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P A R E N T A T I O N

Sven Nordengren var varmlanning och det var inte att ta fel pa.

De stora skogarnas brus , de strida alvarnas maktiga vatten-

faror, sprangskotten fran de djupa schakten, hamrarnas takt och

de finstamda kuggarnas logiska ingripande i varandra var den

aldrig forgatnabakgrunden till hans liv och arbetsgarning.

Studentexamen avladcs i Karlstad, civilingenjorscxamen vid

Tekniska Hogskolan i Stockholm och sen foljde en rad meriterande

anstallningar och arbetsuppgifter sarskilt anknutna till den

kemisk- tekniska industrin inkluderande bland annat forordnanden

som sakkunnig vid tillsattande av professurer inom de kemiska

disciplinerna vid Tekniska Hogskolorna i Stockholm och Goteborg.

En rad utmarkelser och ledamotskap av inlandska och utlandska

vetenskapliga samfund har ock fallit Sven Nordengren till.

For Landskronas del ar det storsta intresset knutet till

AB Forenda Superfosfatfabrikerna dar han under 25 ar som drifts-

ledare och direktb'r nedlade ett for staden i hog grad gagnrikt

arbctc liksom for landet i desshelhct under den pressande

avsparrningstidyunder sista vilrldskrigct.

Sven Nordengrens personlighet var inte latt att komma underfund

med. Han horde inte till dem som bara sitt hjartas innersta

kanslor fram pa en presenterbricka for allt folket och nog hande

det att hans utpraglade intellektuella och for det mesta kyliga

blick pa manniskorna och tilldragelserna runt omkring honora,
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kom att ge/'air av bristande hjartlighet och forstaelse over hans
-̂

framtradande.

Den som fatt tillfalle att blicka in bakom den for det mesta

stangda dorren till skattkammaren dar innanfor, kunde emmellertid

till sin stora overraskning konstatera, att jamsides med den

harda verklighetcns striingt tillampadc affarsmctodcr dolde sig

en rik och levande kansla for de andliga varden utan vilka

harmoni aldrig kan nas hos en manniska hur kallhamrat hennes

forstand an matte vara konstruerat.



Jag har plockat ut nagra strofer ur de - jag holl nastan pa att

saga hemliga - diktsamlingar av hans hand som kommit ut. Den ena

dar den varmlandska hcmbygden lyscr klar och fulltonig igenom

pa nastan varje sida och den andra "Albumblad" av ar I960 dar

den skanska bygden vid oresund far sin finstamda karleksfor-

klaring. Jag laser ur diktsamlingen "Thyn" dikten med samma namn.

Himlen skiner klar och ljus,

Solskenet flodar kring lantliga sener.

Hacken vid herrgardens rodstrukna hus

viftar med klasar av vita syrener.

Rundeln statar i blomsterprakt:

Gul ar rabatten men bla i harden!

Kusken kor i vanlig takt

grona tunnan med vatten till garden.

Gardskarln bojer en skaggig kind,

rensar och skyfflar, och rafsar med krattan.

Grasct doftar i sornmarens vind

fran nyslagna stacken och putsade mattan.

Vattnet skvalar och plaskar vid bron »

Solskenet brinner hela dagen

Fran smedjan kommer med silverton

langfaret eko av hammarslagen.

Inom S:t Knuts Gille blev hans aldermannatid allenast helt kort

och de personliga provningarna kommo slag i slag. Den nast

aldste sonen jaktflygaren Einar, rik pa forhoppningar och

duglighet och framatanda foil pa sin post.

Och sa kom ett nytt, nastan forintande slag - 1jusgestalten

i hans liv - Margit fick mitt i sitt livs fullandning uppbrotts-

order utan atervando. Sven Nordengren hamtade sig aldrig fran

det slaget. Stilla och odmjukt fogade han sig i det oundvikliga

och nedlade sina jordiska verktyg den 24 augusti I960.



Gillet betygar honom sin tacksamhet och tillgivenhet och lyser

frid over hans minne.
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