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1/ l/Ga .e

”Denna skrift

har tillkommit genom välvilligt stöd av bland

andra följande firmor:

Iiigeiijöiaffiimaii Rittlolf Engftiom

Telefon AB L. M. Eiicisoii

Byggiiatlsfiimaii Eiikfoii år Malmiiax Aktiebolag

AB Fomfjo' Biak

Gtopptotrps Marmor Aktiebolag

]akob§a'al§ Textilimlastii Aktiebolag

Katiiiiebolim Aittomobil Aktiebolag

Katifiiiebolmf-Kitriifeii

Katifiiiebolmf Tifiifäiifailliiigs Aktiebolag

Aktiebolaget Koiifektiomdetaljeif

Kallberg år Co Aktiebolag

Am/ika-Veifkeiis Fömaljiiiiigsaktiebolag

_ Aktiebolaget Bifoilemia Köblei

Aktiebolaget Laili/ig Laiizlim jamaffar

Aktiebolaget Hjalmai Pettetmfoiis Bokbamlel

Aktiebolaget Pimip-Sepaiatois Gjateiiei

-1:1:-'-f:Z:Z=í=Z<

vf

'Ä:§ÉÉ:ï:;ÉIÉ?¿'''

SKF Kftißkßlmfwtkß
S1/etiska Kaiofxeifii/eikstaileiriza Aktiebolag

Tegelbifakfaktiebolaget W/alla-Katiinebolm ~ -A

Klt1l?bšn_lllagga, klubba och klocka, denrsistnämnda en gåva av den amerikanske
a ti oren och rotarianen, sonen av katrineholmsbygden Reuben Aldéen,

4 9 9 U 8 Rockford, U. S. A., den 50.12.1947.
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Efter en målning av rotarian E. M. R. Weiner, Beloit, Wise, U. S. A.

>l<

Vad Rotary är

ochl vill

i-fïïiVn?
gåva

”<í

Av presidenten i Katrineholms Rotarylelubb Arthur Sàfholm

Icke anade väl den unge Chicago-advokaten Paul Harris, när han år

F 1905 inbjöd några affärsvänner till sitt kontor för samspråk, att detta

* skulle bli upptakten till den världsomfattande Rotaryrörelsen.

Paul Harris var en märklig man, utåtriktad och med sociala ambitioner.
ae

~ I stället för att som n utexaminerad 'urist omedelbart söka sin utkomstY 1 >

ae . beslöt han att först lära känna människorna på deras arbetsplatser. Han

begav sig därför ut på en färd över den amerikanska kontinenten, en färd

*  = som även utsträcktes till besök i Euro a. Så ott som i avsaknad av rese-
4

8
f kapital måste han ta det arbete som bjöds. Han var fiskare i Alaska,

" plantagearbetare i Californien, journalist, handelsresande, kreatursskö-

ae tare på atlantbåtar m. m.
De erfarenheter han under de 5 aren gjorde av människors olika yrken

* och affärssätt blev uppslaget till den kontakt han sökte med yrkesbröder.

* . 1/ Han hade efter sina vandringsårs slut kunnat få en god anställning i en

marmorfirma men slog sig hellre ned i Chicago som jurist med en oviss

D
inkomst för att som han sade leva som människa bland människor. Så

3
D * började upptakten till Rotary-rörelsen. Affärsvännerna samlades än på

* i den enes än på den andres kontor. Med andra ord de roterade. Därav

har namnet Rotary uppkommit.
Paul Harris första tanke var väl att på detta sätt verka för höjandet av

affärsmoral och införa mera ärlighet i handel och vandel. DessutomP HAR e t önskade Harris skapa en bättre förståelse för andras yrken genom utby-

tande av tankar rorande andra yrkesmans arbete, arbetssatt och arbets-

GRUNDARE AV ROTARY INTERNATIONAL Ä l förhållanden och skapa förståelse därför

5
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Långt tidigare på vår jord har väl de synpunkter Rotary förfäktar tagit distriktsguvernörer. Årliga kongresser hållas, den senaste i Ostende maj
sig form i liknande sammanslutningar till medmänniskors gemensamma 1954. Nästa blir i är i april i Chicago, en sammankomst som maste fa
gagn. Men Paul Harris lade amerikanarens praktiska syn på sin idé. Hans sin särskilt högtidliga prägel då Rotary International saledes ar 1955
skarpa iakttagelseförmåga och förståelse för allt mänskligt parad med en i kan fira sitt 50-årsjubileum.
god organisationsförmåga skapade Rotary. Deltagare från olika affärs- Sammansättningen av en rotaryklubb är rätt originell och torde knap-
grenar stötte till, kontoren blevo för trånga lokaler att samlas på och past finnas något liknande inom andra idésammanslutningar. Inom ett
man beslöt att förlägga sammanträdena till restaurang under intagande samhälle av erforderlig storleksgrad antas som medlem endast en repre-
av en enkel måltid. Sammanslutningen fick namn av klubb med stadgar sentant för yrke, tjänstemannagrupp o. d. Rotaryklubben skallo saledes
och styrelse. År 1906 antogs som emblem ett hjul som 1912 ändrades därigenom söka bli ett genomsnitt av ett samhälle. En man fran varje
till ett kugghjul och som längre fram, år 1924, fick den utformningen sådan kategori skall genom detta öka förståelsen för andras verksamhet.
som det nu har, ett kugghjul med 6 ekrar och 24 kuggar. År 1908 var Ingen hänsyn får tagas till ras, religion eller politisk inställning och ingen
tiden mogen för nästa rotaryklubb i San Francisco och 1909 uppstodo yt- hemlighet råder i arbetet. Medlemmarna skola i sitt yrke, i sin tjanst och
terligare 5 klubbar i U. S. A. Och så följde i rask takt klubbar över hela ' sin livsföring sätta tjänandets idé som sin livsinställning.
amerikanska kontinenten. Över världshaven spredo sig rotaryidéerna. En klubb sammanträder en gång i veckan, vanligtvis till en enkel
1911 till England med klubbar i Dublin, London och Belfast. Första lunchmåltid, varefter följer föreningsangelägenheter och ett kortare fore-
rotaryplatsen på europeiska kontinenten blev Madrid 1920. Australien, drag ev. med diskussion. Då och då hålles kvällssammanträden, då
Nya Zeeland, Medelhavsområdet, Afrika och Asien följde strax efter. längre föredrag kan hållas och bättre ventileras. En rotarian bör bevista
Det första världskriget verkade naturligtvis hämmande på rörelsen i syn- så många sammanträden som möjligt och han har tilltrade till varje
nerhet i Europa men efter dess slut rullade rotaryhjulet vidare. Till Sve- . klubbsammankomst över hela världen.
rige och Stockholm kom Rotary först 1926 och till Katrineholm sep- Rotary Internationals valspråk är »Service above self>>, som närn1aSt
tember 1935 till största del på initiativ av direktör Oscar Grönkwist som och bäst kan översättas med »Tjäna din nästa>>. Grundad På detta Val'
blev vår klubbs förste president. Givetvis blev det senaste världskriget en språk ligger Rotarys 4 stora huvuduppgifter.
broms på det 6-ekrade rotaryhjulet. Redan innan krigets början förbjöd 1_ pe,,¿¿m[¿g berënfyêp mm medel för zfjémømlel.
år 1937 Hitler rotaryrörelsen i Tyskland och klubbarna upplöstes. Rotary 2_ V67,/ênde få-1, bög ett-Jê jmmgd ¿,,0m ,,[¿,¿ yyëgn,
lär ha varit den första av de ideella föreningarna som Hitler slog ned på.
Och man kan förstå att Rotary med sin internationella utveckling och sin ll O d Û, m.l.ø Och Wed.till individen riktade inställning skulle vara en nagel i ögat på Det Tredje Fmmw mtemámone I mmfømnm ' go 7
Rikets herrar. Sedan 1945 ha klubbar återbildats och många flera upp- En förändring i Rotarys målsättning har givetvis skett under årens
stått i Tyskland. Den 1 juli 1954 funnos ett 70-tal i Tyska Förbundsrepub- lopp och dess stadgar ha ofta varit föremål för revision. Och. en sam-
liken och i de krigshärjade länderna och förut ockuperade länderna ha manslutning med en så frisk och levande samhällsanda har givet velat
givetvis Rotaryklubbar vuxit upp på nytt och flerfaldiga bildats. Den 22 följa med i de sociala och samhälleliga omvärderingar, som under de sista
nov. 1954 funnos i hela världen 8.412 rotaryklubbar med ett medlems- 50 åren skett. Rotary har möjligen därvid mången gång visat vägen.
antal av 395.000. I den rotarianska tanken på tjänandet ligger givetvis icke att man skall

Nu några ord om Rotarys organisation, arbetssätt och målsättning. direkt sätta in i den samhälleliga tjänst, som heter välgörenhet. Detta är
I spetsen för denna världsomfattande organisation, kallad Rotary Inter- I och förblir den enskilda individens allmänmänskliga inställning. Rotary

national, står en världspresident med styrelse och sekretariat i Chicago. vill göra sig nyttig inom samhället i många andra riktningar. Främmande
Särskilda sekretariat finnas i London och Zürich. Under världspresidenter f för Rotary är givetvis att genom klubbgemenskapen skaffa sig egna
lyder en mängd distrikt med var sin guvernör. I Sverige finnas numer 4 1 affärs- eller personliga fördelar. Rotary vill genom samhälls-, yrkes-, och

S,êylclz'g./yet att tillämpa tjänandet: iclé z' sin livsföring.

asp»
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ungdomstjänst söka vara samhället till nytta. Rotary vill ej oppositionellt
eller genom kritiklusta störa samhället i utövandet av dess funktioner
men kan genom vissa initiativ och ställningstagande ge uppslag och väg-
ledning för samhällsarbetet. Något som Rotary särskilt har på sitt pro-
gram är ungdomsarbetet. Stipendier till skolelever av skilda slag har
Rotary delat ut. För att låta ungdomen få internationella kontakter har Vi böriade
Rotary ordnat s. k. ungdomsläger där ungdomar från andra länder få
träffa våra ungdomar. För några år sedan var ett sådant läger upprättat S Å

vid Solbacka läroverk och 1955 skall ett nytt sådant ordnas i Söder- Av past president Carl Ellwyn
manland.

,

Hur Rotary skall kunna i grund förverkliga den 4:de punkten i sitt 1

program att främja internationellt samförstånd, god vilja och fred i
2'

o
lvärlden torde väl ännu ligga i det fördolda eller höra framtiden till. Om Det händer väl de flesta människor, särskilt dem som haft förmanen

det rätta tjänandets idé blir en världsidé, kan detta bli en makt som skapar S att få leva ett långt händelserikt liv, att man tar en återblick.
den förståelse människor emellan och den frid på jorden, som alla längta Händelser och människor passera i ett oändligt tåg förbi ens inre öga,
efter. Men bakom en ridå står länder oemottagliga för Rotarys idéer. Att röster, som länge sedan tystnat eller försvunnit i fjärran, höras liksom
överbrygga denna klyfta mellan öst och väst synes åtminstone i dessa igen, perspektivet fördjupas. Ingenting står längre isolerat. Det förgång-
dagar som en utopi. nas logiska sammanhang framträder på minnets vita duk, somt dimmigt

jag har med några rader sökt skildra Rotarys tillblivelse och dess arbete ¿ och oklart, somt med ännu större skärpa än när det hände.
genom 50 år, och vill sluta med att citera de tackord som en vän riktade Säkert är att nuet alltid är ett brokigt virrvarr, som det är orätt att
till Paul Harris. slutgiltigt bedöma just då, lika säkert är att det måste vinna i reda och

>>Om Rotary har uppmuntrat oss till att få en vänligare syn på livet klarhet, när det sållats genom tidens såll.
och människorna, om Rotary har lärt oss tolerans mot medmänniskor och Men så är det somt, vilket man liksom tycker sig känna igen bättre än
vi fått en allt större önskan att se det bättre hos andra, om Rotary har det mesta, som etsat sig i minnet med mera skärpa, även om det inrym-
hjälpt oss till trevliga och goda förbindelser med andra människor, vilka , mes bland vardagshändelserna och som, när man närmare söker granska
tillsammans med oss söka livets glädje och skönhet genom att utstråla det, inte förlorat sin charm. Det händer att man icke ens med den mest
något därav till andra, då har Rotary skänkt oss allt vad vi kan vänta.>> kritiska analys finner några fula fläckar, ej heller att falska ackord skära

igenom och göra hågkomsterna mindre vackra. Detta gäller både män-
/lrt/øur S¿¿f/øolm niskor, som man mött, och vad som skett, både det man genomlevat eller

J kanske genomlidit.
Bland det som står i ett förklarat skimmer, som lever, fast det för mig

är ett avslutat kapitel, är Rotary.
jag måste erkänna att mitt första möte med Rotary inte gjorde något

få' djupare intryck. Det var på 20-talet i en sydsvensk stad, där för övrigt
j' klubben några år senare avled eller förpuppades men sen åter vaknade
1 - ur sin Törnrosasömn till nytt och mycket aktivt liv. ]ag har gästat den
" senare flera gånger. När man inte hade klubben längre saknade man den

och sörjde för att den stod upp igen.

8 i 9
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Det var under de första åren på 50-talet, som Rotaryidén spred sig till
våra grannstäder Norrköping och Eskilstuna, och till oss kom väckelsen »

från den senare. Deras initiativ anammades i Katrineholm villigt och un- j

der ledning av vår bortgångne vän Oscar Grönkvvist samlades några her-

rar en kväll för att av representanter från Eskilstuna informeras om
Rotary, dess medel och mål.

Den entusiasm, som präglade deras anföranden, den tydliga varma
kärleken till uppgiften, som Rotary satt sig före, var rörande och står

kvar i minnet även hos skeptikern. Vad som gjorde att tvivel rådde var,
att av oss närvarande, jag vill minnas ett 15-tal, flera knappast vågade

hoppas, att i vår lilla stad det skulle finnas tillräckligt med folk för att ~

med framgång kunna få en ideell sammanslutning av sådant slag att i
längden leva.

Vi beslöto oss dock för att ta fatt på uppgiften, och samtidigt gåvo

vi varandra ett högtidligt löfte, att envar skulle göra så gott han kunde.

fi

J

GÖSTA SJÖQVIST j

Sekreterare 195 5-3 7.
En av klubbens stiftare. T 4 juli 1948 vid flygkatastrofen ÛSCAR GRÖNKWIST

på Northolt-flygplatsen utanför London. Katrineholms Rotaryklubbs förste president T 12 september 1940
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_, . 1 _ . 1 _. _

bl Sa blldaíies än (ïšotaryëgbïl atïlneho ml Oäh deSS..f1:rSta íleïäällï Jag vill ej heller underlåta att framhålla, att en klubb sådan som
ev natur igtvis scar ron Wist an var re an mar av ju O

._ ._
Rotary ej bor tillatas att bli for stor. Vaxer den alltfor mycket, gors moj-

men lade ned ett stort uppoffrande arbete for att fa klubben att arbeta _ .. _ ._ ._ _

ligheterna for kamraterna att verkligen lara kanna varandra mindre och
efter de linjer, som stiftarna tänkt sig och stadgarna föreskriva. _ _. _ _. _ _ ., _, __ _ 0

Om man skulle trott att det skulle gå knagligt i början så trodde mindre' Begransmngens dygd ar Viktig pa manga Satt Och Vld manga
_ l _ Ö ” 'llfällen.f So f k 0 . . tl

man e a ort v1 ommo 1 gang var det klart att den ambition, som be Härmed torde .a å det enkla Sätt är ha fun det
...ldd f.. _ _, ,,. _

jgp , , _gj

51:: 6 Énk Orstífhua gmppeïi var iv Sadant Shi att Svanghâtïma lm: , hedersamma uppdraget att teckna ner några minnen och reflexioner från
a ri mar tes. 1 to o utan not a oss att e amraterna e av va _ _ _ _ ._ ._

g g P g Rotar kl bbens 1 Katrineholm tillblivelse och forsta verksamhetsar ]
._ . . _. ._

y .u . ag
som kunde vara av allmannare intresse inom varandras arbetsfalt, och sa __ _ _, ,

ar mycket tacksam for att det forunnats mig att under manga ar vara
smånin om ledo vi nästan omärkli t in å andra u ifter_ Att det ofta _ _ _ ._ _, _ _ _.

g g g P ppg dl m samtidi t som a med rorelse aminner m1 s alv och aven
0 .. U 0 U 0 .. H e

var svart for den forsta sekreteraren, var likaledes bortgangne van Gosta ” g 1 g P _ , ..g _]

klubbens nuvarande medlemmar om de Rotaryiden hangivna kamrater,
Sjöqvist att få fram föredrag eller demonstrationer var ju bara naturligt. för alltid la ned sin Verksamhet Och inte minst den 1äd.e de titt

Till Grönkvvist och Sjöqvist står klubben i obetalbar tacksamhetsskuld. íöland Vännemag , g l P

Utan deras osjälviska arbete hade väl knappast Rotaryklubben i Katrine-
__ __ O

Carl Ellwyn
holm overlevat fodslovandorna.

När vi lagt nära ett år bakom oss, firade Katrineholms Rotaryklubb

sin charterfest ett par soliga ljuva sommardagar. Vi hade kommit ordent-

ligt i gång. Ingen av oss tvivlade på att klubben hade en framtid och en e -__*

lyckosam framtid att se emot. Vi voro ganska försiktiga med intagande

av nya medlemmar det första året. Vi ville inte riskera, att någon tackade

nej. Men klubben växte sakta och säkert. Alla nya som klubben hade

glädjen att ta emot kände sig genast hemma. Atmosfären var hög och

klar, umgänget hjärtligt och kamratligt_ Vi trivdes. Stadgarnas vidsynta

bestämmelser att kontakt skulle sökas med män i ledarställning inom alla

yrken försökte vi tillämpa i vidaste utsträckning. Och vad kan inte en

klubb med denna skepnad och med denna absoluta öppenhet i allt vad

den uträttar göra för att närma människor, som eljest aldrig träffades

utom möjligen under stela högtidliga former. För mig själv, som redan

då hade bott i Katrineholm i tjugo år, blev det ständigt nya kontakter med

män, som jag visserligen ofta varit bekant med i årtionden men aldrig

lärt känna. Men i Rotary kom man närmare varandra på ett sätt, som i'

lät ana människan bakom masken. Ett viktigt medel att skapa trevnad

var de enkla umgängesformerna, där vi alla voro bröder men inte Du-

bröder så där i allmänhet utan i verkligheten. Sammanträdenas förlägg- '

ning och deras tidsbegränsning gjorde det möjligt för envar att komma.

De utdragna kvällsssammanträdena hade åtminstone i begynnelsen ingen

större funktion att fylla. De sparades till de verkligt stora och viktiga En eefiälad referien, känd över flere delar er världen, 'ver Ke”/I Belfrage

d d f b d 1 f H 1 Bilden 01/an från fêlnblaenr 10 årsjz/bllennr 1946 då Belfrage deltog som guver-
tillfällen då det behan la es rå or av et e se u are va ör. _ _ _ * _' ' , _' “

” g Y nor for S1/erzgedzxtrzktet. Vød /oans .fzda preszdenten Carl Cedergren; maka
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kunde användas till representationsvåning Däremot var icke alla ense

om det lämpliga i att anordna hembygdsmuseum i källarvaningen. Pou-

sard påminde om att konstföreningen skulle ha en utställning å Stora

Djulö.
Klubben kastade sig sålunda från början in medias res: angelägen-

heterna i det samhälle, som klubben levde i. Vid det tredje sammanträdetFrån chartezffest talade Axel Stenberg om dispositionen av stadens mark, om generalpla-
. .. er och regionplaner, varefter följde en livliv diskussion.tzll varldsbraml n Ö

Ur /elubbprotoleollen 193;-1939

- Rotaryrörelsen, som börjar vinna stor utbredning även i Sverige .

och som har till uppgift att sammanföra personer inom olika yrkesgrup-
per för att verka för tjänandets idé, har fått en avdelning i Katrineholm.

Måndagen den 1 oktober 1955 bildades nämligen en Rotaryklubb
härstädes i närvaro; av distriktsguvernören för Sverige museiintendent I

dr Gustaf Munthe.
Så stod det i Katrineholms-Kuriren den 2 oktober 1935 om klubbens

bildande. Vidare meddelades, att till styrelse valdes direktör Oscar Grön- »

kvvist, president, lasarettsläkare Carl Ellwyn, vice president, kamrer Gösta
Sjöqvist, sekreterare, bankdirektör Th. Nilsson, skattmästare, och distrikts-
veterinär Arthur Säfholm, klubbmästare. Ett 20-tal personer, represen- l

terande olika yrken, antecknades som medlemmar.
Klubbens första veckomeddelande är emellertid det som utsändes från

det första lunchsammanträdet tisdagen den 8 oktober 1955. Klubbens
medlemsantal anges till 23 och de närvarandes till 16 eller 70 procent.
En medlem var permitterad till årets slut för utrikes resa. Vid det första i 
lunchsammanträdet presiderade Grönkwist. En telegrafisk välgångs- ¿í

hälsning upplästes från Stockholms Rotaryklubb. Julius Lindström talade  

om Stora Djulö och vad Katrineholms stad bör göra av denna gård. Han
föreslog att i Stora Djulö bör förenas museum, representationsvåning för
staden och pensionat. Efter lunchsammanträdet besåg rotarianerna bygg-

.

naden från källare till vind, och vid nästa sammanträde följde diskussion. Ett besök 15 augusti 1957 vid tegejbmket i gköjdínge under Oscar (;rÖn_
Den allmänna meningen var, att det vore mycket lyckligt omibyggnaden « kwists ledninlg. _Frånhvåë1ster_LiiBd1pe1:~g, Cšderiåaná Élcjaäïlírjolírâlåïïëg,

__ . _ . . .. 0 . " _ a run en . . -kunde ordnas ett värdshus eller dylikt, varvidsamtidigt ovre vaningen
1 Enwyn' Gmn Wist OC amnn jg , ., .

.

j . ' ., j _ i »
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Men samtidigt med att samhällets angelägenheter berördes vid sam-
manträdena så var det den nya klubben angeläget att söka en fördjupning
i Rotarys idéer. Redan i november 1935 hölls en generalgenomgång i
klubben om Rotarys anda och speciellt dess fyra punkter. Den närmaste
anledningen till denna genomgång var att presidenten Grönkwist kunde
meddela att Katrineholms Rotaryklubb blivit inregistrerad i Rotary Inter-
national den 8 november 1935. Vid detta verkliga Rotarysammanträde
utsågs också för första gången kommittéer, vilka fick till ordförande:
planeringskommittén Grönkwist, klubbkommittén Ellwyn, yrkeskom-
mittén Hallström, samhällskommittén Julius Lindström, internationella
kommittén Pousard.

Det är Gösta Sjöqvist, som skrivit de första protokollen till 1937. Hans
stora intresse för Rotary yppade sig främst i det arbete för klubbens orga-
nisation, som han så intensivt nedlade, skapande fasta former, som i stort
sett torde vara gällande för klubbens sätt att leva än i dag. Protokollen
är synnerligen snyggt utskrivna med fint tryckt stencil, inom parentes
sagt: det bör vara klubben angeläget att snarast återgå till denna sobra
form istället för den nuvarande blå spritstencilen, som väl torde blekna
så mycket, att man om 30 år, när 50-årsskriften skall skrivas, icke kan
läsa protokollen.

På tal om protokollen kan det nämnas att klubbens veckomeddelanden
i bundet skick nu omfattar cirka 2,000 sidor.

Snart nog under det första halvåret började emellertid de olika med-
lemmarna hålla anföranden vid sammanträdena inom sina speciella
yrkessfärer. Julius Lindström pratade om beskattning, Brycker gav kri-
minalpsykologiska betraktelser, Säfholm vägledde i den nya köttbesikt-
ningslagen, Warne i vetenskaplig arbetsledning inom industrien och
Cedergren beskrev världens barrskogstillgångar.

Det första kvällssammanträdet torde ha hållits den 28 december 1935
under Ellwyns presidium, då Grönkwist icke kunde närvara på grund av
sjukdom. Vid detta julsammanträde diskuterade man värdenas rangord-
ning enligt professor Runestam, som särskilt poängterar det lyckliga i att
leva tjänande. Under tre timmar hölls en mycket intresseväckande dis-
kussion med inlägg främst av Morbeck och Hallström.

Den första närvarostatistiken gällande oktober-december 1935 upp-
tog en 100-procentare, tre 92-, en 84-, nio 75-, tre 67-, två 59- och två
5 0-procentare.
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Det är påfallande hur man vid denna tid i Rotary, där av allt att döma

en stark sammanhållning var rådande, kunde i lugn och ro sysselsätta

sig med de problem, som låg inom de egna arbetssfärerna. Fred rådde i
världen, men vi skall snart se hur i varje fall en och annan skydds- och

försvarsfråga kom upp inför risken av krig, som låg över hela denna

generation. Redan den 18 februari 1956 talade Ellvvyn om gasskydd. Det
är naturligt att detta första avsnitt av klubbens historia vid sidan av

Ellwyns historik om bildandet fått titeln Från charterfest till världsbrand.

I januari 1956 fick klubben fem nya medlemmar, av vilka de flesta

kom att spela en framträdande roll i fortsättningen, disponent Hjalmar
Eriksson, ingenjör Axel Håkanson, disponent Vald. Larsson, direktör Paul

Strand och direktör August Weckman. Medlemsantalet var enligt 1956

och 1957 års matrikel 28 och enligt 1958 års 55.

Med anledning av att klubben invalts i Rotary International kom

skriftliga hälsningar från hela världen, bland annat från klubben i
Tsingtao i Kina och Cienaga i Columbia, Cuzeo i Peru och Cuenca i
Ecuador.

5 Den första främmande föredragshållaren i klubben synes ha varit greve

Eric von Rosen, som berättade om sina forskningar och jakter i snöfjäll

och urskogar. Föredraget var offentligt och entrén 5 kr. tillföll oavkortad

insamlingen för Estlandssvenskarna. Redan tidigt hade klubben alltså en

internationell verksamhet.
I början av 1956 uppgjorde Sjöqvist ett digert förslag till olika före-

dragsämnen i Rotary fördelat på de olika kommittéernas intresseområden.

Kommittén för samhällsfrågor fick sig bland annat förelagt frågor om

Katrineholms framtid, trafikproblemen i Katrineholm, hur göra Katrine-

holm vackrare, kan Katrineholm bygga läroverk, socialt arbete i staden,

Katrineholm och framtida flygning. Men förteckningen upptog även

något som klubben i en framtid kom att syssla med i en ganska stor

utsträckning nämligen ungdomsfrågan. De första frågor som uppställdes

i detta ämne var: vad kan en man göra för en pojke, och hur kan vi

stödja ungdomsrörelserna?
Under de första åren var det icke alldeles ovanligt att kamraterna

inbjöds till något av kamraternas hem till lunch. Den 5 mars 1956 bjöd

sålunda Warne på en charmant lunch i sitt hem. Sjöqvist noterar med

särskild tacksamhet att samtliga som icke kunnat komma anmält för-

hinder. I samband med lunchen talade '\X/arne om SKF Katrineholms-

verken, dess tillverkning och problem och efteråt visade han sina verk-
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städer. för kamraterna, något som blev utomordentligt uppskattat. Dylika lflttltïarr Oclïaíïlïr llpclïåelskílín :re Ošâptšííeteåtšš ÉStl:llS:::laeIå:::_

visnin ar utav arbets l t . f"l'd d . k " . R d k ty u Y -- g g 0

e P e Sema el e se en gang e tee e en vec en r klubb gavs sålunda en ordforandeklubba, från Stockholmsklubben
efter det Warne presenterat sitt verk visade Vald. Larsson ett par moderna - -- <>

of kfå d klbb bdfln .M kllk k-
stora bussar från Karosseri k t"d 'Ik k ll ° 'll P ' eestbo t I n en re -u er Or S eeget OSV usl se S eeets See
. S d r .k Vet S e erna” ev V1 e en S u e ge Ü femme orkester spelade Hyllningsmarsch av Grieg och Ouvertyren till Egmont
1 y a ri a. av Beethoven. Emanuel Morbeck, som under årens lopp kom att hålla

Skildringar om resor 1 främmande land har alltid varit högt skattade manga andliga apneller i klubben, talade därefter över bibejnfden Den

l klubben' Dell teeete gave ev Westberg Sem l mete lene teleele lnttes' som vill bliva störst bland eder, han skall vara allas tjänare -- ett ord

Sent llell ett eeeek l USA' som passar för Rotary och dess medlemmar. e

En samhällsfråga som under de första åren sysselsatte klubben mycket 1 fesnniddngen på Stadshotellet de-lrgg ett 9()-ta1 personer, Munthe,

Var Katrlnennlms lar0VerkSrraga> Vllken lnleddes utav fdnannes Sten' Ellwyn, Grönkwist, Rosander, Pousard talade. Ett stort antal inkomna

berg» Sem Senare nnder Sa manga ar kdm att betlka klnbbmedletnmatna r
telegram upplästes bland annat från Rotaryrörelsens beskyddare i Sverige

med rangslande Saket ut Sitt minnes Skettkemmele' l kronprinsen, nuvarande konungen. Landshövding Hammarskjöld avslu-

Har kan jag givetvis icke följa alla de intressanta ämnen som klubben tade med att framhålla att Rotarys mål ar att få fram personligheter, och

tog upp redan från början eller ange alla föredragshållare. Det skulle det ar personligheter tiden och landet bäst behöver, sade han.

bll tbr ntrYmmeSkraVande- Jag nnPPaS ddek att det Skall bll mblllgt rdr Efter middagen redogjorde dr Sten Florin om sina epokgörande upp-

klubben» att utge en tbtteekntng t Stnnm ttd Övet alla de bnttåt tusen 1 täckter avlden s. k. Vråkulturen vid fyndplatser utanför staden. Grön-

röredrag eller dleknssldneamnen Sem getts under de gangna aren ben l kwist meddelade att Rotaryklubben beslutat överlämna 1,000 kr. åt

Över tbtedtagsballatna- Hat kan blntt ntttnnas nagra av bnvnddtngen t 1 fornforskningen i Katrineholmsorten, närmast för att fullfölja utgräv-

klubbens verksamhet under dessa år, innan VVarne går över till att tala ningarna vid Stetrin (B¿1den_ från Chaftgrfegten sid, 17, 19 och 23.)

l en eetekllel ettlleel em vad Sem llelllle under Vellelsetellelene er' * På festen följde arbetstyngda tisdagar, tisdagarna har alltid varit Rota-

Jag ndterar att EllWYn rbrsta gangen tdg UPP nngdbmsrragan l klnb' av l rys dag i Katrineholm - Sjöqvist talade om försäljning till svenska

ben» da nan l aPrll lean rdresldg att klubben Skulle Stddla Sednterna lnrbr lantbrukare, Hagström om tandrötan osv. Vid sammanträdet den 14 juli

rlrandet aV deras Sankt Gedrgerest det atet- .r  gav Grönkwist meddelande om, att den tusenlapp, som klubben lovat

“ Den 13 juni 1956 var klubbens stora dag, då dess charterfest hölls med till fornforskningen i orten, av honom personligen ställdes till klubbens

högtidssammankomst i Stora Malms kyrka, middag på stadshotellet och l förfogande, något som beledsagades av ett fyrfaldigt hurra. a

ntrlYkt tlll .lnllta Skane- Land5bÖVdlng bn Hammarsklbld den gnVernÖren Det första årets sommarmånader förflöt med round table, flera vecko-

i Sverige fil. dr. G. Munthe var i spetsen för en stor skara rotarianer från meddelnnnnn Säger lakgniskr; intet av vikt förekom.

andra klubbar bland dem som bevittnade charterns överlämnande till I augusti var man emellertid i farten igen, då Fnfsslö bfnks anfägg-

klubben. Av de främmande rotarianerna var många från fadderklubbeni ningar basags under Hallsrröins ledning Vid Samma n11fä11@ hnffade

Eskilstuna. Bland dem presidenten borgmästare Edgar Rosander, som man också fyra gångar för Lindbergs nyfödele SOn_

särskilt intresserat sig för Katrineholmsklubbens instiftande. Klubbmed- En Sensatløn det Också för klubbmedlemmarna arr få ge sig ned i

lemmarna och gästerna med damer avreste efter samling vid stadshotellet Kant under Halmar Erlkssøns ledning I lnbludan Swd det

. .. . ._ Û P g UV 1

gemensamt till Stora Malms kyrka, dar klubbpresidenten Oscar Gron- Skulle medföra galoscher Och gamla kladan

kwist hälsade de övri a närvarande och talade om Rotar s ideer. _ _ _ _ . 0 .. f

e Y Det första intercitvmotet var 1 Eskilstuna 1 september, da kraftsupe

Gllvlelllelellh lll ltíllelglthed evellellleellel efter __ettk llelt tell olllllebells avåts å sommarrestaurangen Strömsholmen i Eskilstuna och presidenterna

c arter rev oc ram or e e varmaste va gangsons ningar ran Rotary Magnussøn Och Ellwyn talade för varandras klubban

International.
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Intercitymötet i Eskilstuna följdes av ett i Norrköping den 28 oktober
1936, då doktor Eirik Hornborg från Helsingfors talade om mellan-
folklig fiendskap i historisk belysning.

rf,

Av föredragen under hösten märktes anföranden om den nya rätte-
gångsreformen av Brycker och Julius Lindström, om Ni-reformen av
Håkanson, om reumatismen av Pousard, om USA:s sparbanker av West-
berg och om Skåne av johannes Stenberg.

I januari 1937 återfinns i protokollet ett uttalande, som tyder på spän-
ning i världen. I klubben citeras ett uttalande av Landskronaklubbens
vicepresident Wihlborg. Denne konstaterar, att trots det att kanske i våra
dagar orden kärlek till nästan mer än någonsin förs på läpparna, avstån-

I É

det mellan människornas hjärtan tycks bli allt större. Europas alla stor-
makter, de må hylla tron på kommunismens evangelium, på fascismens
eller nazismens ensamt saliggörande kraft eller på demokratien som
den enda riktiga regulatorn för det praktiska livet, alla rustar de sig till in

tänderna. Vi som arbetar inom Rotary kan förvisso bli missmodiga. Beror
det kanske på att vi icke har den sanna Rotaryandan? Varje rotarian bör /

ha klart för sig att skall världen bli bättre, måste varje rotarian arbeta «

på att förbättra sig själv, sitt eget hjärta.
Onda aningar om möjligen föreliggande ofärd ger kapten james Holz

i ett föredrag i klubben 1937 om det civila luftskyddet. I övrigt kan från
första halvåret 1937 noteras en skogsexkursion i snö och väta men med
stockvedsbrasa, mat och kaffe vid Forssjö. Denna utflykt i skogen har
sedan blivit något av en tradition inom klubben frampå vårvintern.

I april 1937 hade klubben besök av distriktsguvernören för Sverige
C. H. Trolle, vilken uttalade sin belåtenhet med klubbens arbete och »j

talade allmänt om Rotaryiden. Den 13 april glödde tydligen en intensiv f.

vårsol, ty enligt protokollet var Ellwyn tvungen anmoda medlemmarna
att tygla den tydligen av vårsolen influerade glädjen, som rått under
lunchen, för att tala om att guvernören till honom framfört ett tack för

3

mottagandet i Katrineholm.
'

Den 15 juni var det kvällssammanträde med besök från Eskilstuna- och
Norrköpingsklubbarna och föredrag av Warne om psykotekniska prov
vid yrkesskolan. Den 27 juli 1937 hade klubben en utflykt till Tisnaren,
främst till Ellwyns vackra Bonäs och till Tisenö och Hävla bruk. Denna
utflykt lever ännu i mångas minne som en strålande upplevelse. I proto-
kollet står att efter måltiden, som framdukades ur medhavda matsäcks-
korgar, hölls rotarysammanträde på verandan vid skenet av stearinljus
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och en fotogenlampa under Hallströms presidium. Sedan en medlem sommaren mottaga en finsk pojke eller flicka ombeds vänligen sätta sig
talat för kvinnan, tråddes dansen till midnatt. Det är väl från denna “ i förbindelse med någon av internationella kommitténs ledamöter. Vid
utflykt som Rotary har en mycket rolig film. denna tid företogs också en frivillig insamling bland medlemmarna till

Bland övriga mera remarkabla föredrag under hösten 1957 märks ett  flickscoutkåren. Den 24 maj 1958 förelåg tacksamhetsskrivelser från
av Ellwyn över ämnet: Varav dör människorna, ett av kommendören i utrikesdepartementet för klubbens medverkan vid ungdomsutbytet med
frälsningsarmén Larsson och ett av missionär G. A. Arell om Östturke-

_ in Finland samt från Katrineholms flickscoutkår för en emottagen kårfana.
stan' I Samma datum höll Hjelmberg föredrag om olika stridsgaser, deras

Under denna høst behandlades ett 0m0f8an1Sat10Sf0f51a8 *W R0fafY egenskaper, användning och verkningar. Ett helt batteri medförda proverInternational, vars huvudtema var decentralisering, så att t. ex. Europa på dylika gaser höll OSS i Vederbörlig Sp-anning, men ilasklneken var Val
finge sin egen något så när självständiga styrelse. Detta gav Axel Stenberg i rillskrnvadet Sa der nnnsrnd aldrig panikl Skriver Wesrbergt som då Var
anledning till att lancera en ny tolkning av ordet service. Genom att .f Sekrererare
använda ordet kamratska istället för tänande kunde man få fram en

9 . _ _t . nt . P i 1 ' fl; Johannes Stenberg började vid denna tid delge klubben resultatet av
ny n to ning nv Rntnryn ynn nun' ntnnnnng nnppnnnn nn nnnn nnnn in ' a intresseväckande forsknin ar i ortens historia Sålunda talade han i<1 1< 11 f . _ S1” gran e s u e upp attas som en brandfackla, som skulle komma att resul , itttii iaaa tttintin i Tttinettatitt høimtt i Dittititiöni Det
tera i ett ivande menin sutb te. Det var också vad det °orde. Både vid _ . _ ,,g g Y gl nin en att man skulle fara ut till ruinen och se a den och duka udetta och följande sammanträden diskuterades saken. I själva verket var 5 mn g _, I , . _ ,, P . _ pp

' " ur matsackar, men den blasiga och kyliga vaderleken omintetgjordeman ar mitt uppe i en ideologisk konflikt, varvid Stenberg icke fick , l ti Det titta tttbtttttttmmttnttatitit tat tttbttttattt iaa_/___iiaaa höns
något medhåll men ändock ihärdigt vidhöll sina synpunkter. Stenberg fick ti:iin2a ittni i aaa a attt itiynitita Ftttttia tiit Httiitttam inbitttiit itittbbttn

'11 <1 ' " R "1< ~ ° “ . '  '
ti svar att et ej ar otarys avsi t att endast vara en kamratforening, Va mmttnttatittt rattat tittivttite rtan ttvetnötttn a na

._ i h h.. r _ i a upp . g p g
nnnn nnnh ni: nn,n:..ny íniinn sninivnn nn Vnitn Vnniininntinnn nnnnn nn sätt omhänderta de i våra bygder utplacerade tyska skolbarnen. Anmodannytta oc -orso a na orstae se me an mannis or oc an er. ._ ._ _ _ . . , _. _

- . . _ ._ . _ . ._ _. overlamnades till internationella kommitten. Hallsrrom som nu avgickStora Djulo hade just nu blivit fardigt efter sin nydaning och dar holls . . ., , ,
0 O. .. 0 .. som president, bjod jamte sin maka pa en charmant supe. Han demon-da och da klubbens sammanträden. Ett sadant var anordnat som kvalls- O _ __ _ . _ .

. str r d o ks d n a fabriken for arsenikim re nerin av virke.sammanträde den 1 februari 1938. Efter sammanträdet med föredrag av n n n C n nn Y P g g
Hellberg ein ridningspressen blev der Viekning i köker under rnnnrer På hösten 1938,då Morbeck övertagit ordförandeklubban, talade bland
Sr-ainning den allsång i liallaieni framgångsrikt ledd av Safholia Cedei_ andra Säfholm om sitt besök i Amerika, där han överlämnat vår klubb-
gren sjöng bland annar Elvira Madigani Sraende pa en Srelt den der var _". flagga till rotaryklubben i Wilinington. johansson demonstrerade Valla

illnsrrerade dödssknrrer i Visan  ' Valla pensionat. Hjelmberg talade i september om de stundande luft-

diapliai att aa hans halabiyianda fall fran Sialan mot aolveii da han ii spisbrödsfabrik vid ett kvällssammanträde, då man även åt kräftor på I

Det året firades också Rotarys 33:e årsdag med hälsningar från Rotary “ SkYddSÖVninåama°
Internationals president Maurice Duperrey och president emeritus Paul då Eskilstuna rotaryklubb inbjöd till intercity meeting i Eskilstuna den 6
Harris Samt tal av Hallström om vad Rotary -är och vill. Hallström upp- oktober 1938 tillsammans med Västeråsklubben, varvid distriktsguver-
läste också Hellbergsartikel i Katrineholms-Kuriren om Rotaryrörelsen. nören Ed. W. Peyron talade om behovet av moralisk upprustning, en
I mars 1938 hade klubben besök av sydafrikanska unionens sändebud pånyttfödelse av varje enskild människa, därvid hon måste göra sig kvitt
Mr Terrence H. Eustace. Rotarian J. Söderquist, Göteborg, gav en livfullt upplagringen av allt gammalt bråte för att bereda plats för något bärande
intressant skildring utav livet i Sydafrika. i . gott, som kan föra mänskligheten framåt. Som motto för rotaryklubbar-

Samma månad behandlades i klubben en fråga om ungdomsutbyre med «, nas inre verksamhet angav guvernören: samhörighet, svenskhet, vidsynt-
Finland. De rotarianer som har möjlighet att under en månads tid till il her.
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Doktor Wilhelm Holmqvist, amanuens vid Riksantikvarieämbetet,
gav i klubben redogörelse för sina synnerligen intressanta undersökningar
av husgrunden vid Trolle träsk. Byggnaden har varit en förnämlig herre-
mansbostad på 1500-talet och påminner om det av Magnus Ladulås på
1200-talet uppförda Alsnö Hus på Adelsö i Mälaren, Tälje Hus vid sf

Södertälje och Hårstorp i Motala ström. tt Rotarynllnnen fran
Vald. Larsson visade Karosseriverkstäderna och Strand sin konfek- ., .

tionsfabrik, Lindberg sin sulfatfabrik vid Värmbol. andra Varldskrlget
Den 25 oktober 1958 föredrogs guvernörens maning, riktad till alla 0

rotarianer i alla länder i enlighet med Rotary Internationals initiativ, att Av past president Oscar Warne
undvika kritik av ett annat lands lagar och sedvänjor och att ej på något
sätt blanda sig i dessa. Guvernören bad samtidigt de medlemmar som är

villiga att mottaga ungdom från andra länder Linder sommaren 1959
t god tid anmäla detttt Da Jag Vid n21iVS21fSSi<1fICf 1959 övertog klubban från avgående presi-

I protokollet för den 7 november 1958 anmärker sekreteraren att det J denten Metneek> nade kflåsmnlnen böflaf 1101321 Sig- Vid 1<Vä11SSan'1man-

alltjämt tycks vara svårt att mangrant samla medlemmarna till kvällssam- trade med damer Pa eteta Dinle den 22 augusti namnef VeCi<0Ine<iCiei21n~

manträden. Även då programmet är av gedignaste slag. Det var faktiskt 1 det att »Stdmnlngen ttan netian Val den ba5ta»- Vi Sem V31' näfV21f21nCie
nedstående att icke mindre än 16 medlemmar Skotkade man att på kommer dock säkert ihag, att det allvarliga utrikespolitiska läget satt sin

minsta vis anmäla förhinder. Och detta under den s. k. attendance week, } ptagel pd Stdmnlngen' Fet de tlesta stod det klart» att ett ÛYÜ Väfidskfig
då presidenten särskilt uppmanat medlemmarna att i största utsträckning . var Odndvlkngt'
besöka klubben! fisar WeStberg_ Presidenten erinrade bland annat i sitt halsningsanförande om ett av

Åfên 1957 och 1958 slöts med s. k. familjefester, varvid även med- Rdtatys :nal _ lntetnatlenellt samtÖtStand> ånd Villa Ûeh fred- »Denna
lemmarnas ungdomar var med och naturligtvis även damerna. Dessa Sdndtetstands_stta_Van mötet l dag stela Svaflgnefef På gfnnei 21V den VäfiC1S-
famitjefester mycket trevliga Och givanda politiska spanningen men just denna oro i världen berör i hög grad

På, hösten 1958 höns i Stockhølm Rotarys fjärde regiønatkonferens Rotarys verksamhet. Rotary är sedan någon tid förbjuden i Stor-Tyskland,

under stor tillslutning bland annat från Katrineholm. Från sekretariatet nallen sanlt en del staten sem Staf axelmakfefna näf- Vi fnffinef h0p-
i Chicago meddelas att vissa rotaryklubbar i Kina måste inställa sina i Pas enlellettld> att aven enl en ÖPPen kenilikf nu el kan nnCiVii<21S, män-
Sammamräden på grund bombanfatt Røtaryktubben t Peiping har niskorna så småningom. skall bli förnuftigare och komma till insikt om
kunnat Sammanträda regelbundet under hela kriget. Denna klubb har 1 att livet skulle bli drägligare såväl bland enskilda individer som enskilda

donerat 1,000 dollars till hjälpverksamheten bland den hemlösa civilbe- tdlkgtnppen Om man tntsekte se det geda hes Sina nïefinïänniknf i Sfäiiêt

folkningen. Tokio Rotaryklubb har donerat en summa till hjälpverksam- tot att endast söka ettet detas tel»- '

heten bland krigets offer i Kina som erkänsla för den hjälp, som rotary- Tysklands angrepp Pa Polen skedde -°-Om bekant i gryningen den 1

klubben i Tientsin i Kina lämnade vid den stora japanska jordbävningen t Septenlnet' Allman tneblllseflng Pfeklamefadee i Enginnd Oen Frankrike,
4 1för några år Sedan följd av krigsförklaring den 5 september.

Snart Skulle Världen skakas ännu Större Olwkor än i Kina_ 1959 Fomtzírfêt fömi/niaberedsênp nnbefnlles i 1/ån! land genom kungörelse

gick in, det år som såg världsbranden tändas. I Rotaryklubben i vår stad Om mal”fn"t7”_l_”~ttgÛ””8-
Speglades Också detta Warne berättar därom i det fötjanda Den forstarkta beredskapen tradde i kraft söndagen den 5 september

Fol/êe Heljßeïg men vissa krigsförband inkallades redan på lördagen genom personliga
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order. Sålunda skulle luftbevakningscentralen i Katrineholm omedelbart .. _. __

bemannas. Denna order berörde bland annat Cedergren och mig, då vi I' HJALPVERKSAMHET TILL KRIGSHARJADE LANDER'

som landstormsofficerare var krigsplacerade i »LC Kt>>.

Ur dagstidningarnas rubriker och notiser under dessa dagar kan föl-

1) Fmlamlrbyzzïlpen. t

Denna fråga diskuterades första gången vid lunchsammanträde den

jande nämnas: »Vårt land är väl berett>>, sade statsminister Hansson _, a 1 Oktober 1 Samband maa gavamarans brev angaanaa kanaküv hlalp
f

den 27 augusti. >>Roosevelt vädjar till Hitler>>, »Sista försöket>>: drott-
från Rotary till Finland. Bland de synpunkter som framfördes vid dis-

ningen Wilhelmina av Holland och kung Leopold av Belgien har erbjudit kaaaioaaa kan fallande naaarasf K

brittiska, franska, tyska, polska och italienska regeringarna sina bona

officia för att få till stånd en lösning av krisen.

En talare ansåg att Rotary ej borde befatta sig med frågan förrän vissa

spörsmål angående myndigheternas inställning blivit klarlagda. En annan

“af talare framhöll att vi för närvarande har egna problem att lösa och ut-
I samband med krigsutbrottet: »Tyskland angriper Polen -- blixt- _”

angrepp i gryningen den 1 September» »Bomber mot Warszawas kVin_ ._ talade betänkligheter aven ur politiska synpunkter. De flesta talarna var

dock av den åsikten att Rotarf nu borde söka brin a Finland häl i
nor och barn», >>Kampparoll utan motstycke av gråklädd blek Hitler>>, 5 g 1 P

»Brittiska imperiet i krig - Förenta staterna neutralt», »Ryska trupper l nagon Orm'
På förslag av presidenten företos en insamling som inbragte 225 kr.

över Polens gräns den 17 september>>, och slutligen »Ryska bomber mot Ö ”

Finland den 50 nOVember»_ Enligt Moskvamdiøn k1_ 18 den 1 december Beloppet skulle sandas till var guvernor for vidare befordran till finske

har »Folkregering bildats i Finland>>.
rotaryguvernören. . .

Vi som i vår dagliga Oärning berördes av de omvälvningar som kriget För att fa en bakgrund till aagan ar dat kanska Pa sin plats aa ga en

medförde har väl ännuaa dessa händelser i livligt minne. Katrineholms a kart atarbhak Pa aa atnkaapahtlaka hanaalaama hösten maa'

Rotaryklubb bestod vid denna tidpunkt av 57 medlemmar av dessa finns I Oktabar blev det bekant att Sovlataunianan began förhandlingar maa

nu endast 14 kvar. Ett 40-tal av nuvarande Rotarymedlemmar har således Finland med krav dels att gfansan Via Kafelska nasat Skane aragas langra

ej deltagit i de diskussioner och beslut som fattades i klubben under kri- norrut” dels att Hanga Skane baaaaas av Iyaka aariaakraftar'

gets första månader.
Konung Gustaf inbjöd Norges, Danmarks och Finlands statsöverhuvu-

Vid klubbens första sammanträde efter krigsutbrottet (den 5 septem- aan an aa aaaaa i ataakhalm aan laa-aa Oktober' Tanken pa avaaak

ber) framhöll presidenten, att det skulle bli svårt att varje vecka få före-
intervention 1 Finland och frågan om att sanda svenska trupper till Åland

dragshållare under rådande förhållanden. En del medlemmar var inkal- aiakataraaaa aaa aaaa mata' Meningarna var aalaaa bland aa paaaaka

lade till militärtjänst och flera torde vara upptagna i sitt dagliga arbete
partierna. Vinterkrigets utbrott den 30 november utlöste en nationell

mer än vanligt. Vid nästa sammanträde den 12 september hade emellertid aamlmg 1 Sverige'

en aktuell fråga tagits upp genom Hallström. Han inledde en diskussion
Vid sammanträde den 23 januari 1940 framlade Joh. Stenberg vissa

. _ _. _. . _ . " ° ° SA: - ' t"ll ' till de fr° or som 1 stått i sam-
om prisstegringen genom att lasa upp arkebiskopens uttalande vid urtima aporsmal angaanaa U S ma a amg ag ' L P

band med kriget Det beslöts att fråvan skulle diskuteras vid kvallssam-
riksdagens öppnande om nödvändigheten av lojalitet och hänsynsfullhet ' Ö

i dagens läge. Hallström fördömde särskilt hamstring i synnerhet när den ' mamraaa pa Stara Dlala an aa laaaan'

sker avsiktligt. Hans anförande följdes av en livlig diskussion.
Den 28 januari 1940 gästspelade Rönnegrenska teatersällskapet från

I det följande skall jag med stöd av veckomeddelanden söka e en bild avaaakaaaatara Eaalaiagaara' after aaraatanaiagaa haaa fast araaata Pa

a '1 Stora Djulo på initiativ av julius Lindstrom. Ehuru Rotary ej officiellt
av viktiga frågor och beslut, som behandlades av Katrineholms Rotary- k

- 0 ._ ._ _. var var e to manva rotarianer i esten. et var en minnesri va
klubb under krigsaren. Klubbens sammanträden holls under de narmast ' ' g Ö _

följande åren på Hotell Gillet och under sommaren på Stora Djulö.
tillsammans med våra finska vanner i en allvarstyngd tid. _

Kvällssammanträdena hölls dock på stadshotellet under vintermåna- Vaa kvanaaammaaaaaat a StOra_Dja1Ö aan aa januari rakapaalaraaa

derna. V

28

presidenten ]oh. Stenbergs inlägg vid föregående sammanträde och hän-

visade till guvernörens_ månadsbrev angående tidigare åtgärder i saken.
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_ 0 under årens lopp 40() miljoner kronor och över 12.000 svenskar hadeHallstrom, som just aterkommit fran ett besok 1 Stockholm och sam- " anmält Sit, Varav de flesta hann ur till fronten före krigets Slttt_
manträffat med initierade personer, framhöll att nå ' ' ' ' ' f Ö, -

got initiativ i orm le _ _. O .. 0 le
.. 0 .. . .. . tionen Nor e sokte vart land lamna h al a oli aav forebraelser fran Rotar nu e vore lam li t. M d ° Undel de upa av g P P ..y 1 p g an ena es om att pa . O ..

något satt framlägga saken för rotarianer i USA och att man aven borde Satt' Rotary samarbetade draga Om fadderskap med Ferenmeen Radda
göra amerikanska rotaryklubbar uppmärksammade på den asiatiska faran, Barnen' h
som hotar Finland, Norden och hela Europa. En kommitté tillsattes be- Den le nevembel lndl talade llu Ellen Ellwyn for Reda korset OC
stående av presidenten, Hallström och Alwerud, vilka skulle framföra vädjade om hjälp till Frankrikes och Belgiens frysande barn.oI samband
klubbens Synpnnktet till guVernÖren_

~ “ med tyska förtrycket under senare krigsåren diskuteradeos pa klubbens
Den 6 februari 1940 lämnade Hallström rapport om sitt och Alweruds Sannnannade Pa vad aad Relaly Skulle kunna lal_nna__nagOn hlelp en

besök hos guvernören i Finlandsfrågan. Guvernören hade meddelat, att 3 våra förtryckta bröder 1 Danmark. Det var emellertid narmast klubbarna
myeket I-neta ginteles innn-i Retary i USA än vad som kemrnir rill Ofrenr_ i sydvästra Sverige som fick bringa hjälp genom att ta hand om flyktingar.
ligheten. Guvernören hade tillsammans med Nnfgeg och Danmarks Bland andra hjälpåtgarder kan nämnas insamling av böcker till krigs-
guvernörer sänt ett telegram till Rotary International. fångar i tyska fångläger.

Den 5 mars uppläste Sjöqvist ett förslag till insamling för Finland.
Lindström talade för ekonomisk hjälp till personlig utrustning av frivil-
liga samt respengar. Han förordade även bidrag till rusthållet, vilket hade II. KATRINEHOLMS LUFTSKYDDSFRÅGA.
en stor ekonomisk och psykologisk betydelse för de frivilligas familjer. Vid kvallssammantrade på Stadshotellet den 12 december 1959 höll

Klubben beslöt att lämna ett bidrag på 1.000 kr. motsvarande kostna- löjtnanten vid flygvapnet Frank Cervell föredrag om luftskyddsfrågan
den för ett rusthåll. Vidare beslöts att styrelsen skulle avfatta en skrivelse l med särskild hänsyn till Katrineholm. Representanter för Lottarörelsen
till guvernören med vädjan till denne att uppmana andra klubbar att hade inbjudits. För klubbmedlemmarnas del följde sedan diskussion på
följa exemplet. Som ett bevis på svensk offervilja, när det gäller hjälpen Stora Djulö. Från flera håll betonades att allvarliga försök borde göras
för Finland, kan en notis i dagspressen nämnas: Sport i 0fredStid. Den att anskaffa ett luftvärn för Katrineholm. Olika förslag framlades ifråga
11 februari vann Sverige en underlig fotbollsmatch mot Finland. Trots Om insamling av medel. Något beslut f?»tt21deS ej i ärendet Utan ffaåan
sträng kyla hade Stadion 10.000 åskådare. I entré erlades 43.000 kr. och hangköts till kommande sammanträde.

genem radien inaannadea l Samband med matenen aaannn kr' Den 19 december meddelade presidenten att styrelsen och samhälls-
Sem bekant lnaeandea de nannara eperanenerna den la mars 1940' kommittén diskuterat möjligheten att föra fram Katrineholms luftvärns-

fråga. Man hade enats om att tillkalla en luftvarnsexpert. Vid kvallssam-
2) Faaalawaaaanan aa/a awag afalfaaaneaamaaa' manträde den 2 januari 1940 redogjorde kapten S. N. J. juel för luft-
Nar Tyskland den 22 juni 1941 överföll Ryssland, och Finland sögs V-ärnsfrågad Han hade under dagen rekegrieeeerat angående antalet pia-

in i detta krig» nPP5t0a nYa Pnnnska PfÛn1em> i första nana i Samband f ser och deras placering. Han hade även dragit upp riktlinjerna för ett
med nansnenng av trupper genenn Finland een Sverige nn det eeknpe' f luftvärnsområde för Katrineholm och redogjorde för tänkbara pjäser för
rade Nnfga- ortens skydd. Till sammanträdet hade inbjudits representanter för stadens

Frivilligrörelsen fick mindre proportioner än under vinterkriget och , ¿ myndigheter, intlnsttletl efdninggmakien nen pressen.
forlorade till slut allt stod fran svenska organisationer. Det humanitara Errer rererlreeer r-eljele en livlig dlskussiod Håkansenr Ordförande l
lljalpaleetel lelllel elllelleldd dell under kllgen kem ungelal added ' samhällskommittén framhöll som sin åsikt att stadens innevånare fri-
finska barn för kortare eller längre tid över till svenska familjer. Rotary- Vrllrer borde erleeee e Viss ereeent på kdmmunalskarrerr En kraftig
klubbarna eeh delas medlemmar deltog llllllgt l denna hlaelpvelksamhel' insats av industrien förutsattes. En interimskommitté tillsattes med
Genom sina insamlingar under parollen »Finlands sak ar var» insamlades
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Håkanson som ordförande. Hans uppgift var att snarast utlysa ett möte IV, NÄRINGSLIVET OCH FOLKFÖRSÖRJNINGEN.
för behandling av frågan om en luftvärnsförening. Den 19 september 1959 inledde Axel Stenberg en diskussion om

I egenskap av luftskyddschef hade Hjelmberg redan våren 1939 stu-
1 1<aPPrieten Pa bYggnadsmat@fia1, Särskilt Cïïlfïti tegei den eiektriska

derat luftskydd i Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike och han kablar-
delgav klubben sina intryck. Cedergren framhöll att knappheten bottnade i transportsvårigheter,

Den 2 apnj berättade Hjejmberg Om Sina juftskyddsstudier j pinjanej därför att minst hälften av nödvändiga transporter ej blir tillgodosedda.

Dessa studier hade säkerligen betydelse för utformningen av Katrine- Anvaaaanaet av Ved i större ntstraekning Pa grnnd aV knaPPiiet Pa kni
holms luftvärn. Katrineholms luftvärnsförenings verksamhet har senare sem bransie den brist Pa bensin sern driVinedei> staiier Ökade kraV Pa

ej omnämnts i veckomeddelandena, men som bekant lyckades man in- tranSP0rtniedei-

samla cirka 160.000 kr. och pjäserna levererades efter någon tid. 20 tebrnari i94O iarnnade Cedergren Ûrientering i bransierragan- Han
framhöll att konsumtionen av brännved varit i oavbrutet sjunkande till
följd av den dyra vedeldningen i kakelugnar, varför man övergått till

HL FOLK OCH FÖRSVAR andra bränslen såsom kol, koks och olja. Vid krigsutbrottet hade vårt

10 december 194O_ Anger höll ett anförande över ämnet »Ur land ett vedlager som sannolikt endast var hälfteg så1:t<:1rt1:.om höstín

- - - för t. En situation som skär tes av var avintern. n ö a s o savver -
krigsdagbok». Man fick av Angers erfarenheter starka intryck av svenska u P _ g 0 _ g
arméns förmåga till snabb mobilisering och aktionsförmåga liksom av ning var bemeïde av ertotdetllglašbïsktatt' Att tvaiñasvts tafut arbet:

. _ . _ _. . .. ° '- r tt t " s "rr" 1
truppens och varje enskilds vilja att gora sitt yttersta for fosterlandets kraft gat ei agen Om tianstep 1 t Omme ei a 1 ampa O an V

försvar. krig'
Jardh gav en översikt på kol- och koksmarknaden och meddelade att för

A ÉS ialšlarå 19"/11'fyiddkväussamlíínoanträde hölimaiøotenoi êfméstabeg närvarande är alla lager uttömda i Katrineholm. För februari stipulerades

n ers Gr Stmm Om tag agta Synpjm er pa Vart Otsvar OC för Katrineholm 11 rocent av årsförbrukningen i mån av tillgång. Hans
._ C 0 0 P

de°SdteSuraíri>' Se11_{te1:eS“f_n torbiød dock publicering och Svar pa tmgøt firma hade hittills endast fått 2,5 %. Vid årsskiftet anbefallde myndig-
om et mi itar o itis a a et. . . . . ._ .

, P g heterna sparsamhet, enligt vilken rumstemperaturen ej fick overstiga 18

29 aptit taat' Btytket tataae am hemvatnet Sam aktiv hemvatnsman grader och varmvatten tillhandahållas endast två gånger i veckan.
framhöll han: >>att vara hemvärnsman är nyttigt ej blott för samhället Den 8 Okteber 1940 talade Cedergren Om »Ersättningsbränsjen för
utan även för individen. Det är både kroppsligt och psykiskt välgörande.>> b¿jdr¿ft»_ De väldiga prebjemkempjex som sammanhänger med bristen

i ÖVrigt kan röilande töredrag narnnasï på flytande drivmedel för motorfordon framhölls. I landet finns 200.000

15 maj 1941. Kapten Norén, flygstaben, om »Flygvapnets insatser på personbilar, 61.000 lastbilar och 5.000 bussar, och av dessa är endast

västfronten föregående år>>. cirka 7.000 monterade för gengas, men meningen är att komma upp i
3 juni 1941_ Jen Stenberg enn »gknjnngdnmens Väfntjän5t»_ 5.000 vid årsskiftet. .Dessa kommer då att konsumera 52 miljoner hekto-

25 September 1941_ Major Odqvist »Lufe Och bevakningsskyddet liter träkol eller 2 miljoner kbm ved, vilket torde stota pa stora anskaff-
ningssvårigheter.

4,) k f h k f d 15 april 1941. Gösta Andersson talade om >>Gengas>>. Med hjälp av
ldecember 19 _. Anger om »Svens t örsvar oc svens örsvarsan a _ . . _ _. .. . . -

uñder 19OO_ta1et». instruktionsbilder redogjorde han or e grun aggan e principerna 1 of d . dl d k l-

2 maj 1945. Kallberg om »Minnen från en lång beredskapstjänst>>. Föjjamje föredrag av Cedergren noteras:

under kriget».

gas- och trägasdriften. l

I slutet av maj 1940 och ett par år senare var vårt läge allvarligt, och 7 april 1942. >>Kristidsstyrelsens plan för tillgodoseende av bränsle- 1

man räknade med ett tyskt angrepp. behove-t>>_
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9 februari 1943. >>Vedtransportproblemet» och den

7 september 1943 >>Gengasens framtid>>.

Under 1944 började läget återgå till mera fredsmässiga förhållanden

genom att blockaden västerut lättade. Genom invasionen i Normandie

lättade även det försvarspolitiska trycket. Bristen på livsmedel var under

åren 1941-1945, som vi kanske minns, ganska kännbar. Vargavintrarna -

och bristen på bränsle var även besvärliga. För att nämna ett exempel Det glusnar
salufördes ej sill och strömming under vissa perioder. Kölden och min-

faran samt risk för beskjutning var orsaker till att fisket kunde bedrivas Hm, klubben mottogfredsbudskapet maj

endast i blygsam omfattning. Som ett tecken på övergången till mera Av past presümt Carl Cedergren

normala tider kan namnas, att 1 ett veckomeddelande 1 februari 1944

noterades kamraternas glädje över att stekt sill och potatis serverades

till lunch.
Û!M1' Wfß Ett snabbplock ur protokollen för 1944 och fram till krigsslutet i maj

1945 kan ha sitt intresse för att belysa vad klubben diskuterade och
uträttade under denna händelsemättade period.
22/8 1944 Fru Ellwyn talade om finlandsbarnens ankomst till Sverige

och utplaceringen i de svenska hemmen. 400 barn hade

. redan mottagits i Katrineholm och dess omnejd.
29/8 talade Säfholm och Ellwyn om barnförlamningen.
12/9 och 28/9 gladde oss Warne med sina mästerligt berättade Väst-

götahistorier.
19/9 Ellwyn om vad som förekommit vid årets landsting.

3 / 10 E. G. Gustafsson redogjorde för >>familjebidragen>>.

10/ 10 Karlson om >>Skolkommissionens betänkande>>.

17/ 10 Cedergren om >>Träförädlingsindustrins utvecklingsmöj-
ligheter».

22/10 Beslöts inköpa en klubbflagga att hissas utanför hotellet
på sammanträdesdagar.

.

14/ 11 Ordf. i Teknikerklubben Avance, herr Granbom, talade
om Enskilda läroverkets lokalbehov.

21/ 11 Foogde om Handelsbankens ekonomiska notiser.
28/ 11 Cedergren om Rotarys syften och riksdagsman A. J. Bärg

om Tobaksmonopolet.
5 / 12 E. G. Gustafsson om stadens statförslag för 1945.

12/ 12 Beslöts en uttaxering av 10 kr/medlem för lindrande av

Bilden 01/an hämtad från Nasjonal/ajelpens barnebjelprnti/algf i Oslo nöden bland b1°Öd1'f01kC1'1 1 NOH1611-

tackskrivelse till Rotaryklnbben i Katrine/aolin. 25/ 1 1945 SChuWe1't Om hur en Stadsplan kommer till.

34 35

fâ



50/ 1 inledde Gutestam diskussionen om Schuwerts föredrag med enbart gnda resnrtat- I den erterrörlande drSknS5r0nen> Vart

att skissera upp Katrineholm som en sjöstad vid Djulösjön. len- Stenberg» Gnte5tan1> ErrWYn nen rrn ErrWYn Sarnt Pre'

6/2 Oveng demonstrerade hampfabriken i Värmbol och talade Srdenten dert0gn> rrarnkem ernerrertrd bade rnstannnande

om hampan och dess historia, och avvikande meningar. De tvivlandes mening har ju

20/2 Ellwyu em Kullbergska Sjukhuset eeh dess utveckling också i många fall besannats av den fortsatta utvecklingen

27/2 Joh. Stenberg om här och där små krogar eller Katrine- etter kriget-
holmshotellens föregångare, ett särdeles intressant före- 15/5 Hlermbefg talade Om knlnmnnara atgärder rÖr b0StadSPr0'

drag som började med Erik XIV:s tid och fördes fram dU1<ti0@, S-Om aV h0n0m rÖf0rdadeS-

genom århundradena, spaekat med Citat ur gamla hand- 22 / 5 och 29/5 fortsatte Hjelmberg sin inledning om bostadsproduk-

lirlgar_ tionen. I diskussionen yttrade sig, förutom E. G. Gustafsson

15/3 Srigberg em geeialvård ' som framhöll attbostadsmarknaden borde saneras, även

10/4 Grefveberg Om grera hus eeh Små_ J. Lindström, Anger och Warne som däremot ansågo att

17 /4 Tideström em Srera jerdbruk eller Små_ ' byggnadsindustrin i största möjliga utsträckning kunde

24/4 Anestad om Kiirunavaara och malmbrytningen där. klara Sig Siä1V-

9/5 1945 Vice presidenten Gullstrand öppnade sammanträder eeh 22/5 Föredrogs guvernörens tack för de av klubben insamlade

höll under åberepande av meddelander på efrermiddagen medlen till lindrande av nöden bland Nordens nödlidande

den 8 maj om Tysklands fullständiga kapitulation följande barn, Slllfd å C11 Summa av 1-4411 43-

anförande; 5/6 talade Joh. Stenberg om föreningen Nordens program samt

dess blivande avdelning i Katrineholm.

>>R0MWkmMf@1”-' 12/6 redogjorde Nils Jonsson och 19/6 presidenten för distrikts-

Med ontsäglig glädje och med känslor av oerhörd lättnad kønferenâen i Götebørg.

/MW vi mßffgíf kdfkßßf Om att frßßlßf deg Wmdff 1' 27/6 hölls en skogsexkursion å Eriksbergs skogar under presi-

Eagpalo le I k I d dentens ledning, varefter Rotaryåret avslutades med mid-
en anga ii tnrs ymning, som i nara sex ar egat or/er e 0 ._

härtagna och ockuperade folken, har i denna 1/årens tid, anno dag pa Store Drum Vardshus'

. 1945, ljasnat till en förhoppning om en lyckligare tid såväl 1945 46
för dem som för alla jordens ör/riga folk. __

Vårt eget lem! 00/1 'vi If/Wfk r0fr¿@r, S01” 821201” ett 28/8 Presidenten höll parentation över guvernören åren 1942
ofattbar nåd förskonats från krigets fasor, deltaga av fnllaste _44 kyrkøherde Uno Almgren Halmstad. Han var en
b . .. - d b - É .. . O 7 3

¿:;:,::¿ze n:t:,¿¿Jy¿anÉ:jšår::j¿¿20m t detta dag” Mmm mat mm eldsjäl, en man som helt gav sig för Rotary och dess ideal.

Men Rotaryrörelsen har stor räckvidd, ty Rotary bär till- Ana Sem ttattade henem ttngt) en kansra av att raka en

namnet International. Dess 'bärande idéer och principer för gammal god Van. Hans Charm Var Oemotståndlig Och man

Fred, Folkförsoning och Förståelse 1/ill omfatta alla jordens gav sig Omedelbart vid hans fasta handslag Och glada, Smir-

lagd” och tåla' Må ”jr elabb' Kartmeb01"” ROM” etwa' tande hjärtlighet. Vid distriktskonferensen i Lund, där han
re an nn, i en nya ti ens första gryningstimma, efter fattig . ._ ._

och ringa förmåga, med 1/årt arbete bidraga till nppnåendet preslderade' praglade han Sentensen >>Man ar mans gam-
M, 48,,-,, ,,ac,¿m maj; S/ge ,,¿¿,;,~¿¿_/,, man>>, densamma som varit våra fäders ledstjärna och som

han ansåg höra samman med Rotarys program. Och han

Efter Gullstrands anförande talade fru Nylin om den tnrtsatteï »lag taekar rör de tVa ar som gatt- De ha Varrt

s. k. krigsbarnsutväxlingen, som ur hennes synpunkt gett ß ~ arbetsfylldamen samtidigt en stor positiv tillgång. Jag har
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dessutom upplevat det säregna som mannavänskap betyder. 27/11 Forslund gar' en brrrlanr eXP°5e ÖVer SKFïS 50'arrga Verk'
l Varje klubb, som jag knmmrr rrll har jag lr-ant denna ¿_ samhet i Katrineholm och dess betydelse för staden.

värme som strålar en till mötes. Men den skall inte stanna sj 4/12 Föredrag Presidenten en SkriVe1Se från rörenrnåen »Radda
inom Rotaryklubben, utan den skall ut i vars och ens 1. Barnen» med en Vadlan Om nla1P rdr barnen de krr.-35'

gärning.>> Med hänsyftning på kriget höll Almgren, som A .
härjade länderna Finland, Norge, Holland, Belgien, Frank-

l-esr mycket över hela Varlrlen, pa der nationella drager r rike och Tyskland. Enhälligt beslöt de närvarande att alla

var för-else, men han nppnnerade sig mer alla narr0nalrS_ inom klubben, efter råd och lägenhet, snarast skulle teckna

tiska rörelser. >>Det nationella är berättigad kärlek och 1Ü_'25 kr- Pr medlem- Insamlingen gav err resulrar av

värme, det nationalistiska är osund feberhetta>> sade han en 585 kr- i

gång Han menade aven, arr Svensk Rnrary ej far isolera 29/ 1 1946 Julius Lindström frågade 1 ett foredrag: »Saknar svensken

sig, ty det väsentliga är att de internationella förbindelserna intresse rör nrrrkespelrrrk-r» Der rnrressanra röredrager
hållas levande utlöste en livlig diskussion. En talare efterlyste en klar

18/9 S. Goldweyn talade om Palestinaproblemet sett ur judisk linje i Vår _utrikeSpQ1itik” en annan Eåstød att Én Sådan
Synpunkt fanns. Presidenten sammanfattade: »Aven om vi som en

' ° ° h d ' d '
_ . . liten nation ha svart att göra var stämma ör i en inter-

25 /9 Teol. kand. Torsten Ellwyn talade inför ett gripet audi- . ._ ._ . ._ - .. 0 .-
. 0 _, , nationella koren, bor vi for den skull el lagga ned var rost

torium, bestaende av forutom manga klubbkamrater med n 1., d h.. d 1 Sker ute i Världen å oss lik il_
._ _. . , 8 åd d Ik h kk, k ,R__d k eernata e,aneser som

” e " d' f ll '.
månader långa vistelse som KFUM :s krigsfångesekreterare krafl. man gšnøm att Stan lg: el :_ 1» d 18 .

i Tyskland där han fått göra resor kors och tvärs genom det 26/2 Beslots att hm klubbens 10-arslu 1 eum en mal.
inför sitt sammanbrott då stående tredje riket. Carl Cealergren

16/ 10 Anger gav färska intryck från en resa genom Belgien.

25/ 10 Cederman föredrog en rapport över en affärsmans syn på
läget i Frankrike i dag.

50/ 10 Gullstrand höll ett - som vanligt _ spirituellt och av
sann människokännedom och humor präglat 5-min.
Rotary. De som var med torde inte ha glömt denna snabb-
sketch av vad som hände i en svensk II-klass järnvägskupé
med fem herrar samt en mamma med en 3-årstös. (Anfö-
randet finns att läsa in extenso i jubileumsskriften.)

9/11 Kommendörkapten Percy Skjöld talade om >>Atomenergin
i mikrokosmos och makrokosmos>>.

20/11 Westberg talade om sparbanksrörelsen i ett föredrag, betit-
lat »125 år i samhällsutvecklingens tjänst». Det var ett
utmärkt föredrag som på ett mångsidigt sätt klargjorde
vilken utomordentlig hävstång sparbanksrörelsen varit och
är för det enastående framåtskridande vårt land gjort.
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Mycket Rotary
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O

v1d klubbens Io-årsfest

Katrine/oolms rotaryklnbbs tio- Klubbens president Carl Cedergren
åriga tillvaro firades 19/5 1946 hälsade de talrikt församlade, guvernö- se l

med en anslående minnesstund i St. ren Belfrage, rotarybröderna med da-
Malms kyrka på eftermiddagen samt mer, representanter för främmande
på kvallen med en middag å stads- klubbar, stadsfullmäktiges ordförande
botellet, i vilken ett bandratal per- riksdagsman Bärg m. fl. Presidenten
soner deltog. Klnbben fick nnder minde ock med några ord om Rotarys
dagen mottaga många lyckönsk- höga uppgifter.
m'”fg@l1”,- f1”¿¿m~ff W t2¿¿1”1/Wmíe WPW- Därpå sjöngs under de snart 700-
Iefmßt fÖ1”fd¿@1'Élkk@¿E~fk¿bf-

' åriga kyrkvalven rotarypsalmen: Sänd
titna samt klnbbarna i Norrköping, av him1en5 501 en Strimma

» Nyéöpflzgf Sàdeállef Öfebm Û”/9 Em. Morbeck gav från predikstolen
Vasterås. Dartill kom att Rotary/s en del glimtar nr klubbens 10_ångn

ÉWWWÖ7" ¿ S7/emigef KW! Belfmgef historia. Medlemmarnas antal var först
narvar ocb aven representerade den 2 nu ar det nmknn 0 Inm nv_ 3,... gi' ..a.ta
W”"Mf0"”p”””””de ROM” Imem' gare till klubben var direktörerna Oscar
tional. Lyckönskningstelegram an- Grönkwist och Gösta Sjöqvist, den
lande från ett stort antal rotaryklitb- förre avliden men den senare trees

bf” f fkfld dela” ”W landet mfl” flå” flyttning till Göteborg nu närvarande.
Fmlmíf 06/9 Nmgef 7"0t””"3””””bd- Det var Eskilstunaklubben som stod
Dagen till ära donerade klubben till faddef med b0fåmäSf21f@ R0S21df?f i

Eumpahjälpen 1,255 kn spetsen för en delegation. I kronolo- .

gisk ordning redogjorde Morbeck
Vacker minnesstitnd i forsam- för vad som sig i klubben tilldragit,
lingskyrkan. gav citat ur en del av den långa rad

Klubbens charterfest hölls i Stora av föredrag och diskussioner som där
0 \Malms kyrka, och det var naturligt att hallits, berörde en ideologisk schism,

10-årsminnet främst skulle högtidlig- som uppstod och avvecklades för några
0

|hållas i församlingskyrkan. Det blev ar sedan, samt belyste den initiativ, som
en stämningsfull minnesstund där. klubben tagit, bl. a. till bildande av

/ iFörst spelade musikdirektör W. Åhlen Katrineholmsortens luftvärnsförening.
på orgeln Bachs Preludium i Ess-dur. Talaren minde ock om sex bortgångna
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medlemmar: den första presidenten niskor tycker om att härska. Det har
Oscar Grönkwist, den energiske affärs- sagts att Rotarys mål går längre än
mannen, som förstod Rotarys värde, kristendomens krav. Jag vill för min
civilingenjör Roland O. Wengström, del stanna vid denna tydning: en sann
den _ försynte tillbakadragne vännen, rotarian är den som har händerna fulla
vilkens ljusa minne står i klaraste da- av gagnande arbete och sitt hjärta
ger, överste Nils Hallström, som form- varmt för sina medmänniskor. En man
ligen slet ut sig i arbetet - mitt under som tjänar och älskar sina medmän-
kriget fick han ock till allt det andra niskor för världen framåt. Vad världen
i uppdrag att leda ett regemente, apo- för närvarande också behöver är tole-
tekare Otto Nyman, en duglig, arbet- rans och vidsynthet. Vi måste försöka
sam, tillbakadragen man, ingenjör Axel förvandla hatet i världen till dess mot-
Håkanson, den stridbare, självständige, pol, försöka få människorna att mötas
naturvännen, samt disponenten Edvin och förstå varandra. Amor vincit

hederstiteln primus inter pares (den A. I. Bärg.' ]ag lyckönskar en

främste bland gelikar). Den nuvarande stad att äga en iäafan rörelse.

guvernören är den man, som svensk Gästernas tack för maten framfördes
Rotary nu behöver. Han är en vidsynt av riksdagsman A. J. Bärg. Med de

man med realistisk optimism. Han är idéer som Rotary har är det svårt att
varmt hängiven Rotarys idé. Han är ens kunna drömma sig till att bli med-
erfaren i internationella ting och han lem. På stadens vägnar ville talaren
är en varm anhängare av samarbetet i frambära ett tack för vad Rotary ver-
Norden. I denna tid, då svensk Rotary kat. Jag lyckönskar vår stad till att äga

kan komma att betyda något, då dess en sådan rörelse. Talaren önskade att
organisation lämnats intakt av kriget, klubben alltjämt skulle fylla sin bety-
är det en lycka att Kurt Belfrage står delsefulla uppgift i vårt samhälle och

i dess ledning. Tal. utbringade guver- att dess idéer skulle komma att spela

nörens skål. en allt större roll för stadens efter vad
0Veng> en man som arbetat sig “PP Omnia- Presidenten lämnade därefter med- tiden går.
till en god stallning och var hängiven Efter guvernörens tal framträdde delande om klubbens gåva till Europa- Efter middagen hade klubben hög-
vatt atbete' Tal' Slutade sin histotik teptesentantet tet de gastande klub' hjälpen samt frambar ett tack till med- tidssammanträde. Därvid höll Carl Ell-
med att framhålla, att kristendomen barna, lyckönskade och överlämnade
säger: du skall älska din nästa som dig som gåva sina resp. bordsflaggor.
själv. Tjäna din nästa framför dig själv Akten slöts med Vår Gud är oss en
(service above self) är Rotarys motto. väldig borg samt Karg-Elerts Fader
Det ser ut som om Rotary skulle gå vår, spelad på orgeln av direktör Åhlén.
utöver kristendomens krav, men det d
blir val anda till sist detsamma. Kan G0 fam” Z Me” stad'
Rotary nå något av dess höga Syftemål, Den festliga banketten på stadsho-
då är (1658 framtid Säkrad_ Hela vår tellets festsal tog sin början vid 6-tiden.
kultur går under, Om inte kärleken, Presidenten Cedergren föreslog skålar

hjälpsamheten, barmhärtigheten blir för konungea Samt ktonpfinsen' Svefl'
en av mänskligheten pm-ktiserad 1ev_ ska Rotarydistriktets hedersguvernor.

nadsregel. Guvernor Belfrage lyckonskade en

Efter historiken spelade direktör klubb* S_°m _haf förmånen att verka i
Åhlén en Orgelkoral av Walther. ett relativt litet samhälle. Den. klubben
Herren vår Gud_ har mycket stora forutsattningar att

kunna få ett gott kamratskap, som är
Rotarianens uppgift: att tjäna en förutsättning för att Rotary skall
och älska sina medmänniskor., lyckas. I sitt spirituella tal berörde

Rotaryguvernören Belfrage lyckön- guvernören i fortsättningen värdet av
skade Katrineholmsklubben till en en god Rotaryanda, den enskilde med-

J

framgangsrik verksamhet. Han tog lemmens insatser och kravet pa sam

bl. a. upp ett par punkter i dr Morbecks ling kring väsentliga ting: Med enig-
tal: det av en opponent klandrade talet het bli små ting stora, vid oenighet
att målet skall sättas högt, högre än faller de största ting.
att det kan nås. Guvernören vände sig
med skärpa mot detta: målet måste H9/llning för ga-1/ernören.

sättas högt. Det är inte modernt i vår Vice presidenten Hilding Hjelmberg
tid att tala om tjänande, vår tids män- talade för guvernören och gav honom

verkande, främst musikdirektör Åhlén. wyn ett tankeväckande anförande om
Telegram avsändes till finska Rota- den mänskliga kulturen -- ljuset från

rydistriktet, samma dag samlat till öster och det ljus, som kanske kommer
konferens i Lathi. från väster. Talaren fick tacksamma

Vid desserten höll Rafael Pousard applåder.
talet för kvinnan. Det var särdeles spi- Från stadshotellet for de deltagande
rituellt och spann till en del på 40-tals- till Stora Djulö, där kaffet intogs
diktarnas makabra diktning till kvin- och samvaron fortsatte under mera
nan. Till slut uppläste talaren ur egen otvungna former. Som helhet blev det
fatabur en mera lättförståelig hyllning ett värdigt firat tioårsjubileum med
på vers till hyllningsföremålets ära. många oförglömliga intryck.

Edi Kaspar föredrog de telegrafiska F. Hbg z' K-K
hälsningarna. 21 /5 1 946

42 å 43

L



GuvernörengeneralHugoCederschiöldpåbesökiklubben1950.TillhögerpresidentenFolkeAnger

ochtillvänstersekreterarenHansGrönkwist.

l

-a

" O O O

.l
\

Klubben växer
Ä

J . . ff
_ \

Sleedet -1937-194; t

Det är naturligt att i en historik som denna den största uppmärksam-
heten ägnas åt det grundläggande första skedet. Utrymmet skulle heller

l o o o

icke tillata en nagot sa när fullständig berättelse av vad som tilldragit sig

i klubben under den sista 10-årsperioden 1945--1955, som följer efter
pastpresidenterna Ellwyns, Warnes och Cedergrens med fleras skildringar
i det föregående. Det sista decenniet ligger ju också ganska nära i minnet
för de flesta av de nu inom klubben verksamma medlemmarna.

Först några allmänna reflektioner. Man kan konstatera att klubben
vuxit ut att omfatta allt flera yrkesområden inom staden och dess ort, allt
efter som innevånareantalet stigit och ett mera differentierat närings- och

kulturliv utvecklats. Representanter för fackföreningsrörelsen och det

sociala arbetet har invalts så att klubben i dag kan sägas utgöra ett ganska

gott tvärsnitt av samhället. Antalet medlemmar har stigit till 54 från 42

år 1944. 1 .

På sin tid kunde lunchsammanträdena få rum i en av stadshotellets fest-

våningsalkover. Nu då också betydligt fler gäster i regel besöker klubben,
l
j

Ofylles ständigt den stora salen. Närvaroprocenten är numera ocksa rätt
god, sedan under senare år av energiska presidenter närvaroplikten allt-
mera poängterats.

Klubbens allmänna hälsotillstånd torde vid de snart uppnådda 20 åren

kunna anses vara mycket gott. I och med att klubben blivit större så har

väl i nagon man de första arens självklara intimitet i kamraternas klubb-
\

o
1

4

umgänge en aning avtrubbats, men alltjämt lever den och frodas. Fran-
sett den i en tidigare artikel berörda ideologiska konflikten har väl aldrig
några stridigheter eller motsättningar förmärkts inom klubben. Det till-
kommer väl icke klubben som sådan att döma i egen sak, men en kröni-

i O O O

kör, som i alla fall varit med 18 ar av de 20, ma väl tillatas att von oben
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se på klubben och den anda som vilar över densamma. Hans omdöme blir
utan skrupler: ett mera otvunget kamratliv, en bättre stämning torde icke
givas än den som utvecklats och utvecklas i klubben. Sällan såg eller ser

man nagon tendens till kotteriväsen. Rotationen pa stolarna vid samman

trädena har icke klickat.
Går man igenom veckomeddelandena för de sista 10 åren och de är

I

o o

legio ty de är omkring 500, sa passerar där revy framstaende presidenter,
skickliga sekreterare men först och främst 100-tals föredrags- och över-
läggningsämnen. I och med att klubben fatt en programchef synes sam

manträdenas ämnen ha förts fram till något slags effektiviserat aktuali-
tetssystem. Nästan som på löpande band har dagens problem kommit
upp i klubben, mestadels framställda av experter. Man märker också

j O Ohur problemen av vad slag de vara ma, med aren blivit allt mera inveck
lade, och det är rent av märkligt hur den korta halvtimmen, som stått till
buds kunnat förslå utreda ärendena. Följden synes ha blivit att tiden blivit
allt mindre för diskussioner i klubben. En hel rad bemärkta personlig-

o 0 1

wheter har under aren uppträtt i klubben som medverkande men ocksa

mindre bemärkta, vilka visat sig vara durkdrivna experter än på det ena

än på det andra området. På senare tid har även flera musikaliska fram-
föranden förekommit beredande klubbmedlemmarna en stor avkoppling
och njutning. Den nu fungerande presidenten har även som inledning till
sammanträdena då och då tagit upp Ture Ströms Rotarysång. Över huvud
taget borde vi sjunga lite mera.

För att få en rätt bild av vad som förekommit på klubbens program
under det sista decenniet, är det nödvändigt att en förteckning utges

separat över föredrags- och överläggningsärenden. Det är redaktions-

kommitténs förhoppning, att en sådan skall föreligga åtminstone till den

1 oktober 1955, klubbens egentliga 20-årsdag. Här skall blott i korthet
omnämnas att under de första åren efter världskriget klubben fullföljde
sitt intresse för krigets offer, speciellt när det gällde barn och ungdom
och att klubben deltog i kontakten med fadderorterna Odder och Salo.

Men också att den då och då tagit initiativ i ungdomsfrågor, speciellt

f utbildningsfrågor, ungdomsläger, ungdomsutbyte m. m. För denna verk- j

0 1samhet redogöres i en särskild artikel. Klubben har statt fadder för Flens
rotaryklubb.

Klubben mixer, vi boppdr ej blott på bredden utan även på djupet z'

F. H.
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3 minuter Rotary*

Ett anförande z' Katrineholms Rotarylelubb av Helmer Gullstrand

De av eder, som innan kriget rest på kontinenten ha kanske ibland, allt efter
er egen sinnesstämning, känt er besvärade eller tilltalade av danskens »snakkesa-

lighet» eller av sydtyskens och fransmannens öppenhjärtliga meddelsamhet. Det
har hänt att man, innan man skiljts från sina nyförvärvade reskamrater, fått till
livs bade deras egen och deras slakts historia. T. o. m. den annars sa stele och

avmatte engelsmannen har nagon gang, utan namnande fran min sida, varit
spraksam och gemytlig.

Men hur är det här hemma? Finns det någonting mera stelt och tillknäppt,
nagon mer infrusen atmosfar an i en II klass kupe och sarskilt bland svenska

herrar! Jag tror det inte. -- En dag i somras företog jag en längre järnvägsresa
i II klass. En plats i kupén var tom; de övriga fem upptogs av, förutom mig själv,
4 andra herrar. Två av dessa herrar buro frimurare- (eller kanske var det Odd
Fellow-) emblem tva andra hade rotaryknappar pa rockuppslagen Man borde
saledes ha anledning tro att dessa herrar hade samma ideella livsinstallning med
samma malsattning for liv och tanke bortom vardagens materiella stravan. Och
man skulle förmoda att dylik samhörighet borde resultera i en känsla av kamrat-
skap eller atminstone ett behov av sallskaplig samvaro under en trottande tag

0
l resa. Men när tidningarnas innehall konsumerats till sista anekdoten sutto vi och

tittade ut genom fönstret eller bara sutto; men alla hade vi det typiskt svenska,
kyliga »noli-me-tangere>>-attityden. Vi voro ju inte presenterade för varandra _.

Vid en mellanstation kom en ung mor in med sin lilla flicka, en förtjusande
3-åring, och satte sig på den lediga platsen. Tösen hade sin docka i famnen och
borjade pyssla med den. Kvarterna blev till timme och den lilla borjade ha lang-
tråkigt Plötsligt går hon och lägger sin docka i knät på en av farbröderna
Dockan aterlamnas med ett anstrangt leende. Efter en stund placerar hon dockan i
en annan farbrors knä. Modern hämtar dockan tillbaka under generade ursäkter.

* Borde odlas mer ¿ klubben/ Gullstrand, rotaríanen ända in i lajarteroten, citeras
Û obär för att ge prov pa vad 3 minuter Rotary ar.
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Så förflyter en god stund och än en gång anförtror den lilla sin docka i en annan
herres vård. _ Då händer någonting. Dockan börjar langas och bollas man och
man emellan, från knä till knä, till flickans ljudliga förtjusning. Isen var bruten.
Samtalet kom i gång, bekantskapen var gjord. Kanske grundlades t. o.-m. en
vänskap för livet mellan någon av herrarna, mellan någon av dessa livets rese-
närer. Jag var emellertid vid min resas mål och lämnade kupén.

Den lilla episoden gav mig den tanken: skall det verkligen behövas ett barns
oreflekterade hjärtelag och frimodighet för att tina upp stelheten och kylan
mellan svenska herrar på resor! Men händelsen gav mig också en annan, vidare
utblick: Det blir kanske barnen, framtidens folk, som genom sina insatser skola
tämja hatets och hämndens makter i världen så att fridens och kärlekens anda
vinner herravälde över en plågad mänsklighet. Må vi tro och må vi hoppas det!- Jag vill sluta med att citera några rader av Leo Tolstoy:

»Denna värld är inte blott ett gyckespel, inte blott en jämmerdal och en genom-
gång till en bättre, evig värld, utan den är en av de eviga världarna, skön och full
av fröjd, och vi inte blott kunna utan böra göra den än skönare och än fröjde-
fullare för dem, som leva samman med oss, och för dem, som skola leva här
efter oss.»

5 O/ 1 O 1 94 5

Helmer Gullstrand

50

_:

i

' w

»

$

~..
_:

få.1

\

I

4

i
l

ä'

{

, g-1

t

(_

1.;
~+

, "
;u\
;..
1 /

1

* i

'.\
1

Å'
._-ll'
år

2 L

., .

4.:
2.
'-4

å

v

3

-'§i'>. l

“ l

Frånklubbenssammanträde8februari1955:frånvänster:Stigberg,FilipEricson,Warne,Engström,Garmland,

EricNilssonochHernblom.Närmast:IvarJonssonochJörgensen.



nhufvud,

av-1

Östborn,Hagström,Sv

ß

der

näs.

vil '__4

Nygren,Dahan

amarssonochMam

1955frånvanster

er,Helberg,H
ubbenssammanträde8februari

Ang

F14

Frånk

Klubbens verksamhet för
barn och ungdom

Ungdomens fostran har av naturliga skäl varit ett av Rotarys huvud-

intressen. Det mänskliga folkmaterialets förbättring ligger ju i linje med

Rotarys idéer, och var skall man börja om inte med barn och ungdom.

Det är ju dock oändligt litet som medhunnits eller kan uträttas för saken

i förhållande till dess vidd, t. o. m. sedd endast ur lokal synpunkt. Under

årens lopp har emellertid ett flertal ärenden behandlats i klubben angå-

ende stöd åt ungdomsorganisationer, studiehjälp åt enskilda, samhällelig

barn- och ungdomsvård samt hjälp åt barn, som varit krigets offer.

Redan är 1936 kom frågan om stödet åt scoutrörelsen upp Det var

talade scoutledaren stationsskrivare Martin Sjoman i klubben om scout-

rorelsen. År 1937 gjordes en insamling till scouterna och ar 1938 over-

lämnades till flickscouterna en flagga. År 1939 talade Sjöqvist om flick-

= in Ellvvyn, som förde fram saken i början av året, och senare samma år

I scouting. År 1950 behandlade hr Sjöman pojkscouting vid ett föredrag i
klubben.

I fråga om barns och ungdoms utbildning har ett flertal föredrag och

diskussioner hållits i klubben under årens lopp. År 1938 talade Johannes

Stenberg i klubben om olösta problem i skolklassen, år 1941 Håkanson

om skolkommittén samt Storm om Enskilda läroverket och praktiska
skolorna. År 1943 talade rektor Albert Åkesson om ungdomens yrkesut-

bildning och år 1944 Karlson om skolkommissionens betänkande. Deger-

man redogjorde 1946 för vad folkhögskolan är och vill. Om Katrineholm
och yrkesutbildningen talade Warne år 1947, Åkesson år 1948 om tek-

:niska aftonskolan samt samma år Grefveberg om Katrineholms stads

praktiska skolor och Lew Larsson om Katrineholms kommunala gymna-

sium. I början av år 1949 var enhetsskolan på tapeten i klubben med in-
lägg av Lew Larsson, Nils Karlson, H jelmberg och Stigberg.

53



I

År 1955 116118 ett möta i aL11aíYf1<@SVa1ffaga, dal' mfafiaefa JÖHS- hand med er, eller om ni kommer till olympiska spelen är Matti er till
son, Westberg, Dahlström, Arnell och Eric Nilsson talade om sina re- mötes på flygfältet och jag lovar koka en stor panna extra kaffe.>> .

Spekllve yrken Samt Vld kallel yllelllgele upplyslllngel gavs l lempllge År 1949 skrev en person från fadderorten Salo, som varit med på Salo-

grupper Vlcl Smebord' (ler en lolallan plesldelade' deputationens besöki Katrineholm och frågade, om någon rotarian un-
År 1954 hölls åter yrkesvägledning i Katrineholmsaulan med assistent der Sommaren kunde ordna med arbete för en 13-åfig finsk yngling, V11-

I-i11<ïl1<VíSf 50111 iledafe- ken året därpå skulle avlägga sin studentexamen. Warne lovade att för-

. Sociala ungdomsfrågor har flerfaldiga gånger varit uppe i klubben. Söka anskaffa ett lamlallgf arbete-

Å1' 1957 lï>f3ha<ïl1ad6S frågan 0111 l<L1fat01' i Kaffin@h011T1 för L1t1a11dS- En studerande vid universitetet i Paris skulle sommaren 1950 arbeta

svenskars barn. År 1942 talade Ellwyn om samhällets barnavård, och år vid SKF och Pump-Separaror i Katrineholm, och medlemmarna ombads

1943 diskuterades vid guvernör Almgrens besök om ungdomens nöjesliv. arr mottaga den unge fransmannen i sitt hem då och då.

Molbeck glelde Vld detta lllllelle ett uppmärksammat lnlegg' Ål l948 l Klubben har under årens lopp haft en del stipendiater behövande ung-

debatterade: unågdomsvåldeë” ell ämne Sølål ålelkoållkevell år l9ë2 blílnd domar med studiehåg. Den första av dem var Gunnar Wahlberg, även

al_l_llal l ell Öle legev Wlc bom Om ollllg Qlnsveí S Ommlllén' ll le O- kallad Morbecks pojke. I maj 1945 var Wahlberg närvarande och klub-

gølelse ler Stlengnes Stllls ullgclømsgald gavs l9el4' ben framförde genom presidenten Cedergren sina gratulationer till en

Är 1942 stod ungdomsfrågorna i brännpunkten vid Rotarys distrikts- vacker Studentexamen,

konferens l Nollkeplng' År 1950 gjordes förberedande arbeten för ett internationellt ungdoms-

Om fysisk fostran talade läroverksadjunkten Albert Bergenlid år 1954. lager, som 1 sluter av juli 1951 anordnades vid Solbacka laroverk av de

Hörselskadade barns problem behandlades år 1952. sörmländska rotaryklubbarna under ledning av kapten J. Bryant-Meisner.
Aktioner till förmån för barn och ungdom, som blivit krigets offer,  Lägret skapade en tids daglig samvaro mellan ungdomar från olika na-

har klubben sökt göra flerfaldiga gånger. År 1958 upplästes i oktober .. tioner för förståelse mellan skilda individer och därigenom bland olika
ett brev från guvernören, vari han vädjade till medlemmarna att mottaga folk. Det gällde ett andligt, kulturellt och nationellt utbyte bland annat

ungdomar från andra länder under sommaren 1959. Redan tidigare un- genom diskussioner och otvunget kamratliv. Manliga studerande i åldern

der året hade meddelats om finska barns placering i svenska familjer. År 18-22 år från Danmark, England, Finland, Holland, Norge, Sverige

1945 var det insamling för Nordens barn. Klubben hade då en norsk och Tyskland deltog.
fadderpojke och en finsk skyddsling. Rörande tackbrev kom från deras År 1955 planeras ett dylikt läger äga rum i Flen med 25 ungdømar
fäder och mödrar. Den 9 maj 1945, alltså dagen efter Tysklands kapitu- från England, Hønand, Frankrike, Danmark Och Tyskland jämte 5

lation, talade fru Berta Nylin i klubben om krigsbarnsutväxling, och en Svenskar

livlig diskussion följde om bästa sättet att främja en sådan utväxling. Är
1946 gjordes en julinsamling till Rädda Barnen, och år 1947 anmäldes Hlelmbefg har fatt enigød ldeï Rotafyklubben bor gem nagot fet att

att klubben fått ett fosterbarn, Pekka Mustonen i finska fadderorten Salo. 5kaPa bafffe k0fal<f med Ugd0mf2n, heter det i veckomeddelandet för
den 22 mars 1949. Hur vore det om klubben till den 14 maj, den histo-

Guvemelen pleleseer Axel L' Remelehl l beleberg peengtereee l riska dag, då gymnasiet inviges, sökte åstadkomma att ett invigningssti-
male l9_4e Vld ett besök l klubben ett det vete en stel llppglll lel_Relely pendium uppsattes? Stipendiet borde utdelas i näst sista ringen och

:ft ta Slå en ungelenlsverelen' Han lïkeånmeneereele even eket lntresee användas till studieresa utomlands. Gymnasieungdomen skulle härigenom
el ung emeutbyten mom eeh “lem en et uppmuntras, och samtidigt bidroge klubben till att framja de internatio-

I oktober 1948 skrev modern till klubbens finska fadderbarn: »Lilla nella förbindelserna. Uppslaget befanns vara gott och klubben beslöt att
Matti gör honnör för er och när han blir stor kommer han och skakar remittera frågan till styrelsen för yttrande snarast möjligt.
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Den 5 april 1949 diskuterades förslaget och den för ändamålet tillsatta
kommittén fick i uppdrag att fortsätta med arbetet. Den 10 maj 1949

rapporterades att 8,5 OO kr. tecknats preliminärt till en stipendiefond vid
kommunala gymnasiet. Det första stipendiet utdelades 1949 och utgjorde

r

1

0 1400 kr. Fonden har senare ökats genom en andra teckningsomgang 9 I

betingad av sjunkande penningvärde. j

Även ett s. k. industristipendium för skolungdom utdelas genom

Rotary. Bakom detta stipendium står S. K. F., Pump-Separator, L. M.
Ericson och Svenska Karosseriverkstäderna.

Ståltappning vid ljusbågeugn i SKF Katrineholmsverken.
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Dansemkor
Skulptur i h. allm. läroverkets aula av Axel Wallenberg

Västra Sörmlands konstförenings samling.



CARL ELLWYN
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Talar här vid 10-års festen NILS HALLSTRÖM
1946 om ex occidente lux
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FOLKE ANGER
1949--5 0
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Katrine/zølms rotarianer

jubileumsåret 19;;

AGGERYD, Thorsten, tandläkare, 195 3-
ANDERSSON, Gösta, direktör, 1959-
ANGER, Folke, direktör, 1959- president 1949-1950
BERG Ivan, häradsskrivare, 1959- sekreterare 1942-45

K__G_ HAGSTRÖM Von BOTHMER, Helmer, tandläkare, 195 3-
1951-52 , CEDERGREN, Carl, jägmastare, 1935- president 1944-1946

ARTHUR SÄFHOLM
1 9 54-5 5
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DAHL, Gustaf, avsynare, stadsfullmäktiges ordförande, 1949-
DAHLANDER, Allan, disponent, 1957-
DAHLSTRÖM, Nimrod, direktör, 1947- , president 1950-1951
EKSTRAND, Axel, bruksförvaltare, 1942-
ENGSTRÖM, Rudolf, ingenjör, 1940-
ERICSON, G. Filip, ingenjör, 1942-
FOOGDE, Thorsten, bankkamrer, 1945-
FORSLUND, Isak, bergsingenjör, direktör, 1946-
GARMLAND, Helge, guldsmed, 1959-
GREFVEBERG, Hugo, rektor, 1945-
GRÖNKWIST, Hans, direktör, 1946- sekreterare 1949-52,

vice president 1954-5 5

HAGSTRÖM, Karl-Gustaf, tandläkare, 19 5 5- president 195 1-1952
HANSSON, Torsten, me jeriföreståndare, 1950- sekreterare 195 2

-54
HELLBERG, Folke, huvudredaktör, 1957- sekreterare 1941-42,

vice president 1948--49
HERNBLOM, Axel, kamrer, 1954-
HJALMARSON, Åke, bokhandlare, 1946- sekreterare 1947-48
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1
HJELMBERG, Hilding, kommunalborgmästare, 1937- president  FÖRUTVARANDE MEDLEMMAR

1946-47 , 1 ALWERUD, Sven, direktör, 1957-1946
HOLMDAHL, Göran, civilekonom, järnhandlare, 1953- I ANESTAD, Stellan, befåsigelöf, 1942_1950
JONSON, Ivar, disponent, 1 952- ARNELL, Sfff, díSP0I16nt, _1 952-195 3

JONSSON, Nils, direktör, 1945- sekreterare 1 945-46 ARÛNSSÛN> Börje» di5P0neÛt> 195 Û_'195 5

JÖNSSON, Alfred, disponent, 1946- president 1952-195 5 ASKER> Johan» gødsaffendatølï 1 959_1945
IÖRGENSEN, Sven, kä11a1.m-ästare, 1949__ M, BRYCKER, Albert, häraclSl1ÖVCling, 1955--1951, p1'6Sid6nt 194Û-1941

CEDERMAN Karl, disponent 1955-1 95 O, sekreterare 1 943-44KARLSON, Nils, överlärare, 1941- ” ”

LARFORS, Tage, direktör, drätselchef, 1947--
LARSSON, Lew, rektor, 1949-

f
-är-.._,IA, 1

president 1947-1948, T

DAHL, Johan, stadsfiskal, 1942-1942
DEGERMAN, Allan, rektor, 1946-1 95 5

LINDSTRÖM'EmSt”1eg'läkare” 195O_ ELLWYN Carl överläkare 1935--1955 resident 1956-1937
LUNDGREN* Bellll* lllgelllöl* Plalscllel* l95ll_ l ERIKSSON Hjalmar dispdnenr 1936__i<55o lr

lVlAGNU$.SON*Helma“*“llSP°“e“l* l955"“ Plesldenl l942_l945 GRONKWIST,osCaf,dir@1<föf,1955--1940, feSid@nr19fs5-19fs6,
v1ALMNAs cl k 1054 P
L ' aesl amrer” 4 __ l hedersledamot, TIšlï;_'_On 11954_ lïl GULLSTRAND, Helmer, postmastare, 1940-1945, vice president
1 , ric, ire or, - 1 44_4
NILSSON* Cšösla* lantbrukare* nälêndšman* 195 1"- GUTESTAM,?1:alge, disponent, 1945-1954, sekreterare 1944-45
NORDSTROM* GllSlal'O_SCall* Stallollslllspelílol* l950_ ' GUSTAFSSON, E. G., drätselordförande, haradsdomare, 1944-1951
*R(älllA(1}l:l_SlaV> lll*¿lC'> lílštíf/* l959_ HALLSTROM, Nils, disponent, major, 1935-1941, president 1957-

, in, apote are, - 1 gg, 1 41

ROOSER, Lennart, arbetsförmedlingsföreståndare, 1951- l HAM1ï1N, ëuïtaf, disponent, 1935__1947

SCHARTAU, Mats, jagmästare, 1952- HOLMDAHL, Georg, direktör, 1945-1948, T
SCHULTZ, Börje, bankdirektör, 1950- HÅKANSON, AXe1, ingenjör, 1936_..1945, 1

STIGBERG, Edvin, socialsyssloman,»1945-- l JARDH, Torsten, järnhandlare, 1955-1944
SVENSSON, Sture, häradshövding, 1951- 101-1ANSSQN, Edvard, disponent, 1955_..1941

SVINHUFVUD, Pontus, advokat, 1946- sekreterare 1946-47, KA5pAR_]_(')NNBER(;, Eduard, 1eg_ 1*¿kare, 1942__1949

Pf6Síd6t 1955-1954 KÄLLBERG, David, kapten, 1957-1945, sekreterare 1959-1941
SÄFHOLM, Arthur, veterinär, 1935- president 1954-1955 /_ LARSSON, Harry, källarmäsrare, 1945_.1949

WARNE, ÛSCM, Övêfigêjöf, 1955- Pfeßídt 1959--1940 _. LARSSON, Valdemar, disponent, 1956-1945, president 1941-1942
Honorary member LINDAHL, Erik, landsfiskal, 1942-1946

WESTBERG, Conny, bankdirektör, 1955- sekreterare 1957--39, LINDBERG, Sten, ingenjör, 1935-1941
president 1948-1949 LINDSTRÖM, Julius, advokat, 1955-1951

WESTERBERG, Heimer, köpmän, 1957- LUNDIN, Georg, förste stadsläkare, 1952-1954
WESTMAN, Gottfrid, folkskoleinspektör, 1954- MORBECK, Emanuel, fil. och teol. doktor, kyrkoherde, 1955-1946",
WICKBOM, Torsten, fil. doktor, lektor, 1951- sekreterare 1954-55 president 1958-1939
W/IGERTZ, Holger, redaktör, 1947- sekreterare 1948-49 lf 1 NILSSON, Theodor, bankdirektör, 1935-1946
ÖSTBORN, Yngve, stadsarkitekt, 1953- l NYMAN, ÛIIO, 21p0f@1<21r@, 1955--1937, T
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han ett betydande arbete vid klubbar- ROLAND WENGSTRÖM
betets organisation. Till sitt väsen var * 1882 T 1936

på han en smula tyst och inbunden, men
kom man honom närmare in på livet,
framträdde klart hans ideella livssyn
och sanna Rotaryegenskaper. Redan

. 1941 lämnade han klubben för verk-
In memørlam ¿ samhet på annan ort och 1948 mötte

ii han sitt öde vid en flygkatastrof utanför
London. (Porträtt på sid. 9.)

Några mínnesord över bortgångna Rotaryleamrater NILS HALLSTRÖM

* 1879 T1941
:< (Porträtt på sid. 58)

Disponent vid Forssjö bruk, charter-
OSCAR GRONKWIST dustri. Oscar Grönkwist var på sin tid ' medlem och president 195-/-_58 Ver

* 1887 “r 1940 direktör i Svenska Kullagerfabriken. V nrsnrnnnhnen militär och genernlsrahrr

Klubbens förste president. Ellwyn Begåvad med en stark personlighet ver- orfreen Errer några års tjänst som d¿S_

harri en artikel på sidan 9“berort Grön- kade han intensivt tills sjukdomen bröt ponenr vid Vrrsho bruk kom han 1927
kwists personlighet. Portratt aterfinnes hans bana, manskligt att doma allt for hrn För honom var phkren ahr och 1

å sidan 11. Härtill kan fogas att Oscar tidigt. därför slet han också nr sin Dag och både anrhrgen och rekamrigen

Grönkwist, som var född i Katrine- GÖSTA SJÖQVIST * narr arbetade han med den rnrehsrvn än Vnnlrnr rnshn gestalt Mång_
holm, fullfoljde sin faders intentioner * 1895 T 1948 grundhgher som generalsrahsorfreereh kunnig och rnånnsrdrnr bildad r dessa

som industriledare _ fadern Gustaf Kamrer hos Kullberg 8: Co och fått lära Sig, forst i sin Civila tjänst, där nrds bästa mening blev han tidigt en
Robert Grönkwist var ju den egentlige chartermedlem. Som klubbens sekrete- han efter de dåliga åren under 1920_ cnnrrnlfrnnr rnkn brnrr rnnrn Vänkrnn
grundläggaren av stadens metallin rare under de två första åren nedlade h 19 0 1 h d 1-d .1' OC 3 -fa en V88 e en 501 ššf'-1111 sen utan långt därutanför. Det var

1 r för Forssjö bruk och dess vidare utveck- Charm och Värme 1 hans Sätt att mh,
()VENGr Edvin, disponentr 1945___1945r Jr ling. Så kom kriget då han mobilisera- det var uppfikdghet eeh redjighet i
PALMCRANTZ, Eric, ingenjör, 194O___195O des Sem feåemeíïfsehef i ett V Våra hans sätt att handla och det var hos

/ mest utsatta omraden Det har omvitt- henem något som är rätt så Sä11Sym

PHILIPSON> GÖSta> bankdhektön 1948__195O nats att han utförde ett utomordentligt bland män 1 det Offentliga hv-et en
PÛUSARD, Rafael» Sfadsläkfe, 1955_"1949, 'l Ä» arbete för vårt försvar. ,trygghet och fasthet, som gav tillit.
SCHUWERT, Eric, Stadsarkitekt, 1942--1950 Ham död Var helt i Stil med 1121118 Roland Wengström var en arbetets

sETTERGR1zN, Folke, iasafeasövefiakaie, 1947-1951 1 liv- Tf°fS att han kände sig dålig före- man 1 en arbetets stad, dir han kom
š 1

SJÖQVIST Gösta direktör 1935-1941 sekreterare 1955-1957 T tog han en Söndag i mars 1941 en Skid tidigt Oeh där han fÖfVäfVde Vänner
i i , i i É mf i Sällskap med Sina Söef Oeh Sill- och beundrare bland alla som kommo

STENBERG, Axel, stadsingenjör, 1936-1940 nade i spåret endast 61 år garnmar In r beröring med honom Han gick arr
STENBERG, Johannes, rektor, 1936_1946, president 1943-1944, Jr 1 det Sista leddes han av sin Obändiga deles for rrdigr horn Tornrnmmer har

STÛRM, Erik, rektor, 1941-1943 r viljestyrka. aldrig kunnat fyllas. Sorgen var och är
STRAND, paul, direktör., 1935___1950, T . Ü Han var en man som få, en vän som djup eeh innef1ig_ C_ E,
TIDESTRÖM Ragnar godsngarn 1945__195o få och med tjänandet som ledstjärna. ' ""'

° ” For mig star han som en sentida »Hof Dzg 1/mf dlltmg m,êt: -- Dm Wo,
WECKMAN> Augu5t> direktÖr= 1956_"1938> Jr ; karolin och med en omskrivning av Dítt land
WENGSTRÖM» Rølad O-, CiViÜÛ-gelöf, 1955*-1936, JF »ditt kungaord» vill jag gärna om Dm givna ord, de ifêyldwmde gevdren,
WESTERSTRÖM, L_ Ed kgmminigtefr 1949___19§§ honom citera Frans G. Bengtssons slut- oc/a kriget: fêomt och fêlingøm z' Din
ZÄTESTAM, John, folkskoleinspektör, 1951_1955, T strof i dikten »Kung Karls värja» band» C, C,

J
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HJALMAR ERIKSSON Spänsten hade han bibehållit genom sin egen Sväta Sjukdom, som han tan AXEL HÅKANSON
ii- 1874 Jr 1950 sina mångåriga och långa resor då han, pert kämpade met, ehet kanske inst ai- 1870 .It 1945

helst i sällskap med sina döttrar, cyk-
lade runt i Skandinavien och Europa, ~ uppskattad av aha de mängdet av t

och sarskilt da Spanien, dar han arbetat t patientet som ttängdes i hans Vänttnm_ 1

ism ungdom' Han hade nämli en ett oändli t tåla-
. _. g 3

Nar han sedan på sm forsynta och Ü mod och kunde konsten att lyssna och
humanstlska Satt berattade Sma upple' kärleksfullt trösta sina lidande med-
velser, beredde han kamraterna i klub-
ben verkliga högtidsstunder

. 0 . ._ ' .. P - gUtrymmet tillater ej har att redogora kom han nät hjälp kr-äVdeS_

för alla de kommunala och andra för-
troendeuppdrag, som Hjalmar Eriksson
hade, men de voro många och han fick
dem -_ ej av politiska skäl -- utan där-
för att han var en ovanlig man, som
uppskattades av människorna för sin
redbarhet, arbetsförmåga och visdom.

C. C.

därför, var han som läkare oerhört

människor. Och ingen kallade förgäves
å honom Da och natt i ur och skur

Det är egendomligt att en sådan man
faktiskt hade en hel del fiender. Kan-
ske var det något av den finska envis-
heten som ofta förde honom in i offent-
lig polemik, men han stred alltid med
blanka vapen för vad han ansåg vara
rätt.

Pousard var en kulturpersonlighet
med vida intressen Musiken stod nog

Dispeef Vid Kafefps SYUVOI Oeh RAFAEL POUSARD .. i - - var som människa och vän en man avhans hjarta narmast och han tog ini-
Chartêrmêtllêm. Född av gammal b6fgS- * 1889 T 1949 tiativet till och var den förste ordfö- en ganska Saragan typ' Med din gta
manssläkt i hjärtat av Bergslagen hade . Q _. . man dina vänliga ögon som' ibland
han järnet i blodet, det var något av

malmklang i den trygga, sonora rösten.

Från hans person utstrålade en bestic-

kande manlig charm, som i förening
med glimten i ögat, gjorde honom
oemotståndlig. Han var givetvis gruv-
karl och sprängningsexpert och en er-

känt skicklig sådan. De många ansvars-

fulla uppgifter som på grund härav

lastades på honom, icke minst efter
hans pensionering under det sista kri-
get, gjorde att hans tid ej medgav

honom något hedersuppdrag inom
klubben. Vid fyllda 75 år ledde han

stora och svåra sprängningsarbeten av

randen i det nu sa kanda Katrineholms ' °

Musiksällskap. Även Västra Söderman- :anaee b1iXtra”e ainb resliga gestalt och
1 lands konstförening hade i honom en ln mangan gang uttra em/lshet hade

förkämpe. Hans .hem var något ena- au nagot aa högvat över dig' Nar au
stående, fyllt med förnämliga bokverk, Vanarïaa Vcagaï fram uïn att Vala* nar
tavlor mattor silver och pretiosa allt du ra I pa Sa uttryc te aa menfnga a 9 0

bevis på hans utsökta smak. Därtill kom eller en aslkt” som kunde Vacka hap'
Omtanke eeh gaetfrihet mot Vän_ nad aven bland dina narmaste vanner,

- nerna är eferg1öm1ig_ då var du den gamle Håkan, som be-

, Inom Rotary gjorde han sig högt radda dem' Sam kanae aig n_ag_Ot nar'
uppskattad för de eleganta och spiri- mata” Stor Och uppnkng glaaie man
mena tel, han mästare i ocksa somliga andra ej .sa -litet av for:

C C argelse. Du var ett valsignat salt 1

~ vid högtidliga tillfällen' i i umgänget. Du skall ha tack för bade
det ena och det andra från dem som

' EDVIN OVENG minnas dig och minnas dig med glädje
* 1897 T 1946 och tacksamhet.

i Disponent vid den då nystartade Håkanson var länge chef för Werm-
bafgrum __°Ch med Sif fenameaala Siadsiäkaiei ehafiefmediem- Född hampfabriken i Värmbol. Hans verk- bols Fabriksaktiebolag (världens äldsta
Spanst klamade han da uppfof hoga iiiiiädafe men med SVei1Si< iäkfiii' samhet inom klubben blev helt kort, sulfatfabrik med Sveriges äldsta elek-
stegar för att kontrollera arbetena. Där- bildning kom han redan 1921 till , endast ett än men han efterlämnade ttiska jätnväg pä sin tidj) Han var

Vid ådfeg han Sig den iugiiimm- Kffi11eh0iI', efter att tidigare 50111 minnet av en duktig och ovanligt sym- bl. a. nämndeman i Oppunda härads-
tion som ändade hans verksamma liv. sanatorieläkare ha ådragit sig den sjuk- ti patisk"människa_ rätt.

C. C. dom, som skulle ända hans liv. Trots C. C. C. E.
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AUÉUST WECKMAN JoH. s1:ENB1-ERG PAUL STRAND GEORG HOLMDAHL

(Portratt på sid. 57)
År 1913 kom till Katrineholm en

ganska ung man från det skånskaste
Skåne, från Dalby, det äldsta biskops-
sätet i Norden. Den mannen hette
Johannes Stenberg och blev rektor för
Stora Malms kommunala mellanskola.
Pa fullaste allvar tog han fatt pa upp
giften att av denna anspråkslösa skola
göra en mönsterskola. Med sällsynt
envetenhet, energi och framsynthet
arbetade han upp sin läroanstalt till en
bemärkt plats i solen. Inga mödor voro
för stora för honom, inga hinder så

höga, att han hejdades av dem. Och
vad uträttade han icke utanför sitt

.L skolarbete inom det humanistiska
samhällsarbetet och fornminnesforsk-

Forsakringsdirektor 1 Hermes och nmgen!

0 O
_ \

L, _,

Direktör och chartermedlem. Född i Direktör i AB Ludvig Lundins Järn-
chartermedlem. Weckman var urkatri- En enorm beläsenhet eeh kunnighet L k I kom han efter komorsanstäw affäe Invald 1945 och klubbmästare

. _ yc se e

neholmare och hade ndlgare lett det av i humaniora förenades nes nenem med ningar i Hallstahammar och Fritsla till 1947-48. En förtroendeinglvade,
fadern i Kadmennlm Startade KÖP' ett praktiskt och effektivt sinne för Katrineholm år 1923 där han med klok och bra man, allmänt aktad. Lan
männens Brandförsäkrinåsbolag, senare uppgiften som Ske1ehef_ blick för vad. tiáen krävde, tin_ allas vän och ingens ovän Me¿ den

kallat Hermes' Bolaget llyttacle l958 Vi 50111 V0f0 med Cle gången Våga sammans med sin vän Störell utveck- äran och till kamraternas stora välbe-

Sln rörelse till Stockholm' Valvld fflfggf Påsfå att Utan Jehaes Sten' lade Strands Konfektions AB till ett hag skötte han den viktiga klubbmäs-
Å11åUSf Weekma aVYffade nan kmb' b6rgS må1IT1edVefa arbete under många betydande företag. Han var en god taresysslan. Hans bortgång väckte stor
ben och staden. Han var en lugn klok

> långa år hade vårt läroverks nu av alla affärsman och en glad och vänlig kam- förstämning bland kamraterna.
den myndig man den anmant fespek' erkända rangplats varit mycket tvivel- tat_ Ute i naturen i lugn och ro i sin C. C.
terad i staden och av sina vänner. k - h b k 1- d f . , .. -- - - - _ -'_ -_-"""'“

21 flg JO es 0 SfV Igen Sfupa e stuga vid en vacker Sormlandssjo sokte
C' C' på sin post men hade lyckan och gläd- han vederkvickelse, och han talade vunnit hans vänskap och förtroende,

jen att se den nya skolan färdig. gärna i klubben Om sin Vackra hem_ en bergsäker vän och intet kunde rubba
Han fötlntade sin själ till våt Stad bygd Västerbotten eller störa ett vänskapsförhållande som

Och bygd Qeh reste sig ett bestående C_ C_ han knutit. P61°SO1'lllg6I1 blYgS2lII1t Ull-
* 1869 T 1946 ätetninne C E bakadragen ägnade han sig endast mot

(Porträtt på sid. 25)
- - ' l-l _ l villigt åt uppdrag, som han tyckte var

var redan när han kom till Katrineholm KARL CEDERMAN honom främmande. Hans välgörenhet
såsom innehavare av Katrineholms dem soomøblevo hans vänner. Det finnes Ü; ,,e 1885 +1950 var Omfattande men skedde alltid i
apotek en aldre herre med ett ungt inte sa manga av det slaget men han var

^* (Porträtt på sid 57) tysthet och oftast anonymt. Det var
. 0 0 .. . *ff -

sinne. Snabbt blev han bland det fatal, en av dem, som mangen skulle kant @ k.. med Ovanlí t klar med tvekan han lät bekläda sig med
som lärde känna honom, en pålitlig trygghet att lita till och hålla i hand
vän och en tillgiven kamrat. Han sak- inför viktiga avgöranden. Han var
nade alla spår av fåfänga att för egen också barnens vän, och det blev så tomt

Op g
hjärna och snabb beslutsamhet i ord presidentposten i Rotary, men annu

och handling. Det var nog ganska svårt äro vi många, som minnas, med vil-
dl 0 H 1 _, _ d d k _ __ k ° att komma underfund med honom, slu- ken skicklighet och värdighet han

C SYIIQS lltat C CI Spe 9. I'l8.gOf1 pIIOII11- 1.111 61' C11 SÉOIEI 2lSïI21I'1]Cf1, när Olïlpafl-
ten och ganska tyst, som han vanligen fullgjorde detta uppdrag.

nent roll. Han var orubbligt trofast mot jonskapet upplöstes. C. E. Q C E

68

var. Men han var, när man en gang - -
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sen. Han var berest och besatt en utom- raterna bevara i sitt minne en ljus och
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Växlaren- en symbol för Järnvägsstaden.
, i Motiv från Katrineholms station av S.-G. Ortenstrom.

Ur Katrineholms stads samling.
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Katrineholm

Av rotarianen drätseldireletör Tage Larfors

. . . »Driftign reprefentizntefr för indiistri oc/9 bizndel :logo
rig ned, och oinkringliggiznde orterr befolkning fann /.rdr

J/nnrt en centrnlpnnkt för nr/yttrande iii/ find produkter och
för inköp du finn förnöden/Jezfer. De krdftignrte biiwtdngernd
för 1/dr! rninkidler frnrngdng och im/eckling iiro de goda
koinninnikiztionernn och den /ølornstrande indnrtri oc/9

bdndel» . . .

(Ur ml 1/id Kdtrinebolrnr .ftddrblir/ande 1/id årsskiftet 1916-191 7.)
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Före öppnandet av den lilla järnvägsstationen Katrineholm vid stam- i
banan Stockholm_Göteborg är 1862 sov hela trakten sedan urminnes
tider sin Törnrosasömn. Den dätida bebyggelsen inom vad som idag är
stadens stadsplanelagda område torde kunna beräknas till omkring dus-
sintalet mindre gårdar, torp o. d. järnvägsstationen krävde sin betjäning,
resande till trakterna omkring Katrineholm måste passera järnvägssta-
tionen, vilket i sin tur skapade förutsättningarna för den första affärs-
rörelsen och ett gästgiveri med skjutsstation. När sedan södra stambanan
anknöts till västra stambanan just i Katrineholm, växte genast förut-
sättningarna för ökad köpenskap. Allt fler och fler affärsmän och hant-

.~.-_..

\^\

l

u/

Den unge gjutaren. Från SKF Katrineholmsverken.

vel-kare S1Og0 sig ned ¿ det nya Samhället komst mycket betydelsefulla hörnstenar för uppbyggandet av industri-
gm ej järnvägen erhållit gen sträckning, som den nu han har Säker, /.' orten och staden Katrineholm. Vad skulle ha skett, om namnda forord-

I

O

ligen ej heller i dag en stad funnits med namnet Katrineholm. Dock får i ninådf el dnkdfnfnn inst Vid denna fdr det lind Stdddnssdmndnet Sd ldmld'
icke helt förbises vissa andra omständigheter, vilka bidragit till utbygg- liga tidpunkt?

O O
jnaden av stationssamhället till en ännu i tillväxt varande stad. Upphävan- . AV fVafUÜUådngdf fanns endast de Vida Skdådfnd dnïkfïng Kdmnn'

det av skråtvänget och antagandet av 1864 års näringsfrihetslag mäste
I

0 O 0

holm. Lättheten att via järnvägen transportera timmer och förädlade trä-
salunda med all säkerhet räknas som ett par vid sidan om järnvägens till- Vdfdf gldffde-dCk5d> dn' denna fwdfdduåang Snart Snnndefdde nu Staf'

72
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tandet av industriföretag. Det första större företaget inom denna bransch,
som startades, var Carl Fredriksons Träförädlingsaktiebolag, vilket skedde

O O1876. Träindustrin blev trots goda ravarutillgangar emellertid ej den
dominerande industrin utan järn- och metallindustrin tog snart allt mer
och mer överhanden. Under 1880-talet tillfördes staden nya, livskraftiga
företag. Grosshandlaren Aug. Kullberg startade en affärsrörelse för för-
säljning av lantbruksmaskiner och blev detta företag snart ett av landets
ledande inom sin bransch med filialer långt bort i främmande länder.
Gustaf Robert Grönkwist _ smed och hovslagare från Närke - kom
några år senare till Katrineholm och startade en rörelse, som raskt växte
ut till 'ett storföretag med skiftande tillverkningar inom metallindustrin.
Aug. Kullbergs företag lever ännu kvar som AB Kullberg 8: Co och G. R.
Grönkvvists Verkstäder är nu SKF :s verkstäder och gjuterier i Katrine-
holm. Ett senare av G. R. Grönkwist startat företag var ursprunget till
nuvarande AB Pump-Separators Gjuterier i Katrineholm.

I

o 0 o 0Nagon gang da och da händer det, att en tanke ilar genom mitt huvud
över hur stadens utveckling skulle ha varit, om t. ex. Aug. Kullberg och

G. R. Grönkwist ej kommit till Katrineholm utan slagit ned sina bopålar
l

o o 1f'pa annan plats. Säkerligen hade Katrineholm da haft ett helt annat ut-
seende idag än vad som nu är fallet. Någon grundläggare av staden Kat-
rineholm kan ej utpekas, men säkert är att såväl Aug. Kullberg som G. R.

Grönkvvist genom sina insatser på ett högst betydelsefullt och avgörande *lf

sätt medverkat till Katrineholms raska utveckling.
Många andra företag inom olika branscher ha sedan under årens lopp

o o 4%funnit Katrineholm vara en lämplig plats att sla sig ned pa. Kunniga
företagsledare och tillgången på duktig och ansvarskännande arbetskraft
ha sedan möjliggjort en vidareutveckling av de olika företagen. I dag
företer staden ett differentierat näringsliv, dock med tyngdpunkten på

den tyngre metallindustrin.
SKF Katrineholmsverken samt AB Pump-Separators Gjuterier före-

träda sålunda den tyngre metallindustrin och Telefon A/B L. M. Ericsson
den lättare. Katrineholms Träförädlings AB driver alltjämt en betydande
rörelse och därjämte representeras träindustrin av Sörmlands Skogsägare-
förening samt Stebergs Trävaru AB. AB Sv. Karosseriverkstäderna kan
måhända anses vara en förbindelselänk mellan metall- och träindustrin.
Konfektionsindustrin är även företrädd, av Strands Konfektions AB,
jakobsdals Textilindustri, AB Konfektionsdetaljer samt ett flertal mindre
företag. Inom livsmedelsindustrin märkes Mjölkcentralens stormejeri, ett
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TraversgutningvidSKFKatrineholmsverken.ArbetsstudieavS.-G.Örtenström.

UrKatrineholmsstadssamling.
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av de mødamaste l Europa' Smålndustlln och hantverket al rikligt före' folkmängdens storlek eller antalet hus som skall känneteckna skillnaden
trädda och inom byggnadsindustrin finnes ett flertal större företag. Den - _. lmellan de gamla stationssamhallet Katrineholm och staden Katrineholm.
Största byggnadslllman” Erlksan & Malmnas AB” driver Sålunda rörelse l För att Katrineholm med rätta skall svara mot begreppet stad fordras en
ett flertal orter inom angransande lan. hög kulturell standard, goda möjligheter för rekreation och utövandet av

Men Katrineholm är inte endast en industristad utan även en skolstad. mängd 01ika grenar inøm Sport Och idrott god tillgång på affärer med

laörlltøm lølkskøla (8'årlg>* högre allmänt lamvelk* Ylkes” lalllngsl och moderna trevliga affärslokaler väl utbyggda lsociala inrättningar och sjuk-
verkstadsskolor, finnes Katrineholms stads praktiska skolor, omfattande
teknisk skola, handels-, husmoders- och vävskola samt Stiftelsen Katrine-

vårdsmöjligheter, som kunna skapa trygghetskänsla hos invånarna,
vackra planteringar samt väl utbyggda bostadsområden och gator. Här-. .. - .. 1 k

holfns Enskllda Lalovelk” som Clllvel en lealskøla” (lar rea examen an till kommer ytterligare manga onskemal, men har det ej heller avsetts,
avlaggas efter tre terminers studier med folkskolan som grund. Katrine- .. .. .. _

att vad som namnts har, skulle vara ett fardigt program.
holms stads praktiska skolor och Enskilda Läroverkets realskola ha till- Emellertid det Viktigaste i Samhänsbyggndet är døck m¿mm.5,êóm

sammans över 700 elever varje år från rikets alla lan. ^!
V». Låt oss alltjämt ha nybyggarandan och gemensamhetskänslan kvar bland

Sallallllalllaaaa laaa laaaallllg llal aalaaa laaallllal lallagga aala aa laaa “
oss i Katrineholm, ty därigenom kan vi fortsätta bygga vår stad till ökad

hushållsskola och dels en särskola med internatundervisning i Katrine- trivsel. Katrineholms motto måste vara: Staden skall göras attraktiv för
. ll t t r' o --o m or ort ti se an ar vi are vens a eta in us riar enare o bade foretagare och arbetstagam

bundet lölvalvat ett malkomlålle l Katllnehølm med avslkt att dal upp' Katrineholm har förutsättningar härför och Katrineholm är dessutom
föra en förbundsskola.

en vacker stad. Se på alla de blommande trädgårdarna i staden och se även
Katrineholms utveckling från stambanans öppnande 1862 tills nu kan på de Vackra Omgivningama fågellivet i Sjön Näsnaren ej förglömma

' . ' ' h l l m ni- l 0 ._ ..l korthet kompletteras med upPlysnlng Om” att Kamne O m b av ll en vacker morgon eller afton under varen och forsommaren. Sakert kom-
cipalsamhälle 1883 och stad 1917. Folkmängden i en ort brukar vanligen känsla för Katrineholm då Växa.

användas vid redovisningen av en stads utveckling och kanske därför
följande siffror kan ha sitt intresse:

Folkmängden z'Kat1^¿ne/Jolm

1890 1.480
1900 2.828
1910 5.41 1

1 7.65 1

_ 7.815
1 10.445
1950 13.962
1954 15.781

Folkmängden synes även under de närmaste åren fortsätta att öka och
med all sannolikhet kommer staden att omkring 1970 ha över 20.000
invånare.

Staden börjar sålunda nu att få ett sådant underlag, att atskilligt som
hitintills saknats, kan göras för höjandet av trivseln i staden. Det är inte
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Katrineholm har sålunda goda förutsättningar att än ytterligare växa
inte endast i storlek utan även i trivsel. Låt oss hjälpas åt med arbetet
under mottot:

En attraktiv staa' för alla
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Sprutning av form. Arbetsstudie av S.-G. Ortenström.
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*ff (¿ Ur Katrineholms stads samling.
Badrumsvågar i görningen hos Pump-Separators gjuterier.
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En kulturens högborg har laroverkets aula med sina förnämliga lokaler blivit

En mönstergill fabrik -- Jakobsdals Textilindustri.



L. M. Ericssons fabrik i Katrineholm skall just nu byggas ut till det dubbla.

Kullberg & Czo har ett förnärnligt kontors- och lagerhus.
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H. allm. läroverket i Katrineholm

Tekniska skolan i Katrineholm.
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Sakkunniga anser sig ha anledning räkna med en ännu större koncen-
tration framdeles av industrier till Mälardalen. Avgörande för denna
uppfattning är det därstädes utomordentligt gynnsamma transportekono-
miska läget.

Ü Dr Per Holm, Stockholm, har sysslat med dessa frågor. Som grund för
sina lokaliseringspejlingar har han haft en del undersökningar, verk-
ställda av byggnadsmaterialutredningen.

_- Det är ingen tvekan om, säger han i ett uttalande för Katrineholms-
Kuriren den 9 februari 1955, att ett relativt snävt område i Mellansverige
ger de lägsta transportkostnaderna. Det gynnsamma området kan sägas
innefattas i en oval figur med spetsarna i Stockholm och Karlskoga. I

li o 0ovalen ingar ocksa större delen av Sörmland med Katrineholm.
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Betraktar man Sverige som en enhet och riktar uppmärksamheten på

företag, vilka har hela landet som marknad och som säljer sina produkter

ungefär proportionellt mot befolkningen på olika platser och områden i
skilda län, erhåller man de kortaste transporterna om man förlägger en

industri inom den nämnda ovalen, säger dr Holm. i

Utvecklingen under de senaste tiotalen år har som bekant redan hunnit

medföra en inte ringa koncentration av industrier till de landskap och län, ,

om vilka här är fråga, alltså en viss, avgränsad del av Mellansverige. Och

en av förklaringarna härtill är just dessa områdens förträffliga transport-

ekonomiska läge. Ingenting motsäger heller antagandet att utvecklingen

kommer att fortgå som den börjat.
Det har fallit utom ramen för mina undersökningar, fortsätter dr

Holm, att specificera vilka industrier och typer av industrier, som tills
dato slagit ned sina bopålar inom den nämnda ovalen. Vad som lämp- tj

ligen kan sägas är följande:
I första hand lämpar sig de ifrågavarande områdena för mekanisk

Verkstadsindustri, textilindustri (som av olika skäl hittills varit förlagd till
andra delar av landet), i viss mån elektroteknisk industri o. s. v. Stora

centra för industrier av skilda typer redan nu är som bekant Västerås,

Örebro och Eskilstuna men även Katrineholm, som ju är en betydande

metallindustriort.
Den transportekonomiska tendensen talar emellertid under alla för-

hållanden starkt för att de områden, som vi här uppehållit ossvid, kom-

mer att spela en väsentlig roll i framtiden som boplatser för industrier av

skilda slag.
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T/ae Rotary Club of Katrineholm

-- meeting every Tuesday at the Town Hotel --
Katrineholm, Sweden, greets all Rotary Clubs and Rotarians in the
world and sends them the best wishes for

THE GOLDEN ANNIVERSARY YEAR
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