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Förre fårsäljningsdirektören i Uddeholm Kurt Appelqvist har gått ur tiden. Han
blev 90 år.
Kurt var född i Falun. Föräldrar var postmästaren Seth Appelqvist och h h
Anna född Nordquist.
Kurt tog studenten i Stockholm strax innan han fyllde 17 år. Han var då för
ung att påbörja sin militärtjänst utan sökte direkt till Kungl Tekniska Högskolan.
Där avlade han civilingenjörsexamen på maslånlinjen 1930.
Hans första anställning gällde AB Bofors från 1931. Statens Ammunitionsnämnd - det som senare blev Krigsmaterielverket - var en logisk fortsättning
från 1940. Han utnämndes till byrådirektör 1944.
Samma år anställdes han emellertid på Uddeholms AB med placering på den
rostfria avdelningen vid huvudkontoret i Uddeholm. Avdelningen svarade - parallellt med avdelningen varmvalsat får svarta produkter - för försäljningen av
produkter i alla former - varm- och kallvalsad plåt, stång, rör, kallvalsade band,
varmvalsad och dragen tråd samt gjutgods - från Uddeholmskoncemens olika
bruk.
Efter kort tid värvades avdelningens cheftill konkurrenten Avesta. Kurt blev
ansvarig chef till ca 1970. Organisationen fårändrades sedan under den nye
Stålrörelsechefen Ture Omberg. Det bildades till en början produktgrupper som
var och en svarade får såväl tillverkning som marknadsfåring. I det läget be-
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fordrades Kurt till biträdande försäljningschef för Uddeholms hela stålsektor
och närmast ansvarig för marknadsutvecklingen av alla rostfria och "svarta"
stålprodukter. Han blev kvar i Uddeholms tjänst under 30 år till sin pensionering 1974.
Uddeholms stålprodukter marknadsfördes genom en världsomfattande organisation med egna dotterbolag och därtill några agenturer. Kurts uppgift var att
hålla kontakt med alla dessa och många betydelsefulla kunder. Han fick resa
mycket men hade ändå tid att utan stress svara för sin centrala organisation
hemma i Uddeholm.
Kurt var utomordentligt ambitiös och korrekt. Han var en drivande person
och fordrade mycket av sina medarbetare. Han hade lätt att följa med och låg på
något sätt ett halvt steg före i utvecklingen. Han hade goda relationer på alla
nivåer och vårdade sig om sina medarbetare. Dessa kom att känna sig tillhöra
en enda stor familj.
Kurt var en varmt troende kristen person. Det framgick i hans arbete och
relationer utan att han för den skull höll sig utanför brukssamhällets intensiva
sällskapsliv.
Kurt var tillskyndare till återuppbyggnaden av den gamla kyrkan från 1634
som flyttats från kyrkplatsen i Norra Råda tvärs över sjön till Uddeholm och
disponerats som sädesmagasin. Det vackra kapellet återinvigdes 1960 av två
biskopar och används får gudstjänster, många bröllop, dop, konfirmationer och
j ordfåstningar. Kurt blev ordförande i den stiftelse som fick uppdraget att vårda
kapellet. Han tjänstgjorde under många år som kyrkvärd både i kapellet och i
församlingskyrkan iNorra Råda.
Kurt var en trovärdig kristen - ehuru med glimten i ögat - och blev ett
föredöme för oss i arbetet, privatlivet och tjänsten inom kyrkan.
Kurt träffade sin kära hustru Karin på stationen Södertälje Södra år 1936.
De gifte sig 1938. Karin är dotter till civilingenjör Wilhelm Moberg. Hon var
handarbetslärarinna och flitigt sysselsatt i församlingens kyrkliga syförening.
Kurt och Karin flyttade efter pensioneringen till Löddeköpinge. Kurt utvecklade där sina redan eminenta språkkunskaper genom studier av italienska
på Lunds Universitet dit han kunde ta sig på cykel. I mitten på 1900-talet flyttade de till Södertälje. De kom på så sätt nära sin son som var bosatt där.
Paret Kurt och Karin har fyra barn, många barnbarn och barnbarnsbarn. Av
barnen är Elisabeth gift Olsson sekreterare och översättare bosatt i Vence i
Frankrike. MargitAppelqvist är sjuksköterska i Drammen i Norge. Gunnel Girard
har med sin make en lantgård i Castagnac i Frankrike. Örjan Appelqvist fil lic
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och nära färdig doktor i ekonomisk historia vid Stockholms Universitet är bosatt i Södertälje.
Kurt Appe1qvist inträdde i Gillet redan 1945. Han deltog under mer än 50 år
med stort intresse i Gillets möten och utflykter. Han tillhörde vid sin bortgång
den sjunde länken.
Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 27 april 2000.

Per Nils Jens/ett

115

