sjön Tonlé Sap. 
Infångade krokodiler förvaras levande i en bur.
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Angkor Wat är en ruinstad i provinsen Siem Reap. Helgedomen uppfördes under 
1100-talet men övergavs på 1500-talet då Champariket från nuvarande Vietnam erövra-
de området. Djungeln tog snabbt över byggnaderna.

Varken barnsadel eller hjälm krävs för en 
cykeltur i den täta trafiken.

Huvudbyggnaden Angkor Wat.

Landet drabbades hårt av Vietnamkriget. En 
orkester bestående av musiker som skadats av 
trampminor spelade på en plats.

Stridsvagnar, helikoptrar och andra militärfor-
don från Koreakriget visades i krigsmuseum.
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Guatemala 
i Evert Taubes fotspår 2009

Under första halvan av februari 2009 gjorde Taube-
sällskapet en resa till Guatemala, ett land som Evert 
Taube kom att älska, då han 1952 besökte det för att 
göra ett reportage för tidningen Vi. Taubsällskapets 
resa gick i stor utsträckning i Everts fotspår och exo-
tiska platser som Chichicastenango, Panajachel, Sololá, 
Antigua, Tikál och många fler stod på programmet. 
Sveriges förre ambassadör Ulf Lewin i Guatemala var 
vår kunnige färdledare. På grund av den stora krimi-
naliteten i landet hade vi hela tiden med oss beväpnad 
eskort.

I Solola finns en medaljong av 
Astri Taube föreställande Evert.

Regeringsbyggnaden i huvudstaden Guatemala City. Staden har cirka en miljon invånare.
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Jag framför en av pyramiderna i Tikál.

Vi hade hela tiden beväpnad eskort när vi 
rörde oss i landet.

Solola, som besjungs av Evert Taube, är en stad i Guatemala.

Under långa tider har inbördeskrig rått i landet. Att det 
blivit fred 1996 firas med en speciell rosceremoni, som 
vi fick äran att genomföra.

Färjeläget med båtar till Santiago.
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Island 2009

Moseldalen, New York, Toscana och Island är resmål som vi besökt till-
sammans med Bertil och Pia Lundberg. God mat goda viner och intres-
santa upplevelser har berikat dessa resor. Uppgiftsfördelningen oss emellan  
på Island var att Bertil stod för bilkörning, Inger stod för mathållning, 
Pia för alla bokningar och jag för dokumentation av våra upplevelser. Och 
upplevelser fick vi många allt ifrån bad i Blå lagunen och delfinskådning i 
Husavik till naturupplevelser med enorma vattenfall och områden där vi 
vandrade på vulkanisk mark.

Under en vecka åkte vi i hyrd bil runt hela ön och fick då även se glaciä-
rer och åka hydrobil i en sjö med isberg. 

Vulkaniskt område i Myvatn. Man kan promenera mellan heta gyttjehål och giftiga gasutsläpp från underjorden.
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Jag vid Godafoss.

Den klassiska Geysir har tystnat men Strokkur i samma 
område har regelbundna utbrott var tredje minut då 
hett vatten sprutar 20 meter upp i luften.

Det 60 meter höga vattenfallet Skogafoss på södra Island.

Eftersom Island huvudsakligen består av 
ödemark hade vi med oss egen mat.

Vi körde genom stora ödemarker. Island saknar 
nästan helt skog.

Thingvellir, världens äldsta existerande parlament, 
sammanträdde här första gången år 930.

Raukar utanför sydkusten.
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Italien flera gånger

Ett av favoritländerna som vi har besökt flera gånger är Italien. Rom, Neapel, Pisa, Venedig, 
Genua, Udine, Verona och San Marino har bland annat varit mål för våra resor. Med hyrd bil 
har det varit lätt att förflytta sig mellan de olika platserna. 

Var man än sätter ned sin fot trampar man på historisk klassisk mark. När man åker över 
bron över den lilla floden Rubicon tänker man på Caesar. Det var här han kastade sin tär-
ning. När man rundar ett gathörn i Florens hamnar mitt framför Dantes grav. Man kan pro-
menera på gatorna i Pompeji och uppleva hur livet var här för 2 000 år sedan innan Vesuvius 
begravde staden vid sitt stora utbrott år 79. Hela staden Venedig är ett museum i sig. Man kan 
äta gott och dricka gott. Italienska viner är bland de bästa i världen.

Ett enkelt kvällsmål.
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San Marino som bara består av ett högt berg.

Världsarvet det grekiska templet Paestum söder 
om Neapel från 500-talet före Kristus.

Ruiner i Pompeji som begravdes då Vesuvius 
hade utbrott år 79 efter Kristus.

Landskap i Toscana. Vägskyltar. Vi rörde oss per bil i landet.

Villa San Michele på Capri skapades av Axel 
Munthe som var livläkare åt drottning Victoria.

San Marino, centralt torg.

Vinprovning vid vintillverkaren Pasqua i norra 
Italien.
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Utsikt över Petersplatsen från översta 
kupolen i Peterskyrkan.

Audiens hos påven Johannes Paulus II i Vatikan-
staten med biskop Bengt Wadensjö.

Peterskyrkan.

Peterskyrkan, interiör.

Rom 1989 och 1994

Rom, den eviga staden, kan besökas hur många 
gånger som helst. Under en resa hit med biskop 
Bengt Wadensjö ingick även ett besök i Vatikansta-
ten och audiens hos påven Johannes Paulus II.
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Colosseum som byggdes omkring år 70 efter Kristus. Victor Emanuel-monumentet från 1911.

Castel Sant Angelo från andra århundradet efter Kristus 
var ursprungligen kejsare Hadrianus mausoleum.

Piazza del Populo.

Piazza Navona med Fontana del Moro av Bernini.

Fontana di Trevi av Berninin från 1762.

Adams skapelse av Michelangelo  i Sixtinska 
kapellet i Vatikanen.
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Vy över Florens med domen i mitten och Ponte Vecchio över floden Arno.

Lutande tornet i Pisa.

Florens 1964 och 2010

Pisa 2010
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Sabinskornas bortrövande från 
1580-talet av Giovanni da Bolog-
na i FLorens.

Kopior av Himmelrikets portar på 
dopkapellet i Florens av Lorenzo 
Ghiberti från 1400-talet. Originalen 
förstördes vid en översvämning i 
Florens i slutet av 1900-talet.

Palazzo Vecchio i Florens.

Florens. Dopkapellet. Mosaik i taket i domen i Florens.
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Venedig 1964, 1998 och 2010

Pärlan i norra Italien har vi besökt tre gånger. 
Staden sjunker och drabbas regelbundet av 
översvämningar.

Marcusplatsen med Marcuskyrkan och kampanilen.

Canal Grande med Rialtobron.Hus vid Canal Grande.
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Samariaravinen, 16 kilometer i 30 graders värme. Ruinerna av Knossos-palatset, resterna från den antika 
högkulturen på 1500-talet före Kristus.

Chania, en av städerna på Kreta. Heldagsutflykt till Santorini.

Kreta 1998 och 1999

Kreta är den perfekta semesterön för den som vill ha allt. Här finns underbara stränder med 
härligt vatten. Här finns möjligheter till fysiska aktiviteter som vandring i den 16 kilometer 
långa Samariaravinen och här finns, inte minst, resterna från den 3 500 år gamla Knos-
sos-kulturen. Dessutom ligger den sägenomspunna ön Santorini på heldagsutflyktsavstånd.
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USA 1988

Inger, Eva och jag reste till USA för 
att vara med vid Kristinas graduering 
efter ett år som utbytesstudent i Denver, 
Colorado, USA. Då passade vi tre på att 
göra en rundtur i Kalifornien. Dessutom 
gjorde Inger och jag en egen utflykt för 
att uppleva äkta jazzmusik på ort och 
ställe i New Orleans.

Inger, Eva och jag reste till USA för att vara med 
vid Kristinas graduering.

Vi passade på att göra en egen utflykt till Kalifornien. Kristina i full mundering.

Amerikanskt sekvoja-träd, redwood, som 
kan bli 100 meter höga.
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Preservation Hall, New Orleans. Skulptur av Louis Armstrong i New Orleans.

Bourbon Street, New Orleans.

Las Vegas. Golden Gate-bron i San Francisco.

Bill, Petey och Bertil Nilemo, Kristinas kontakter i 
Denver, tillsammans med Eva, Inger och Kristina.
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FN-huset. Säkerhetsrådets sessionssal. Skulpturen Non Violence 
av Carl Fredrik Reuterswärd 
utanför FN-byggnaden.

New York 2007

Under en vecka i New York hinner man bara 
lukta på allt som staden kan erbjuda. På vårt 
program stod rundtur, opera, musikal, Frihetsgu-
dinnan, konstmuseer och, framför allt träff med 
kusin Karin, tredje generationen efter min farfars 
utvandrade bror.
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Jag och min kusin Karin som bor på Amerikanska 
Jungfruöarna och har en lägenhet i New York.

Metropolitan theatre. Här såg vi Figaros bröllop.

Utsikt från Empire State Building.

Ellis Island där alla imigranter samlades och 
genomigick hälsoundersökning innan de fick 
uppehållstillstånd i Amerika. 

Vi såg Mama Mia på Broadway.

Den klassiska bilden på arbetarna som 
byggde Empire State Building.

New Yorks skyline. Utsikt från Frihetsgudinnan.

Columbus Cirkle med södra delen av Central Park.
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Berlin 2008

Tio år efter Berlinmurens fall hade sta-
den förvandlats till en modern storstad. 
Riksdagshuset hade flyttat tillbaka till 
huvudstaden efter alla år i Bonn. Berlin 
är en intressant stad med museer, sight-
seeing, god mat och underhållning. 
Men också skrämmande minnen från 
andra världskriget. Vi besökte staden 
tillsammans med Ingers bror Bertil och 
svägerska Marianne.

Brandeburger Tor.

TV-tornet med en roterande restaurang på toppen.
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Charlottenburgs slott. Grafitti på Berlinmuren

Checkpoint Charlie,

Gedänkniskirche. Förintelsemonumentet.

Berlinmuren.
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Jag framför Eiffeltornet.

Paris 2006

Med Inger som guide blev resan till Paris det som fick 
mig att ändra inställning till Frankrike. Ett tidigare 
besök i landet hade inte varit så lyckat beroende på 
överlägsna fransmän. Den här gången stod alla de sto-
ra sevärdheterna på programmet. Långa promenader 
och Métron lät mig se stora delar av staden.
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Den senaste triumfbågen i stadsdelen La Défence. Napoleons kista i Invaliddomen.

Versailles. Triumfbågen som står på Champs Elysée är 50 meter hög.

Notre dame.

Moulin Rouge.

Mona Lisa av Leonardo Da Vinci i Louvren.
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Spådamer.

Om man betalar en liten slant får man 
hålla en apa en liten stund.

Marrakech 2013

ånga platser i den muslimska världen är omgivna av Österlandets mystik. 
Marrakech i Marocko är en sådan stad. Staden har cirka en miljon invånare. 
Medinan är upptagen på listan  över UNESCO:s världsarv. Det mesta i staden 
rör sig på marknadsplatsen Djema el-Fna. Här försöker ormtjusare, gycklare, 
spåkvinnor och diverse försäljare av exotiska frukter tjäna sitt uppehälle.

El Fna-torget.

Granatäpplen till salu. En ung familj. Operan.
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Kroatien 2016 och 2017

Ett paradis med härligt klimatunderbart badvatten och 
intressant kultur är Kroatien.

Den omstridda bron i Mostar i Bosnien kan nås med en dagsutflykt från Brela på Makarska revieran.

En speciell sten i vattnet är symbolen för Brela. Skall Makarska revieran besökas flyger man 
till Split eller Dubrovnik.
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Brasilia 1997

Redan 1891 beslutades att flytta Brasiliens huvudstad från Rio 
de Janeiro till de inre delarna av landet. Det dröjde emellertid 
ända till 1960 innan en ny stad med namnet Brasilia kunde 
invigas. Stadsplanen var upprättad av arkitekten Lúcio Costa 
och de flesta byggnaderna var designade av Oscar Niemeyer. 
Tanken var att 500 000 människor skulle bo i staden men här 
finns numera 2,5 miljoner invånare, vilket har fört med sig 
att stora slumområden har bildats och att det förekommer 
mycket kriminalitet. När vi gästade Brasilia under några dagar 
varnades vi för att gå ut på egen hand.

Katedralen med klockstapeln.
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Interiör i katedralen.

Byggnader i staden.

Byggnader i staden.

Byggnad i staden.
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Jag framför the Houses of Parliament.

London 2015

I världsstaden London lockade de vanliga sevärdheterna: Houses of Par-
liament, Tower Bridge, Brittish Museum. Men vi passade också på att äta 
lunch på Royal Albert Hall och fick på köpet lyssna till en liten grupp som 
spelade gladjazz. När vi var vid Buckingham Palace kom en högvakt längs 
den långa gatan som leder fram till slottet. Gatan var pyntad med brittiska 
och kinesiska flaggor beroende på ett kinesiskt statsbesök. Vi promenerade i 
Hyde Park och lyssnade på en predikant i Speaker’s corner. Vi åkte en rund-
tur med en turistbuss och fick en fin överblick över staden. Och vi gjorde 
en massa andra saker som hör till ett besök i London.
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Brittish Museum. Jazzlunch i Royal Albert Hall.

Speaker’s corner. Piccadilly Circus.

Tower Bridge. Högvakt med anledning av statsbesök från Kina.

Buckingham Palace. Royal Albert Hall.
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Barcelona 2003

Tillsamman med pianisten i Per 
Berggréns Sextett, Arne Lidén, 
och hans hustru Kerstin besökte 
vi Barcelona under nyår 2003. Det 
blev en resa mycket inriktad på 
konst och, framför allt, arkitektur. 
Antoni Gaudís mycket säregna 
byggnader sätter sin prägel på sta-
den men även museer med konst 
av Picasso och andra moderna 
konstnärer kan studeras i staden.

Jag, Arne Lidén, Inger och Kerstin Lidén. När vi hand-
lade lite mat i en affär fick vi varsin grön toppluva med 
blinkande julgranar eftersom det var nyår. 

Verk av Joan Miró.
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Sagrada familia under byggnad som den såg ut 2003.

Güell-parken.Byggnad i staden.

Sagrada familia, detalj.
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Treriksröset 2012

För att komma till Treriksröset måste man köra över på den 
finska sidan. Från Karlstad till Haparanda är det 120 mil. 
Därifrån är det nästa 50 mil till Kilpisjärvi som är utgångs-
punkten om man ska till röset. På vår resa passade vi på att 
även kort besöka städerna längs norrlandskusten, nedlagda 
fästningar i Kalixlinjen, Kiruna och lite annat. För att kom-
ma från Kilpisjärvi till Kiruna måste man köra in i Norge.

Man måste vara uppmärksam på renar på vägen.

Treriksröset, där Sveriges, Norges och Finlands gränser möts, står ute i vattnet. 

Skylt med avståndsangivelser från 
Överkalix, 2 mil norr om Haparanda.
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Med utgångspunkt från Kilpisjärvi på den finska sidan 
måste man först åka båt för att nå treriksröset.

Därefter har man en dryg kilometeters promenad.

Runt Treriksröset, som ligger ute i vattnet, 
har man byggt en liten brygga.

Några av fästningsanläggningarna i Kalixlinjen 
är numera avhemligade.

Kirunagruvan är världens modernaste underjordsgru-
va. Man bryter malmen på 1 365 meters djup. Den 
har 500 kilometer väg som trafikeras av bussar och 
enorma arbetsmaskiner.

Vid ett besök i gruvan får man låna hjälm.

En bok om tävlingen producerades på Förlag Per 
Berggrén med Inger som huvudredaktör.

Vid en omröstning 2001 utsågs Kiruna kyrka till Sveriges 
vackraste byggnad. De förgyllda skulpturerna är gjorda 
av Christian Eriksson.
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Norge flera gånger

Hurtigruten, fjordar och fjäll men även arkitektur och 
havets läckerheter. Norge är definitivt ett av världens 
vackraste och mest omväxlande länder. Vi har besökt lan-
det flera gånger och upplevt mycket av vad landet erbjuder 
en nyfiken turist. 

1997 åkte vi Hurtigruten från Kirkenes till Bergen. På 
hemvägen besteg vi Galdöpiggen. 2007 besökte vi västra 
kusten med bland annat den vackra staden Ålesund. Dess-
utom har vi åkt skidor i Trysil och Tyin och hälsat på i 
Oslo och Kongsvinger, där Karl XII stupade, och mycket 
annat.

I Kirkenes står en skulptur med en rysk soldat som minner om kriget då Norge 
var ockuperat av Tyskland. Den har texten: 
Til Sovjetsamveldets tapre soldater til minne om frigjöringen av Kirkenes 1944.
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MS/Nordnorge i hamn i Hurtigrutens 
norra ändstation Kirkenes.

Inger på Nordkap.

Skärgård i norra delen av Hurtigruten.

Havsguden på besök när polcirkeln passeras.

Atlanterhavsvägen.

Sommarväg över fjället.

Jugendarkitektur i Ålesund.

Toppen av Galdöpiggen, tyvärr insvept i tjocka moln. 
Sikten var 20 meter.
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Amerikanska 
Jungfruöarna 2005

Min farfars bror Gösta utvandrade till 
Amerika i slutet av 1800-talet. Hans barn-
barns barn heter Karin. Hon är affärsjurist 
och har bosatt sig på Amerikanska Jung-
fruöarnas huvudö St Thomas. Vi hälsade på 
henne några dagar när vi var i Dominikan-
ska Republiken.

Karin Benz.

Vy över Charlotte Amalie, huvudstaden på Amerikanska Jungfruöarna. Ett av 
stoppen för lyxkryssarna är på denna underbara ö i Karibien.
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Jungfruöarna är den enda delen av USA som 
tillämpar vänstertrafik.

Badstränder med palmer.Karin bjöd oss på frukost på sin uteplats 
där vi hade en makalös utsikt.

I ett träd vid uteplatsen klättrade en ödla. Registreringsskylten på en bil.

Äldre byggnad i stadens centrum. Jungfruöarna 
var en dansk koloni. 

Danskarna utnyttjade slavar för att utföra det hård 
arbetet på sockerplantagen.

Efter en kort tur med färjan kommer man 
till grannön St. John.
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Dominkanska Republiken 
2005

Santo Domingo, Dominkanska Republi-
kens huvudstad, grundades av Christofer 
Columbus’ bror Bartolomeo på 1490-talet. 
Detta var den första staden i Nya Världen. 
Här finns flera historiska sevärdheter och 
den är upptagen på UNESCO:s världs-
arvslista. Annars är det Karibiska havets 
underbara vatten som lockar turister att 
komma hit.

Infarten till Santo Domingo.

Alcazar de Colon.

Vattnet i Karibiska havet håller alltid en temperatur på minst 26 grader. Palmer 
och evig sol gör Dominikanska Republiken till ett paradis.
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Valsafari i Karibiska havet. Pojkar som bättrar på hushållskassan 
genom att sälja nötter.

Jag med Karibiska havets salta lagom 
varma vatten runt fötterna.

Paradis för vindsurfare.
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Sri Lanka 2017

Namnet Sri Lanka antogs 1972 då landet blev 
republik. Dessförinnan var Ceylon det namn 
som använts under den tid då portugiser, 
nederländare och britter hade överhögheten i 
landet. 1948 blev Sri Lanka självständigt efter 
att ha varit en brittisk koloni sedan 1796. Ett 
långvarigt inbördeskrig mot De Tamilska Tig-
rarna har avslutats och sedan 2009 råder fred i 
landet.

Man kan säga att Sri Lanka är ett Indien i 
miniatyr. En rundresa i de centrala delarna bju-
der på vackra naturscenerier. Havets läckerhe-
ter står högt upp på menyn och det inhemska 
teet kan man med fördel köpa med sig hem.

Vid tre års ålder börjar barnen i förskolan. 
Mormor hjälper till med barnpassningen.

På fiskmarknaden i Negombo.
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Expediter i en teaffär. Sigiriya, Lejonberget, ett märkligt berg med ruinerna av 
ett palats från 400-talet på toppen.

Gatumiljö i huvudstaden Colombo.Havets läckerheter, Lobster.

Grottemplet i Dambulla.
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Singapore 1993

Ingers 50-årspresent bestod av en resa till 
Phuket i Thailad. På resan ingick också 
avstickare både till Bangkok och Sing-
apore. Förre kollegan Peter Temander var 
stationerad i Singapore och bodde där 
tillsammans med sin fru Åse. Genom deras 
försorg fick vi perfekt guidning i det lilla 
landet i spetsen av Malackahalvön.

Interiör i Raffles Hotel. Inger dricker Singapore Sling, drinken 
som designats på Raffles Hotel.

Åse och Peter Temanders bostad i centrala Singapore. Singapore är en modern storstad.

Merlion är symbolen för Singapore.
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Belem.

Lissabon 2005

Strax efter nyår 2005 besökte vi Portu-
gals huvudstad. Vi bjöds perfekt väder 
för besök i stad med en temperatur 
omkring 15 grader.

Padrao dos Descobrimentos.

Den portugisiska folkmusiken fado 
framförd av en herrkvartett.

Porten in mot Lissabons centrum.

Lissabon har haft spårvagnar sedan 1873.
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Narva 2005

År 2005 gjorde vi en historisk resa med 
Värmlands regementes kamratförening 
till Narva i nuvarande Estland där rys-
sarna år 1700 besegrades av Karl XII.

Den svenska fästningen Hermannsborg.

Skulpturen av lejonet restes som minne över den 
svenska segern. Under den kommunistiska tiden 
revs minnesmärket men sattes åter upp med 
svenska medel då Estland blev fritt.

Den ryska fästningen Ivangorod på 
andra sidan Narvaälven.

Skulptur av Lenin utanför fästningen.
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Helsingfors flera gånger

Helsingfors har vi besökt tillsammans med Bertil och Margareta Löfgren, 
Marianne och Bertil Ryberg och Taubesällskapet. Dessutom har vi varit där 
ensamma. Staden fascinerar varje gång med sina jugendbyggnader.

2017 firade Finland hundraårsminnet som självständig stat. Högvakten ställde upp 
framför domkyrkan för parad genom staden.

Sibeliusmonumentet. Tempelkyrkan.

Tsar Alexander II framför domkyrkan som minne 
av tiden då Finland var storfurstendöme under 
Ryssland 1809 - 1917.

Järnvägsstationen i jugendinspirerad natio-
nalromantisk stil, ritad av Saarinen.
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Malta 2008

Ett av Europas minsta länder med endast en knapp halv miljon invånare.
Johanniterorden styrde över ön från 1500-talet. 1814 blev Malta Brittisk kronko-
loni och 1964 blev landet självständigt. Utöver huvudön tillhör även öarna Gozo 
och Comino Malta. Det lilla landet erbjuder också härliga bad i Medelhavet.

Som ett mirakel klarade sig Mosta Dome då en bomb 
under andra världskriget föll genom taket under pågå-
ende gudstjänst utan att utlösas.

Huvudstaden Valetta har drygt 6 000 invånare.

Vi köpte åtta vackra glas på Malta.

Johanniterorden fick Malta 1540 då orden jagades 
bort från sin bas på Rhodos av muslimer.

Museer visar ordens både humanitära 
och militära verksamhet.
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Prag 2004

En av Europas verkliga kulturstäder. Staden 
plundrades 1648 av svenska förband under 
trettioåriga kriget dagarna innan Westfalis-
ka freden beslutades.

Då Prag skövlades av svenska trupper 1648 togs 
bland mycket annat ett antal bronsskulpturer. Kopior 
av dessa finns nu i Drottningholmsparken och Prag.

Stadsporten.

Utsikt mot slottsberget.

Floden Moldau flyter genom Prag med 
Karlsbron näst närmast.
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Torg med Svarthuvudenas hus och spiran av 
St Peterskyrkan från 1200-talet.

Operan där vi såg Tjajkovskijs 
Eugene Onegin på ryska.

Frihetsmonumentet, symbolen för Lettlands 
oberoende och frihet.

Ockupationsmuseet med hemska minnen från ockupationen av omväxlande 
ryska, tyska och åter ryska trupper åren 1940 till 1991.

Riga 2011

Jag frågade vår guide hur ett land som varit ockuperat 
först av Tyska Orden, sedan av svenskar och i relativ 
närtid av både ryssar och tyskar, kunde behålla sin 
särart. Svaret blev att det var musiken som genom alla 
sekler varit ett sammanhållande kitt. Riga är en av 
Europas mest sevärda kulturstäder i fråga om konst, 
musik och arkitektur. I mitten av 1600-talet var Riga 
Sveriges största stad.

På sidan till höger detaljer från byggnader med 
jugendarkitektur. 
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Kungsleden 2009

En vandring på en liten del av Kungsleden förverkligades när Bengt Dehring 
tyckte att vi skulle hälsa på honom i Aigert-stugan där han var stugvärd somma-
ren 2009. Vi fick några sköna dagar i augusti med kortare vandringar i genuin 
fjällterräng med Bengt som en ypperlig vägvisare. 

Rast och välbehövlig  vila. Från Ammarnäs, där vi hade ställt bilen, var det en 
vandring på 8 kilometer, mestadels uppför, till Aigert.
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Stugvärden Bengt Dehring i sitt rätta element. Det växte hjortron på myrarna.

Aigert är en av STF:s stugor längs Kungsleden. Kungsleden sträcker sig från Abisko till Hemavan och är 
425 kilometer lång. Sträckningen är rösad.

Vid Aigert-stugan finns en liten sjö med foreller.
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Carpe vitam – Ta vara på livet!

Då har vi kommit fram till slutet av boken om mitt liv. Detta har hittills 
varat i 78 år. Det enda man kan vara säker på är att man en vacker dag inte 
längre ska finnas till. 

Men varför ska man gå omkring och vänta på att slutet kommer? Jag har 
som valspråk Ta vara på livet så länge du har det. Naturligtvis kommer 
krämporna efter hand, särskilt om man har utsatt vissa kroppsdelar för stora 
påfrestningar. Efter flera år med fotboll i ungdomen och därefter ännu fler 
år med tennis och dessutom ett yrke som ibland innebar långa marscher 
med tung utrustning blev jag tvungen att byta ut mina gamla artrosangrip-
na knän. Detta var en operation som varade under tre och en halv timmar. 
Operationen genomfördes i Torsby och så här en månad efteråt känner jag 
att jag är på väg att få ett nytt liv.

Mitt liv kan lätt sammanfattas med ett enda ord: Underbart. Underbart av 
flera skäl. En underbar familj från den allra första barndomen ända fram till 
dagens utvidgade sammansättning med hustru, barn, barnbarn och mågar. 
Underbart också tack vare många goda vänner både från min tid som officer 
och senare års föreningsliv, musik- och tennisvänner. Underbart också tack 
vare att jag har fått den stora förmånen att se och uppleva stora delar av 
världens länder.

Den främsta anledningen till att jag kan skriva att mitt liv har varit under-
bart är min hustru Inger. Detta år, 2017, har vi varit gifta i 50 år. Jag hoppas 
att vi har många ytterligare år framför oss med ett stort umgänge med familj 
och vänner. Kanske kan vi se någon ännu outforskad del av världen. Men 
framför allt hoppas jag att få vara frisk så länge att jag får se vad det blir av 
mina fina barnbarn.
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Med nya knän i september 2017, början till ett nytt liv i en ålder av 78 år.



380



381



382

Jag tyckte att det skulle vara 
synd att inte på något sätt 

ta hand om några av alla de 
bilder som jag har fotografe-
rat under mitt liv. Därför har 
jag nu gått igenom hela mitt 

bildarkiv och valt ut 1348 fotografier 
som jag har satt in i denna fotobok 
om mitt liv. De allra första korten på 

mig tog mina föräldrar när jag var 
mycket liten. Från tonåren och fram 
till nu när jag är 78 år har jag själv 

bidragiat med flera tusentals bilder. 
Vissa av dem är nu skannade och 

finns bevarade digitalt.

Detta är mitt liv


