WALDEMAR
BENGTSON
* 1918-10-01

t 2007-06-03

Waldemar Bengtson föddes i Bremoed vid Simlångsdalen ovanför Halmstad.
Fadern Erik var lanthandlare och beslöt tidigt med modem Edla från Anderstorp
att sonen skulle få studera trots knappa omständigheter. När Waldemar var sju
år flyttade familjen till Anderstorp, där fadern framgångsrikt drev sin affår
vidare. Fadern var en föregångare vad avser snabbköpsideer inom lanthandel.
Efter realexamen i Osby tog Waldemar studenten 1936 vid Spyken i Lund,
varefter följde militärtjänst vid Ing2 i Eksjö. Han fortsatte sedan sin militära
utbildning vid kadettskola i Stockholm och blev reservofficer vid S1. 1941
utexaminerades han som civilingenjör på elektrolinjen vid Tekniska Högskolan.
Efter en tid med beredskapstjänst antogs han i oktober 1942 som elevingenjör
vidASEA i Västerås och blev ett år senare anställd vid företagets Valsverksbyrå.
I juni 1949 fick Waldemar chefskapet för denna avdelning och blev en uppskattad
vän och affårspartner till många valsverksingenjörer i Norden. Han utnämndes
i augusti 1958 till överingenjör och i augusti 1961 till direktör inom bolaget.
I januari 1964 blev Waldemar chef för den s k Y-sektorn, som svarade för
bolagets tillverkning av elektronikprodukter. I januari 1967 blev han chefför
bolagets Industriavdelning och inrättade de första kontorslandskapen vid
Finnslätten i Västerås. I samband med Barneviks omorganisation 1981 och
inrättandet av de egna bolagen ASEA Metallurgy ochASEAlndustry övergick
Waldemar till koncernens försäljningsstab. Han verkade här intill sin pensionering
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i september 1983, efter vilken han bl a blev engagerad i JAS-projektets motköpsaffårer.
Waldemar var ordförande i Flintab, ett nyskapande företag inom industriell
vägning. Han var medlem av styrelsen för Centro-Met, som bildades av Danieli
med ASEA's goda minne när ugnsverksamheten avvecklades. 1968 invaldes
han som medlem av Bergshanteringens Vänners fåredragsnämnd och deltog
troget vid årliga Hindersmässan i Örebro ända fram till 2004. Inom Gillet skulle
Waldemar 2008 ha fått mottaga hedersbetygelsen för 50-årigt medlemskap.
Han var en flitig och uppskattad deltagare vid alla sammankomster och tillhörde
vid sin bortgång sedan 1980 Gillets sjunde länk.
Waldemar gifte sig 1944 med Majvor Lidstrand och de fick barnen Mats
och Åsa. Mats är gift med Annika och de har barnen Dag, Jarl och Erik. Mats
och Annika är verksamma som advokater i Malmö. Till föräldrarnas stora sorg
gick dottern Åsa bort redan vid 27 års ålder. Waldemar blev änkeman 1992
men bodde kvar i det härliga Jugend-huset på Svantegatan 5 i Västerås. Huset
hade de inköpt redan 1964.
De sista åren hade Waldemar en fin gemenskap med vännen Ulla Svartengren
med bostad på Hiertagården på Lidingö. De hade träffats under tiden då
framlidne Rolf Svartengren var chef för F l i Västerås på sextitalet. Waldemar
var en sträng och krävande chef på jobbet och förknippades ibland med ett
häftigt humör. Privat och vid sina representativa engagemang var han känd
som en älskvärd värd och underhållande sällskapsmänniska. Sin lediga tid
tillbringade han helst med familjen på något fritidsparadis, som var Kalvön
utanför Fjällbacka, fjällstugan i Trysil eller andelsvåningen på Teneriffa.
Waldemar var vetgirig och ägnade mycket av sin tid till att läsa böcker och
blev mycket allmänbildad. Vi minns med glädje vår bortgångne vän med lätt
uppdragna axlar och med sin speciella sydsvenska dialekt, vanligen med ett
leende på läpparna och glimten i ögat.
Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 24 april 2008

Lars Werner
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