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Bert Svanstein med en av vykortssamlingarna ”Karlskronavyer”.
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Bert Svanstein föddes i Karlskrona 26 december 1924 som son till källarmästare
Edvin Svanstein och dennes hustru Annie f. Hall. 1943 avlade han studentexamen vid
Karlskrona Högre Allmänna läroverk och Göteborgs Handelsinstitut 1946. 1947
ingick Bert i äktenskap med Ebba-Lisa f. Sundewall. Efter tjänster vid
Handelsbanken, Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och Lantbruksnämnden blev
Bert gemensam kamrer för de båda senare och slutligen byrådirektör. Bert avled 15
juli 2015 90 år gammal.

Bert var en aktad och älskad karlskronit engagerad i många sällskap.
Riktigt lokal kändis blev Bert under sin tid som ordförande i Föreningen Gamla
Carlscrona 1970-1981. Med hans ledning fick denna förening mycket stora
framgångar.
Då Bert valdes till ordförande hade han varit medlem sedan 1960-talet och vice
ordförande från 1967. Föreningen var då ännu ganska liten, men den nya styrelsen
satte upp målsättningar för att ändra på detta. Dessa var att organisera arbetet så att
medlemmar utanför styrelsen kunde utföra arbetsuppgifter, att öka medlemsantalet
och därmed föreningens storlek och att öka kännedomen om föreningen bland
allmänheten. 1975 hade föreningen ökat till över 1000 medlemmar och gick om
Föreningen Norden.
Tillsammans med Föreningen Norden och stadens banker som stod för välfägnad och
lokaler anordnades kurser med titeln ”Lär känna din stad”under ett flertal år.
Kurserna blev ständigt fulltecknade och medlemsantalet bara växte och växte. Detta
var något som rikstidningarna uppmärksammade. Fullbokade blev också föreningens
möten som nu fick hållas i fullsatt konserthus.
Då Bert vid årsmötet i mars 1981 lämnade sitt uppdrag var föreningen med mer än
4000 medlemmar landets största hembygdsförening.
Bert Svanstein älskade sitt Karlskrona vilket han ofta bedyrade och visade i sitt
handlande.
Undertecknad, sedan 30 år föreningens redaktör, var en av dessa då yngre som kom in
i föreningens styrelse på tidiga 70-talet och är fortfarande styrelsemedlem. Jag är
Bert stort tack skyldig för min utveckling.
Bland Berts många övriga engagemang i hemstaden finns bland annat Druidorden,
Lions Club och Stadsbudskåren. Bert var stadsbud nr 9 och ”kapitalkontrollant”. Han
gjorde ett stort arbete med kårens skrift ”Karlskronavyer”.
Bert var även en allsidig författare. Bland hans böcker finns ”Sjuhalla förr och nu” i
samarbete med Sjuhalla intresseförening, ”Minnen från svunna arbetsplatser på
Stumholmen” i samarbete med studiecirkeln ”STUMMIS”och Blekinge läns
Hushållningssällskaps minnesskrift vid 175-årsjubileum 1989.
Föreningen Gamla Carlscrona glömmer aldrig ditt ledarskap.
Tack för en mångårig fin vänskap.

