Munthes grammofonsamling
Carl Fredrik Soldan, Munthe är född den 25 december 1880 i Örebro. Munthe flyttade ifrån
Örebro och bosatte sig i Vänersborg där han bodde på adressen, Strandvägen 18 i Blåsut.
Munthe ägnade sig mycket åt musik under sitt liv, han började samla på grammofoner,
högtalare och skivor. Han var även med i ett tv-program som filmades hemma hos honom, där
han visade en del av sin samling.
Men när han gick mot sina sista år skrev han ett testamente om vad som skulle hända hans
kära samling. I testamentet framgick att han ville skänka sin samling till Vänersborgs
bibliotek.
Detta skänkte Munthe till biblioteket i Vänersborg:
7st högtalare med tillbehör
4st Förstärkare
2st Grammofoner
1st radio
3500st grammofonskivor med tillhörande förvaringsskåp
Munthe ville att biblioteket skulle arrangera ett musikrum, där musikaftnar (små konserter)
skulle anordnas för nytta och nöje för alla musikintresserade i Vänersborg, han ville dock inte
att samlingen skulle lånas ut, utan den var bara till för att lyssna på plats.
I sitt testamente skriver också Munthe att han samlat under många år och tagit väl hand om
sin samling och vill därför nu att anläggningen ska få omvårdnad och skötsel av tekniskt
kunniga, musikaliska personer, så att hans anläggning kommer att fylla sin uppgift som
stimulans till musiklivet i Vänersborg.
I Munthes testamente står det att han velat ge musiklivet i Vänersborg en helt ny lite
extravagant form, ett kliv utöver vad som bjuds på de flesta bibliotek i landet. Han skriver
även att han har rådgjort med sin fru som han gifte sig med den 16 september 1969.
Munthe dog den 28 april 1975, han gifte sig alltså när han var 89 år och hann då bara vara gift
i 6 år.
Hans samling finns idag inte kvar på biblioteket utan är istället på Vänersborgs museum.
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