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* 17.6.1923 t 9.6.1987 

Karl Björzen föddes i Västanfors, son till Johannes Björzen och hans 
maka Olga, född Dahlström. Efter examen som bergsingenjör vid Kung
liga Tekniska Högskolan 194 7 blev han anställd som gruvmätare och 
biträdande gruvingenjör vid Råkbergs Nya Gruv AB. Han övergick till 
AB statsgruvor i Norberg 1950 och var därefter från 1954 till 1981 
verksam som gruvingenjör och gruvchef vid Surahammars Bruks AB 
Spännarhytteförvaltning i Norberg. Från 1961 var han knuten till Infor
mationsavdelningen. Från denna åtnjöt han tjänstledighet i och med att 
han påtog sig riksdagsuppdraget. 

Redan i unga år blev Karl Björzen politiskt engagerad. Detta engage
mang kom att fortsätta i kommunalpolitiken i Norberg. Här hade han 
en mängd olika kommunala uppdrag. Han var bland annat ledamot av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse och ordförande i kulturnämn
den. Samtidigt var han ledamot av länsstyrelsen och länsbostadsnämn
den i Västmanland. 

Karl Björzen valdes som moderat in i riksdagen 1979 och tillhörde 
först näringsutskottet och senare skatteutskottet. Hans speciella kunska
per utnyttjades i flera utredningar med anknytning till gruvnäringen. 
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Karl Björzen var med om att bygga upp en modern gruvhantering i 
Norberg. Han fick också på senare år medverka till att samma verksam
het också kom att läggas ner för gott. Detta inträffade strax efter det att 
han valts in i riksdagen. Det var säkert ingen önskedröm att som ansva
rig medverka till att ge sin egen näring och hembygd en oviss framtid. 

Som anställd i Asea-koncernen vid denna tidpunkt men också som 
politiker medverkade Karl Björzen på alla sätt för att mildra de negativa 
effekterna i Norberg. De, som med honom arbetade med dessa ären
den, har uttryckt sin beundran för det speciella tålamod Karl Björzen 
var utrustad med, liksom att alltid med humor och med glimten i ögat 
beredvilligt ta sig an arbete som förelades honom. Med sitt vänliga sätt 
och förmåga att gjuta olja på vågorna lyckades han för det mesta ena 
stridande viljor. 

Som människa och vän var Karl Björzen osjälvisk, hjälpsam och 
tålmodig, en uppskattad personlighet och hade därvidlag stöd och hjälp 
av sin maka Freja, född Rahmstedt. 

Karl inträdde i Gillet 1955 och innehade vid sin bortgång dess VII 
länk. 

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 21 april 1988. 

Hans Grebius 
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