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En sokaremed
mangarntressen
Ner jag fttr snart feEtiofcm Ar sedan miitte Stig
Kempe var det cq biirjatr
p{ en nu avslutadlivslAng
venskap.Den har rpant
iiver alla omr6den frAn
te lisspel, Bellmanssang
ochmelridsdedjelill litteIaturglel och rcligionsfilosofi, Stig,son rill Mo och
Domsjiiledarer
Ca
Kempe,kom tidigt in i den
i llera generationcrbedrivna rtirelsen och Agnade
MoDo hcla sitt liv. Hans resa,lyssnapA musik
och
insdllning till yrket var
bjuda viinnerna pA goll
ldr
entydig:baradet bAsta
rddvin (vid ver sista samriilelsen. Han kdnde sig
int€ s?illarbitter liir den varo liir fiorton dagar sesomhan dan stod ell flaska latou!
totalaofiirsteelse
pe
miitte infiir sina proj€kt 1937 bordet).D€t var
om bettre och snabbare alltid fest krirg Stig Kcmpe ocb hanskira Elisabeth
tilvexalde trasoner och
handelspolitiska funde- Lilliehiiitk, fest och musik
ringar, som s'.ftadelengre och glada skalt.
fram dn de narmastetve
Men bakom allt detta
ercn.Menhanacceptcrade stod Stig siikaren.Tidigl
del, churu knotande,och kom ha! i kontall med
Norrlandstodhanshjerta Frank Townshetrdsftirmycket niira, samtidigt kunneise och dennes
somhan elskadesin mors, Eanh, publicerad ldNta
Helfrid, fiidd Hammar- gangen1929.Denles lal
berg, Gdleborg och fram- om "cosmic corciousness" korn att betyda allt
litralh Sarii.
Stig Kempe var i hiig fiir honom. Han kanske
grad mingsidig. Sin fria hoppadcs att !e dctta
dd agnadehan et att sam- medvetandeom m6nnila biicker, driva kennel, skan, som innebar en
umgAs med venner och delakrigheti A.lltet. TowCarl Mikael Bellman,att nshend vann efterliiuare

och Stig Kempe stsdcrrd€
dem noggraot.
Ha! vilc sjiilv kiilla
detta medYetatrde
om utrivcnum och siilte pAbiista
sAttvidarcfiira dct rill viinnema.
Van liv blcv bra myckct
baure den gfuBetr Stig
Kcmp€ tradde i! i det och
det kommcr aldrig att bli
delsammautan hotroflL
ERNST
NATHORSTBOdS

Ate Atrtcn
till minne
Proeramsekreterare f

tani AtreAtuen,stoctholm, har, som tidilare
meddelats,avlidit i en ,lder av 84 lr.

At<e Aueq lcvde i eD
veild aY musik och hade
bela sitt liv etr obetvingbar
ambitiotr att fdrmedla sitr
musifulSdje till det uppviixande sl?iklet. Ake
Ahl€n engageradesig helhjedar i skapand€t och
drivandel av SverigesRadios Gosskiir i mer er tjugo ar. Kiiren drevs vid
sidan av hatrs ordinarie
arbete och inDebari priDcip ytterligare ett heltide
arb€tede rcpetitiolcr mcd
ktire!, olika aspirattgruF
per, inspelnilgar och
tum6€r orgads€radesoch
gcoomliirdes i sin belhet
av Ake Al 6tr- Fatruton
den sjiilvklara uppgiften

Verkadei drygt40 &r
inomMo och Domsjri
Direkt6r Stig Kempe underdrygt4Cer verksam
inom Mo och Domsji har avlidit 74 ar gammal.
Han lciddesi Stoclholm
och var bosaui Sara.
Stig Kempevar son till
doktor Carl l(empei dennesekrenskap
medHelfrid
Hammarberg. Han tillhiirde den familj som
alltsedanbdrjan av 1800talel verkadei och hade
.elt dominerandeinflytandb 6ver vad som i dag
utgiir Mo och.rDomsjii
koncernen, Stig Kempe
gndeavCarl
var dengnde
CarlKemKem-

FXrmaktlrt kom
.barJtr

agna sln uvsgamrng at
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Seth M Kempes minne, s
stiftelserm€d uppgift att e
frim_javerenskapliga,
so- a
ciaia och kullurclla s
AndsmAl
i Cetre nordligas- rl
te |inen.i{ed en donation
ldrordnadeSlif.Kempeftir b
negra Ar sedansidlv om
bildandetav en ny stiftel- TI
se,FransochCarl Kempes
minnesstiftelse
1984,vars
andamalar all frlimja ur- C I
bildningoch forskningrill st
nytta ftir landets skogli8a a\
ochskogSin45riella verk- lel
sart|het.Hansnermasleer de
Elisabeth Lilliehiitik och ke
bameni Stig Kempesak- le\
lenskapmed Anna Chan- av
n€r, dottern viviann och re
OIle Adolphsonm€d bar- da
nen Carl och Erik samt are
sonenFrans med fSstmd arl:
llql
CatharinaDagerholt.

bolaget. Han verkade i
drygt 40 ar i koncemen,
underhuvuddelenav denna tid i olika ledande
gjo
befattningar,
bedecentralt
en
och i linjefunktioner.Han Elsa Sjdkvist
sall
var under mAngaer vice
per
verksliillandedirektttr i
ma
moderbolaget
och chefldr
Elii
sev:il bolagels tiiivarurG
En(
relsesom liir dessmekafysi
niska verkstadsriirelse.
I
lior
dessafunktionerrepresenlrar:
leradehan ocksabolageri
Stoi
slyrelsemafdr ert flenal
lora
branschorgan.
StigKcmpe
tillhtjrdeunderen ling tid
Olo
moderbolagets slyrelse,
UI:
koncemslyrelsen
ochaven
mec
en antal ullendskadotterhan
bolags styrelser. Han
Hmnadebolagcrmedpen- FrAlsningsoflic€ren,
b ga- lim)
sion 1970,menkvarstodi dijr Elsa Sjiikvist,Surds- efter
fram till vall, 82 er, fdddesi Stiide. len
koncemstyrelseD
1980.
Eftcr Fralsningsa.aensnord
Undermengaar var Stig Oflicersskolai Stockholm turgr
KempeocksAledamotav tj.instaiorde
hon pAelt tju- loris
styrelsemafiir stiftelsema gotal olika plats€r itrom man
J C Kempes minne och Fr?ilsningsarmdns
olikaar- svlt
betsfdlt.Hennesnerm""'
iir en "' --

