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RUNE
BACK

* 1928-03-15
† 2017-06-26

Bergsmannen och Gillebrodern Rune Back från Älvdalen, har lämnat vår 
krets vid 89 års ålder. Han sörjs närmast av hustrun Ulla (född de Waern) och 
barnen Nicklas, Johan och Camilla med familjer.
 Rune Back föddes 1928 i Blyberg. Föräldrarna var Helena och Alfred 
Back. Fadern drev lanthandel i byn Rot i Älvdalens kommun. Där fanns då 
endast folkskola, men med hjälp av distansstudier och Hermodskurser kla-
rades en realexamen i Hedemora. Rune gick härefter i gymnasium och tog 
studentexamen i Uppsala 1948. Han kom in på tandläkarhögskolan, men ef-
ter en tillfällig kontakt med bruksdisponenten Hjalmar Åselius i Fagersta, 
kom Rune att inse bergshanteringen som en mer intressant och spännande ut-
bildning. Han påbörjade studierna vid Kungliga Tekniska Högskolan och vid 
dess avdelning för gruvvetenskap. Med mellanliggande militärtjänstgöring 
avslutade han studierna med en Bergsingenjörsexamen 1956. Rune träffade 
sin Ulla 1952 med förlovning före en Valborgsdans för bergsteknologer på 
Strand 1953. Vid detta kalas deltog även bergsprofessorn Gunnar Wallquist 
som bjöd upp nyförlovade Ulla till dans. Ulla och Rune gifte sig i Bromma 
kyrka 1956. 
 Yrkeskarriären inleddes i LKAB, Kiruna, som efter det statliga övertagan-
det från Grängesbergsbolaget, stod inför nya tekniska utmaningar med över-
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gång från dagbrott till storskalig underjordsbrytning. Här behövdes nytän-
kande unga ingenjörer för att utveckla de moderna produktionssystem som i 
princip gäller än i dag, skivrasbrytning med automatiska transporter.
 Efter fyra år i Kiruna flyttade familjen till Ludvika och Ställbergsbolagen. 
Då pågick fortfarande en omfattande prospektering efter nya järnmalmer i 
Bergslagen och Rune var bland annat engagerad i prospekteringsarbetet un-
der sjön Väsman.
 Efter något år uppmärksammades Runes kompetens och kunnande av At-
las Copco, där han blev anställd 1961 vid dess dotterbolag i Sydafrika. Det 
blev en spännande tid för Rune och hans familj fram till 1968. Efter det 
framgångsrika ledarskapet och affärerna i Afrika kallades Rune hem till det 
svenska försäljningsbolaget i Nacka, där han blev verkställande direktör från 
1 februari 1969.Under perioden 1970–1973 var han marknadsdirektör i mo-
derbolagets direktion, för att därefter bli vd för MCT-divisionen 1974–1977.
 Familjen bodde då i Saltsjöbaden, där barnen växte upp. Runes framgångs-
rika karriär som säljare hade uppmärksammats i världens gruvindustri och 
han värvades år 1979 till den amerikanska koncernen Environtech med kon-
tor i San Francisco. Konjunkturerna i gruvbranschen förändras snabbt och 
företaget reorganiserades efter något år och Rune lämnade företaget. Han 
blev dock kvar i Kalifornien som konsult och kom att representera en rad 
svenska företag i USA, bland andra Kiruna truck, Gränges International Mi-
ning, Hägglunds m.fl. Han verkade också som vd för Hägglunds dotterbolag 
i Ohio dit han veckopendlade. 1993 startade Rune egna företaget Unifast 
Corporation och verkade på den amerikanska marknaden i ytterligare tio år. 
Familjen bodde kvar i Los Gatos till dess Rune pensionerade sig och flyttade 
tillbaka till Stockholm år 2003. Under alla år i USA behöll familjen sitt som-
marställe på Blidö, liksom släktens fäbod i Älvdalen.
 Rune var en mycket skicklig affärsman och mästare att skapa kontakter 
och bygga nätverk. Hans förmåga att komma ihåg personer och namn var i 
det närmaste unik. Han var en viktig länk i en världsomspännande hantering 
och hade en särskild förmåga att finna sig tillrätta i olika miljöer. Runes efter-
tänksamma sätt att tala och hans djupa stämma, skapade en känsla av särskild 
förtrolighet och närhet till denne stabile dalkarl. Vid hemkomsten återupptog 
Rune kontakten med sina gamla svenska vänner och deltog mycket aktivt i 
det sociala livet kring bergshanteringen. Rune var tillsammans med sin hus-
tru en sällskapsmänniska av stor rang. Vi minns alla med stor beundran de 
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många generösa middagar och luncher på Sällskapet och i hemmen på Blidö 
och på Döbelsgatan.
 Rune Back inträdde i Gillet 1969 och tillhörde vid sin bortgång länk VI.

 Sancte Örjens Gilles Högtidsstämma den 18 april 2018.

 Bo Hedberg




