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Marjut Sohlman  
och  

Magnus Carlström

 Vigdes  
den 23 Augusti  

i Mariefreds kyrka

Tärnor var Siri och 
Josefine Sohlman 

samt Sussi Wetterlin

Best man var  
Richard Skoglund

Stor tack till alla som 
gjorde denna dag 

oförglömlig !

Foto: Gunnar Englund, 
Strängnäs

Varmt tack till vår 
underbara familj och 
fantastiska vänner!

6 Juni, El Far,  
Llafranc.

Hanna och Jacob 
Wedin

Den 16 augusti 2014 
blev vi fru och fru Ikenberg. 
Vigseln ägde rum i Bunkeflo 

gamla kyrka, Malmö. 
En dag vi kommer att 

minnas hela livet. 
Vi vill speciellt tacka 
våra toastmasters; 

Therese Mårtensson 
och Åsa Askervall 

och även våra best men; 
Max Davidsson och Lars Persson 
och våra tärnor; Erica Persson, 

Emely Karlsson, Beatrice Ikenberg 
och Jonna Nevalainen 
samt Mathias Hallberg 

som ledde oss in i kyrkan. 

Madeleine och Therese 
Ikenberg

BRÖLLOP Privatannonser 08-13 00 10 e-post familjeannonser@svd.se

Familje-
annonser 
i SvD
Dela med dig av 
livets viktiga hän-
delser genom en 
annons i SvD

Beställ via telefon 
08-13 00 10 (mån-
fre 08.30-11.30 och 
12.30-16.30) eller 
genom att mejla 

privatannonser@
svd.se.

Barbro Broström
Barbro Broström, Stockholm, 
har som tidigare meddelats  
avlidit i en ålder av 65 år. Hon 
sörjs närmast av vännen Rolf 
och sönerna Jens med Helena 
och barnbarnet Jack och  
Magnus med Jenny och  
barnbarnet Douglas.

Solen skiner, det är en av sen-
sommarens vackraste dagar 
och jag har just nåtts av budet 
om att vännen Barbro har gått 
bort. Jag talade med henne  
i förrgår, men nu är hon borta. 
Återigen slås jag av hur skört 
livet är och hur nära det är  
mellan skratt och gråt.

Barbro kom till Stockholms 
Auktionsverk i slutet av 1990- 
talet. Hon började arbeta inom 
företagets kundtjänst och blev 
avdelningen trogen fram tills 

det att sjukdomen tog över-
hand.

Barbro var en sällsynt rak-
ryggad person. Omtänksam 
och generös med glimten i ögat 
och rapp i mun. Hon blev 
snabbt mycket omtyckt och 
uppskattad av både kollegor 
och en stor kundkrets. Hennes 
lojalitet mot företaget och oss 
kollegor var okuvlig.

Barbro satte ofta guldkant på 
vår vardag med allt från dråp-
liga historier där hon osjälviskt 
blottade egna tillkorta-
kommanden till den där asken 
med kolakakor efter mammas 
recept. Först var det hennes 
mor som bakade. Efter moderns 
bortgång tog Barbro över  
receptet och hade ofta med en 
ask med dessa godsaker.

Vi är många som haft för-
månen att arbeta nära Barbro. 
Flera är de ungdomar som har 

haft Stockholms Auktionsverk 
som sin första kontakt med 
arbets livet och där de, genom 
Barbros försorg, fått en viktig 
kunskap om och erfarenhet av 
vad det innebär att arbeta, att 
göra rätt, att vara lojal och 
osjälvisk och inte minst ha ro-
ligt.

Under Barbros sjukdomstid 
var vi ett flertal som följde  
henne och berördes av hennes 
styrka och fighting spirit. Och 
återigen visade hon sin gene-
rositet och osjälviskhet genom 
att många gånger trösta i stället 
för att tröstas.

Våra tankar går till er i familj-
en. Tack för att vi fick dela hen-
ne med er. Vi är många som för 
alltid kommer att bära med oss 
minnet av vänskapen, all om-
tanke och alla härliga skratt.

CHRISTIAN MINNHAGEN

före detta vice vd  

Stockholms Auktionsverk

Gustaf Cavallius
Universitetslektor Gustaf Cavallius 
har efter en kort tids sjukdom gått 
bort vid 81 års ålder.

Norr om Delhi, 
med Himalayas 
berg som fond, 
ligger staden 
Bareilly vid en  
biflod till Ganges. 
Där föddes och 
tillbringade  
Gustaf sina tidiga 
år i ett myller av intryck. 

En oförglömlig upplevelse för 
honom var när han som tolvåring 
tillsammans med sin far gick en 
lång bergsvandring i Himalayas 
snöklädda berg. Han tecknade och 
målade tidigt och började vid åtta 
års ålder på engelsk internatskola  
i Indien för att som trettonåring 
sändas till Lundsberg där han tog 
studenten 1951. 

Gustaf började läsa juridik  
i Uppsala men efter en termin blev 
det konsthistoria. Med sitt out-
sinliga engagemang och sin djärva 
briljans kom han att bli en konst-
teoretiker som inte lämnade någon 
oberörd. 

I doktorsavhandlingen Velaz-
quez Las Hilanderas gör Gustaf  
– med inspiration från struktural-
ism, nykritik och gestaltpsykologi 
– en ingående närläsning och om-
tolkning av mästerverket. Genom 
att grundlägga tolkningen av ver-
ket i en analys av bildens komp-
osition sätts ramarna för vilka be-
tydelser som är möjliga att utläsa. 

Metoden utgick ifrån teorin att 
människans visuella perception 
förblivit densamma under årtusen-

den, även om kulturen har genom-
gått stora förändringar. Det gör att 
vi kan tolka och förstå konstverk 
från kulturer som geografiskt eller 
historiskt befinner sig långt från 
vår egen. 

Även i ett internationellt per-
spektiv är Gustafs bidrag till tolk-
ningsteorin säreget och förtjänar 
ett förnyat intresse. Dock kan hans 
publikationer inte fånga dynamik-
en och betydelsen av hans lärar-
gärning. 1973 kom han efter sin 
disputation till Göteborg för en  
lektorstjänst vid konstvetenskap-
liga institutionen. 

Han var en karismatisk lärare, vars 
föreläsningar utvecklade sig till 
flera timmar långa ögonöppnande 
sessioner om enskilda konstverk, 
från Farao Narmers sminkpalett, 
över Matisse Apollon till Elsa Be-
skows Tant Brun, tant Grön och 
tant Gredelin och Jan Lööfs Sagan 
om det röda äpplet. För många av 
oss som läste konstvetenskap  
i Göteborg förändrade Gustaf för 
all framtid vårt förhållande till  
bilder. 

Han kom inte minst att intres-
sera sig för bilders politiska dimen-
sioner, som hos Goya eller Manet, 
och konstens subversiva potential 
hamnade ofta i fokus, liksom dis-
kussioner om genusöverskridande 
egenskaper. Gustafs stora integri-
tet och hans nytänkande tillsam-
mans med öppenhet och humor är 
egenskaper som bär hans gärning 
och person långt över tiden och 
rummet.

ISABELLA NILSSON, 

chef Göteborgs konstmuseum

JEFF WERNER, 

professor Konstvetenskapliga institutionen, 

Stockholms universitet

Karin Larsson
Karin Larsson, Lidingö, har som  
tidigare meddelats avlidit i en ålder 
av 75 år. Hon sörjs närmast av  
maken Lars och barnen Martin  
och Nils-Erik med familjer.

Karin var uppvuxen i Uddevalla 
där hon också tog studenten. Där-
efter studerade hon till lärare  
– matematik och samhällskunskap 
– i Göteborg. Hon träffade Lars un-
der studietiden och de första åren 
bodde de i Göteborg. Sedan blev 
det Nyköping och därefter USA. 
Lars hade fått arbete som teknisk  
attaché vid ambassaden i Washing-
ton. Förutom att ta hand om familj-
en och vara värdinna för många  
besökande vid ambassaden såg  
Karin till att ta vara på tiden och 
tog examen i amerikansk historia 
vid Virginia University. 

Jag träffade Karin första gången 
i början av 1980-talet på den priva-
ta Sjöbefälsskolan i Stockholm där 
vi båda var lärare. Familjen hade 
då kommit tillbaka från USA. Det 
var en turbulent tid på skolan som 
gjorde att vi lärare knöts närmare 
till varandra. Därefter var Karin på 
S:t Görans gymnasium fram till 
pensioneringen. Hon var en  
engagerad lärare och hade en för-
måga att fånga elevernas intresse 
samt skapa en förståelse för mate-
matik. 

Karin drev tidigt på användning 
av datorer i undervisningen och 

var datoransvarig i flera år. Under 
denna tid var hon även med och  
utvecklade läromedel i matematik. 
På S:t Göran gymnasium insåg de 
att de borde ta till vara Karins  
kapacitet och hon blev utsedd att 
medverka i ett projekt som utbild-
ningsförvaltningen i Stockholm 
och NCM, Nationellt centrum för 
matematikutbildning, höll i.

Intresset för att lära eleverna ma-
tematik gjorde att Karin fortsatte 
att undervisa ideellt flera år efter 
sin pensionering. Hennes kunskap-
er om datorn som arbetsredskap 
gjorde att hon blev engagerad av 
Seniornet på Lidingö där hon  
undervisade pensionärer. Karin  
arbetade också för Rädda Barnen 
med att undervisa invandrarbarn: 
”Kan barnen inte procenträkning 
kan de inte integreras i det svenska 
samhället”.

När Lars efter sin pensionering 
startade företaget SIP skötte Karin 
mycket av det praktiska – inte 
minst vid den årliga ”SIP-festen”. 
Karin fick också så sent som i maj 
ett stort bevis på uppskattning, då 
hon vid ett besök i St. Petersburg 
fick ett pris för sin ”Energy of Inspi-
ration”. En överraskad och ödmjuk 
Karin höll då ett lysande tacktal, 
vilket visar hennes förmåga att fin-
na sig i olika situationer. 

Karin var en varm person med 
mycket humor, hon var intellektu-
ell och hade integritet. Hon lämnar 
ett stort tomrum efter sig. 

GUNNEL ÅKERBLOM

>  Besök blog.svd.se/cervenkaspengar 

CERVENKAS PENGAR BLOGG

Insikter och åsikter 
om världsekonomin


