
Seved Andersson

Seved Andersson har som tidigare
meddelats avlidit 82 dr gammal.

Han var fddd
i Edsbyn. Efter
studentexamen
och fil mag-
examen
i Uppsala
arbetade han
som sprik-
lirare frirst p&
Bar-Lock-Institutet och sedan p&

Frans Schartaus Handelsinstitut.
Hans niirmaste anhdriga 5r

hustrun Marie-Anne och
ddttrarna Pia och Karin med
familjer.

" Det var med stor smdrta jag
mottog budet om Seveds bort-
ging. Det kdnns svirt och oover-
komligt i flera avseenden och
samtidigt alldeles obegripligt.

Seved var vdnnen man siilv-
klart tydde sig till niir det loep.
Han fanns alltid diir i btde med-
och motging. Glad och vdrman-

de till sinnet var han liitt och
givande atlumgis med.

Ett av hans stiirsta intressen var
bandysporten, i vilken han i sin
ungdom sjilv var mycket fram-
g6ngsrik. Han spelade en fram-
trddande roll i Uppsala lSroverks
lyckosamma bandylag, som vann
tre Prinspokaler i bdrjan av
1950-talet. 1953 blev han uttagen
till ungdomslandslaget i bandy.

Jag som hdngiven bandy-
saikare, det vill siga supporter
frin Sandviken, och Seved, i ung-
domen aktiv Edsbynspelare, fick
genast kontakt niir vi pA 1960-
talet mdttes pi GH, Glstrike-
Hiilsinge nation i Uppsala.

Hans inffesse for bandysport-
en och framfor allt de duktiga
Hdlsingelagen hade egentligen
inga gr6nser. Atskilliga var de till-
ftillen vi gemensamt tillbringade
pi f,skidarplats i vinter$an
med vdlspelade bollar i de hogre
divisionerna. Det var h<igtids-
stunder att ste i hans ndrhet och
diskutera spelet vi hade framfor
oss pA olika idrottsarenor.

Pi 1970-talet bildade Seved
och jag tillsammans med flera
andra intresserade Bandysocie-
t6n med milsittningen att stddja
bandyintresset.

Ocks6 pA dldre dagar var hans
intresse fdr bandy alldeles sjdlv-
klart och han drog sig ofta och
giirna till minnes sin aktiva tid
i kedjan som forward i sitt Hiil-
singelag Edsbyn, i vilket hans
hjiirta alltfort horde hemma.
Bara nigra veckor fore hans bort-
ging hade vi ett givande samtal
om bland annat detta.

PA Tord utanfdr Nyndshamn,
diir familjen har sitt sommar-
stiille, hade Seved och jag under
en ling f6ljd av 6r bordtennis-
turneringar, vdl protokollforda.
Det jag minns mest av matcherna
5r Seveds djupa, smittande
skratt.

Seved var kunnig, vdnlig och
trofast i ordets allra hjdrtligaste
bemdrkelse. Det gor ont att um-
g6s med tanken, att en av mina
godaste vdnner inte ldngre finns
i tillvaron.

PER GUNNAR EVANDER


