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Vi bjuds pi te och vlfflor i overflod.
>Det dr den utsvdvning vi unnar ossnu for
tideno,berdttarKerstin, 90, och nickar kirvdnligt
mot sin nigra ir yngre man. Nd, nigra lingresor
orkar de inte ldngre med och nigra andra, dyra
vanor eller sakerhar paret aldrig varit intresserade
av.I daglever de endastpi sina pensioner'
,,Att umgis med vinner rd"ckerlingt, i alla
fall si linge vi har huvudet i behill. Sidan har
vir livsfilosofi alltid varitn, forklarar Kerstin
och lassarpi dnnu en viffla.
oOch si fick vi inga barn och pi sn sdtt
kan man sparamycket Pengar.(
Det var Runes farfarsom 1938 med nnigra
hundralapparnla grunden till den aktieportfolj
som Rune har forvaltat under hela sitt liv'
,Det blev en hobby kan man siga, vi
hadevdl inga tankar pi hur vi skulle anvlnda
besparingarna.n
Vilka drivkrafter sryr ndr man tar ett beslut
om att ge bort hela sin formogenhet? Fiir Rune,
ldshuvudetfrin den lilla gruvorten Vighalsen
som kom in pi KTH men efter nigra ir som
forskarevid forsvaretsforskningsanstalt sadlade
om dll ldkare,var det viktigt att pengarna skulle
gi till nigot nyttigt. For Kerstin 1r det sjdlvklart

att bry sig om andra. Aldst av sex syskon frin
en bondefamilj med begrdnsaderesursertog
hon sig till Stockholm, ldste till sjuksktiterska
och tjdnstgjorde 1950 i Koreakriget.
oI min lilla by Hallands Ljungby der jag
vdxte upp satt vi alla i samma bit nir krisen
kom1929.NIr man hade bakat eller slaktat
delademan med sig till grannarna.(
Paret triffades pi Skansenden 20 augusti
1953 tilltonerna av vokalisten SagaSjtiback'
Hon minns det mesta,Kerstin.
,En kille i blasermed tiockt, fint hir bjod
upp mig och frigade; May I hauethis dance'
Si biirjade virt gemensamma liv.n
Paretsdonation dr en av de storsta privata
i KTH:s historia. Men sjdlva betraktar de inte
den som sirskilt stor.
,Vi var forvinade att den uppfattades s5.,
men det d"rju roligt ocksio, sdgerRune som av
en slump sig en artikel om att Lunds universi-

tet var det enda ldroslte som hade rid med en
viss ryp av kamera lmnad for medicinsk forskning. Han tog kontakt med en vd"noch tidigare
kollega pi KTH och inledde en diskussion om
att uppratta en fond for inkop av medicinsk
apparatur som skulle kunna anvdndasi samarbetemed Karolinska institutet.
nEtt lyckokast for ossatt KTH var
konstaterarRune.
intresseradeocks5.u,
Kerstin menar at donationen har tillfon en
)enormt trwlig och larorik dimensionn till paretsliv'
,Att med vakna ogon och varma hender
fr uppleva vad pengarna gilr till har jag upplevt
som vdldigt berikande' Jag kilnner mig lycklig
over responsenvi har fftt, den har varit helt
enorm.(
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Jag undrar om Rune nigonsin har
en
var
det
over att de tog rdtt beslut. Nej,
lettnad, svarar han.
,Nu har vi gjort virt.n e
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