
•Kungaparets arbetsvecka inleds på måndagen
med utdelning av Marcus Wallenbergpriset på
Grand Hôtel i Stockholm. På tisdagen informeras
kungen och kronprinsessan Victoria på slottet
om verksamheten inom Inspektionen för strate-
gisk materiel, medan drottningen deltar i World
childhood foundations styrelsesammanträde på
slottet. På eftermiddagen inviger kungen
porträttutställningen Ansikte mot ansikte på 
Nationalmuseum. 

Kungen inviger på onsdagsförmiddagen Kung-
liga Tekniska högskolans nya centrum för fysik,
astronomi och bioteknologi vid Albano, varefter
han efter lunch utdelar sitt eget Konung Carl
XVI Gustafs pris till årets nybyggare i Näringsli-
vets hus. Prinsessan Christina fru Magnuson
överlämnar Sophiahemmets vårdforskningspris
till docent Christina Lindholm. Ceremonien äger
naturligtvis även rum på Sophiahemmet.

På torsdagen deltar kungen i invigningen av
Technicus i Härnösand, medan kronprinsessan
lämnar företräde för författaren Gunnar Hedin
på slottet och drottningen delar ut stipendier i
Bååtska palatset för Stiftelsen frimurare Barnhu-
set. På fredagen överlämnar kungen ny fana till
Jämtlands flygflottilj i Östersund och kronprin-
sessan träffar hederskommittén för Stockholm
750 år.

Resterande tid under veckan fortsätter kron-
prinsessan Victoria sitt studieprogram inom re-
geringskansliet. 

Prinsessan Madeleine reser till England för
studier i det engelska språket. Hon kommer att

Kungen inviger 
nya Fysikum

Övertandläkare Gun-
nar Brunell, Linköping, 
73 år; hans närmaste 
är hustrun Gunnel,
döttrarna Gunilla, 
Gabriella (Lana) och
Gisela med familjer,
samt systern och 
brodern Ingrid Gärtner
och Jan Brunell.

Gunnar
Brunell
föddes i

Motala, där han
också växte upp
och tog stu-
dentexamen.
1953 examinera-
des han som
tandläkare i
Stockholm och började
som assistenttandläka-
re i Vadstena.

År 1955 öppnade han
sin första privatpraktik
i Umeå, men flyttade ef-
ter tre år till Linköping
där han tillsammans
med hustrun, som ock-

så är tandläkare, öpp-
nade privatpraktik 1958. 

Under fyra år specia-
listutbildade han sig i
Göteborg i oral protetik
och gästforskade även i
Oslo 1982–83. 

Han var specialist-
tandläkare i oral prote-
tik i Norrköping under
två år och sedan klinik-

chef i Linkö-
ping under fem
år.

Gunnar
Brunell har
även varit ord-
förande för 
Östergötlands
västra tand-
läkarförening

och var försvarstand-
läkare under ett antal år.

Under senare år ar-
betade han som förtro-
endeläkare på försäk-
ringskassan i Linköping
och som konsult och 
föredragshållare för
privattandläkarna.

Lord Shore of Stepney,
känd engelsk Labour-
politiker och övertygad
EU-motståndare, 77 år,
avled i hjärtbesvär efter
att för två månader 
sedan ha kollapsat i
House of Lords, Över-
huset; han efterlämnar
makan Dr Elizabeth
Shore samt tre barn.

T
rots att Euroskep-
tikern Peter Sho-
re, för fyra år se-

dan utnämnd till livs-
tidslord av John Major,
ofta kom på kollisions-

kurs med sina kollegor,
respekterades han alltid
för sin stora duglighet
och äkta övertygelse.
Plus en understundom
bombastisk vältalighet
”i sann Churchillanda”.

Sin första regerings-
post, som statssekretera-
re i Finansdepartemen-
tet, fick Peter Shore i 
Harold Wilsons regering
1967. Av James Callaghan
befordrades han senare
till Handelsdepartemen-
tet men ordade alltid, och
med stor energi, mot de
restriktioner, som den

gemensamma markna-
dens bestämmelser kun-
de innebära för Storbri-
tannien i ett finansiellt
kritiskt läge. 

Han motsatte sig ock-
så aktivt de militanta
elementen inom fack-
föreningsrörelsen och
kom med tiden att i den-
na fråga närma sig That-
cheriternas ställning.

Dock var det mot-
ståndet mot Europa,
som med ganska stor 
säkerhet kostade Peter
Shore utrikesminister-
posten och han kom 
senare att lida ett avse-
värt personligt neder-
lag under kandidaturen
att efterträda Callag-
han som Labourledare
1980.

Under sina sista tio år
i Underhuset framstod
Shore som en alltmer
isolerad figur och und-
gick endast med nätt nöd
att uteslutas från omval
av sin valkrets Tower
Hamlets 1992. 

I Överhuset dolde han
aldrig sin aversion mot
Tony Blair och publice-
rade nyligen boken Se-
parate Ways, en attack
mot regeringens ”kapi-
tulation till Bryssel” på
bekostnad av parlamen-
tariskt oberoende och
engelska intressen.

LEE PERSSON

Lars Olestad, Täby, har
avlidit av Parkinsons
sjukdom, 55 år; hans
närmaste är hustrun
Cilla och döttrarna 
Alina och Henrietta.

Lars Olestad utbil-
dade sig till ingen-
jör och arbetade

under många år på Ång-
panneföreningen, först i
Stockholm och sedan
några år i Malmö. Efter
bara några år i Malmö
blev längtan efter skär-
gården för stor så famil-
jen flyttade tillbaka till
Täby och Lars Olestad
började då jobba på 
Facit. Under hela sitt 
yrkesverksamma liv var
han också anställd på
Svensk Filmindustri.

Lars Olestad växte
upp på Viggbyholms in-
ternatskola i Täby. Hans
far, som var syssloman
på skolan, inspirerades
av moderna och libera-
la pedagogier som över-
fördes på sonen, som 
tidigt kom att älska skär-
gården med båtar och
friluftsliv. 

Lars Olestad seglade
mycket och skaffade sig
så småningom sin första
segelbåt. I slutet av sex-
tiotalet blev han patrull-
scoutledare Viggby-
holms Sjöscoutkår. Helt
ideellt och med en stor
glädje har han fostrat ett
oräkneligt antal ungdo-
mar i sjövett och segling.
Han har haft en mängd
olika förtroendeupp-

drag, varit kårordföran-
de, arrangerat scoutlä-
ger, skärgårdsseglingar
mm.

Eftersom sjöscouter-
na och Viggbyholms båt-
klubbs juniorsektion 
hade mycket gemensamt
blev Lars Olestad också
drivande i att bygga upp
båtklubbens seglarskola
i nära samarbete med
sjöscouterna. Hans en-
gagemang för de båda
föreningarna blev däref-
ter både djupt och livs-
långt. Genom sin stora
sociala förmåga och ini-
tiativkraft var han ett na-
turligt föredöme och in-

spiratör för många ung-
domar och vuxna.

De goda kontakter
Lars Olestad hade med
ägarna till Viggbyholm
Gård resulterade i en ge-
nerös överenskommel-
se där scoutkårens ung-
domsverksamhet fick
disponera gårdens hu-
vudbyggnad för en sym-
bolisk summa. Lars
Olestads praktiska och
tekniska kunskaper i
kombination med hans
positiva inställning och
förmåga att ta initiativ
gjorde att han blev en
omtyckt fixare i alla
sammanhang. Hans sto-

ra engagemang i stort
som smått, osjälviskhe-
ten, ödmjukheten och
hans oerhörda arbets-
förmåga var känneteck-
nande för honom. Även
under åren i Skåne 
engagerade han sig i en
mängd projekt och före-
ningar. Bland annat kan
nämnas byggandet av
andelsbåtshamnen La-
gunen utanför Malmö.

I ungdomsåren kom
Lars Olestad i kontakt
med film och han börja-
de jobba som biomaski-
nist i internatskolans 
aula under filmkvällar-
na, ett intresse som så
småningom ledde till ett
extraarbete på biograf
Camera i det då nybygg-
da Täby Centrum. När
Täby Centrum byggdes
om för ett antal år sedan
övertog han ansvaret för
bion och kämpade hårt
för att skapa de fyra 
biosalongerna som idag
är filmstaden Camera
och en av SF:s fram-
gångsrikaste biografer.

Trots att sjukdomen
sakta tärde på krafterna
så engagerade sig Lars
Olestad också i ett nät-
verk för de som liksom
han drabbats av Parkin-
sons sjukdom och på
detta sätt knöt nya kon-
takter världen över 
under de sista åren. Han
var alltid redo och möt-
te alla svårigheter med
ett gott humör.

Tor Hedvall
Jörgen Appelgren
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DÖDSFALL

LARS OLESTAD

Åke
Sidenvall

felverkschef
Nacka, 75 år

Karin
Brännström
sjuksköterska
Täby, 60 år

FÖDELSEDAG
3 OKTOBER 

DÖDSFALL UTLAND

PETER SHORE

KUNGAPROGRAMMET

DÖDSFALL

GUNNAR BRUNELL

Snart födelsedag?
Vi har sedan några år tillbaka slutat skicka ut underlag

till dem som fyller jämna år. Vill ni var med i vårt födel-

sedagsgalleri, fyll då i talongen och sänd den till:

Svenska Dagbladet, Familjeredaktionen, 

105 17 Stockholm, senast en vecka före födelsedagen 

(30, 40, 50, 60, 65, 70, 75 år osv). Skicka gärna med

ett foto, som bör vara nytaget och försett med namn

på baksidan.

Publiceringen är kostnadsfri.

Inför min födelsedag önskar jag publicering i SvD

(    ) med foto     (    ) utan foto

Födelseår/mån/dag Titel

Efternamn Förnamn

Adress Postnummer och postadress

Tel bostad/arbete Namnteckning

Redaktionen tar gär-
na emot texter skick-
ade med e-post till:
namn.familj@svd.se
foton skickade i tif-

eller jpg-filer.
Text kan även faxas
till:08-13 54 10

Vår älskade

Curt Tollin
* 29 juni 1922

har lämnat oss i stor
sorg och saknad

Åhus
26 september 2001

A N N A - G R E T A

ANNIKA och LASSE

Julia, Matilda, Olof

BJÖRN och ANITA

Simon, Ragnar, Märta

Kerstin

Släkt och vänner

Herren är min herde
mig skall intet fattas

Han låter mig vila
på gröna ängar

Han för mig till vatten
där jag finner ro

Ps 23:1-2

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Åhus kyrka

fredag 5 oktober kl 11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om
deltagande till Lindhs

begr.byrå tel 044-12 51 51
senast 4 oktober.

Min käre Make
och Livskamrat

Arvid Karlsson
* 31 augusti 1914

† 23 september 2001

Har lämnat mig i stor
sorg och saknad

I N G R I D

Släkt och vänner

Inom oss är vi alltid
tillsammans

Begravningsakten äger
rum fredag 12 oktober kl
12.00 i S:t Görans kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund på Göran-

Terrassen. O s a till Ignis
tel 08-6533375. Tänk på

Cancerfonden pg 901951-4

Vår käre

Christer
Gemmel

* 21 januari 1919

har lämnat oss
i djup saknad

Helsingborg
24 september 2001

Monica

Göran och Wanja

Birgitta och Hans

Maud

Barnbarn,
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
Krematorium måndagen

den 8 oktober kl 16.00

Nummer 4 blev en syster
LOUISA pigg och yster
25 februari 2001
Timmy, Teodor o Ludvig
Anette o Micke

För publicering av födelsedagsnotiser måste
uppgifterna vara undertecknade med namn,
adress och helst även telefonnummer. Vi är tack-
samma om uppgifterna är oss tillhanda senast en
vecka före födelsedagen.
Insända minnesord till familjesidan måste vara
maskinskrivna.  Önskvärt är att författaren anger
i vilken egenskap han/hon skriver. Var vänlig
uppge även adress och telefonnummer. 
Minnesord och nekrologer som sänds in till
familjesidan skall innehålla uppgifter om den av-
lidnes ålder, födelseort, hemort, närmast anhöriga
samt dödsorsak. Saknas detta försenas hante-
ringen avsevärt.
Texterna bör inte överskrida 20 maskinskrivna ra-
der. Grundregeln är att vi inte publicerar  mer än
en signerad runa över varje person. Anonymt in-
sända minnesord publiceras ej. 
Texterna kan skickas  som e-post till 
namn.familj@svd.se, faxas till 08-13 54 10 eller
skickas per post till Svenska Dagbladet, 
Familjeredaktionen, 105 17 Stockholm




