Karl- Gustav Runander
1922-2016

Född i Linde men visste inte var tills det forskades lite 2014. Inga direkta minnen men
en upplevelse och pratstund med nuvarande ägare blev det. När det var tal om varifrån Pappa kom så brukade han säga att ”jag låg i linde som liten”. Uppvuxen i
Stånga, en socken han aldrig själsligt lämnade - förrän nu vid sin bortgång. Men då
kommer ju kroppen tillbaka!

Flyttade till Farbror Albin i huset i bakgrunden vid 9 mån. ålder, när pappa Emil gick
bort. Gick i Folkskolan i 6 år och kunde sen allt . Skolläraren Reinhold Dahlgren bodde
emellan skolan och Farbror Albins hus. Det gjorde också den ständige lekkamraten Anders, nu sitter dom alla 3 på den ständige läktaren och kommenterar - allt!

Efter några år då han ”tjänade bonddräng” vid gårdar i närområdet samt var
”smedhalva” vid Valle Lundgren (smedjan är nu museum, granne med f.d.mejeriet
och där hans bror Yngve bodde)., så blev det Militärtjänst vid I 18 och beredskapstjänstgöring under kriget. Senare blev det repövning och då vid Luftvärnet.

Man kan ha mycket

roligt i uniform….
Tävlingsskytte började vid 13 års ålder och sista tävlingen var med k-pist hösten
2016.

Oklart vilket år den vänstra bilden är ifrån men den högra är från 2012 och det är
mindre än 2 månader efter lårbensbrott!
Nåt var det som drog i Visby så det blev flytt och bilmekanikerjobb vid Bilägarna 4748, bodde bl.a. på Kryddgränd och så småningom blev det en Kamrerstjänst vid Gotlands Trädgårdsprodukter –54. Avgångsbetyget talar bl.a. om att han var nykter!! Frågan är om det var bra eller dåligt på den här tiden….

Lite olika roller, i Vänge Bygdegård med SLU troligen nån teater,

Keps med propeller är bra mitt i sommaren.

Erik Gadd d.ä. till vänster. K-G har
spelat mot Bibbi Andersson och
tagit regi av Bergman. I de flesta
fall har det dock inte krävts någon regi eller repetition.

Signerar i Gästboken på Lilla Bjers efter att ha
avnjutit en årsdagspresent.

Kalas med Gotl. Gille i Spegelsalen, Visby
Hotell. Där har han hållit ett antal tal
som gäst vid Köpmannagillets fester under tiden som Ombudsman för
Köpmannaförbundet (54-73).

K-G Runander var utmärkt!

Gotlands Köpmannaförbund var en betydande del av Pappas yrkesverksamma tid. Under den största delen av tiden som det fanns så låg det på
Kung Magnus Väg ovanför Sport City och Alyhr´s. Därifrån ringdes det viktiga samtalet regelbundet: ” Det var Runander—äggnoteringen”. Det var
dagspris på ägg och det fanns en telefonkedja för att sprida det. Ombudsman var titeln.
Föreningsmänniskan K-G R: Motpol till Albert Engström kanske! Pappa var
aldrig med i ?? Följande var han med i: Gotlands Skytte, Varpa Förbund, Gotlands, Gutamåls, S:t Knuts Gille, DBW, Visby Bollklubb, Visby Skyttegille, Frimurarna, A7 Kamratförening, Föreningen Gutnisk Idrott, Röda Korset, Morgonbadarna, Gotl. Idrottshistoriska Förening, Guldklubben (Gotl. Idrottsförbund), Bostadsrättsföreningen Huggaren 6 Kassör i över 50 år, Stånga Hembygdsförening och några till, en del upphörda. Där kan nämnas Frivillig BefälsUtbildning, Vasaorden, Gotl. Reservofficerssällskap, Gymnastik Gutarna. En
del har han lämnat såsom Motormännens Riksförbund, Lv2 Kamratförening,
Stånga Skolidrottsförening, Lye IF.
Försvaret har alltid legat K-G varmt om hjärtat. Vid 15 års ålder blev han alltså skytt.
Efter Rekryten/Beredskap så blev det FBU i Stånga 45-47 sedan i Visby. Har tjänstgjort
vid såväl I18, Lv2 och A7. Klar anknytning till KA3 icke minst via FBU-lägret på Fårö där
han var bl.a. Lägerkommendant under flera år. Därifrån kommer också en hel del av de
historier som berättats under åren. Anställd på A7 som expeditionsföreståndare på
Intendenturavdelningen 73-80 därefter på Militärkommandots Hemvärn och Frivilligavdelning 80-89 och sen fick det vara bra vid 67 års ålder.

Avtackning vid A7. Regementschefen med den
annorlunda vokabulären Reinhold Lahti ( han
kunde använda svordomar naturligt) tackar av
medarbetare.

K-G bodde med sina syskon och Mor under några år i socknens fattighus men sedan
kunde Mor Anna köpa en stuga som låg intill järnvägen. Det var tuffa tider. El kom
in i början på 40-talet och då var det till lyse. Värme var kaminer och en vedspis i
köket. Vatten fanns i en pump på gården som K-G hade grävt brunn till. Här grundlades sannolikt en ekonomisk medvetenhet! Det var dock inte alltid siffror var rätt
för när Ångbåten skulle gå hände det att K-G fick kasta väskan, inte överbord utan
tvärtom och hoppa! Men nu idag så räknar jag med att han passar tiden!

Här följer några bilder och lite text. Det är sånt som K-G gillade att vara med om.

Fikapaus vid GGN.

Kalas med Gotlands Gille 150 år. Min mor ElsMargret och min hustru Agneta.

Samtal vid familjemiddag.

Storasyster Britta.

Uppvaktning vid Mammas 90-årsdag.

Demonstration för bättre båttrafik. Klart äldst i tåget.

90-årskals i Åhsbergska hagen, lite upprymd efter säckpipespel.

En historia har just berättats för A7 Kamratförening.

Gillade gäller nog inte här. Här har syster Britta just begravts. Pappa var nåt av ett begravningsproffs.

Barnbarnet Carl-Gustav tar examen vid Polishögskolan.

Dottern Pia firar årsdag och Mor Magda är med.

Då är man med!

Sommarkalas - det är kalas och då är man med!
Utflykt med Gotlands Gille, då är man med.

Även om man inte fyller själv kan man väl ta plats!

Men vart tog varpan vägen? Dei skudd ju blei a smocknolle!

Statens Skytteombud hette under många år K-G Runander, det innebar att han besiktigade skjutbanor mm.
Frånsett Skytte där det bara blev nåt SM-Guld så var den Gutniska Idrotten det som
låg K-G väldigt varmt om hjärtat. Inte konstigt egentligen med sån läromästare som
Reinhold Dahlgren. En kamrat som Anders Dahlgren, dom var ju runt lite i världen
och visade upp bl.a. Pärk.
Men långt innan det så fick han nöja sig med att titta på, senare delta och vara
funktionär och nyligen sluta som tävlande i Varpans Stamfarspokal 2016.

Bilden tagen i Åhsbergska hagen
2012, straxt innan 90-årskalaset.

Som tävlingsskytt har K-G alltid undrat över sportkommentatorer som vid
fotboll eller hockey sagt ”ett bra
skott—precis utanför”!

Ja det här var lite av vad som hänt
under drygt 94 år, är något utelämnat så fick det väl inte plats eller så
är det min försumlighet som spökat!
Tack för att ni orkade läsa så här långt! Jag ska avsluta med det som troligen är Pappas mest bejublade tal. Det hölls vid en DBW-middag och
innehöll ett ord: STÅNGASPELEN

Mats Runander

