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TRÄNA NÄR DU VILL!

Välkommen till södra Sveriges största utställning av träningsredskap. 
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FÖDELSEDAG

DAGENS NAMN 

DAGENS CITAT

 ■ Gerhard är forntyskt 
och består av två ord som 
betyder spjut och hård, 
det hårda spjutet alltså. 
Namnet är känt från Got-
land sedan 1200-talet och 
var populärt kring förra 
sekelskiftet. Cirka 7 300 
heter Gerhard, omkring 1 
100 kallas så eller har det 
som första förnamn.

 ■ Gert är den lågtys-
ka kortformen av Ger-
hard. Namnet hade sin 
storhetstid på 1940- och 
50-talen. Omkring 11 100 
heter Gert, cirka 6 700 har 
det som tilltalsnamn eller 
första förnamn enligt se-
naste namnstatistiken.

 I  morgon. Tryggve

”Jag vill mycket som jag helst  
skulle vilja att jag inte ville.”

 ■  Hjalmar Söderberg, författare

Tidlöst skapande

50 år
...fyller den 24 september 
Stephan Beijer, Ystad. 
Han är utbildad under-
sköterska och socionom 
och arbetar som biträdan-
de föreståndare på An-
nas Hus HVB i Tomelilla. 
Åren 1994–2008 arbetade 
han som socialsekretera-
re på socialförvaltningen 

Stephan 
Beijer
50 år

Ystad

familj@ystadsallehanda.se

Pia 
Rockström

GOMORRON!

 ■ Varje sommar sedan 1948 har industridesignern 
Hans Ehrich tillbringat i Vitemölla och den gångna 
sommaren var inget undantag. När han nu fyller 70 år 
beger han sig till Rom på studentjubileum. Att män-
niskan åldras är förvisso ett faktum men Hans Ehrich 
verk kan väl sägas vara tidlösa. Så sent som för ett år 
sedan fick han en förfrågan från Museum of modern 
art i New York som ville införliva hans museipall Stock-
holm i deras permanenta samlingar. Sann europé  

med basen  
i Vitemölla
VITEMÖLLA

Det har regnat och åskat 
hela förmiddagen. Men 
inne på gården vid hu-
set i Vitemölla står Hans 
Ehrichs och hans kompan-
jons egendesignade plast-
soffa Dikken i grönt från 
1970-talet utan en enda 
droppe regnvatten kvar på 
sittytan. Den är konstrue-
rad med ett dike längst in 
på sitsen, en ränna som lu-
tar svagt utåt så att eventu-
ell nederbörd snabbt ska 
rinna av. Soffan såldes av 
Lammhult under 1970-ta-
let.

– Men den blev ett offer 
för den första oljekrisen. 
Över en natt blev plastma-
terialet dubbelt så dyrt.

Det är ett äventyr att be-
söka Hans Ehrich i Vite-
mölla. Han bor egentligen i 
Stockholm men varje som-
mar viker han åt Österlen. 
Överallt påminns besöka-
ren om att här bor en de-
signer som varken spar på 
färg eller på roliga och sam-
tidigt praktiska detaljer. 

För dagen är Hans Ehrich 
helt klädd i orange. Den 
närbesläktade röda färgen 
går också som en symbol 
genom många av hans och 
kollegan Tom Ahlströms 
produkter. Liksom i möb-
ler och detaljer i hemmet  
i Vitemölla som hans för-
äldrar Karin och Otto 
Ehrich köpte som ett som-
marhus 1948.

– Rött är livets färg, kär-
lekens, eldens och inte 
minst blodets färg.

Färgseendet har kommit 
från fadern vars dröm var 
att bli konstnär i sitt hem-
land Tyskland.

– Istället bröt ett stort 
krig ut i världen, första 
världskriget, där blev han 
pilot, en av de första som 

flög, det var häftigare än att 
vara astronaut idag.

I det fattiga Tyskland  
efter kriget fanns ingen 
grogrund för en konst-
när och när Hitler kom till 
makten emigrerade fadern 
till Finland där han blev en 
skicklig entreprenör och 
industriman. Hans Ehrich 
växte upp i en överklassfa-
milj som under stor drama-
tik fick lämna allt de ägde 
och fly från Helsingfors till 
Sverige när Sovjetunionen 
invaderade stora delar av 
Finland. 

– I själva verket är jag ett 
flyktingbarn och ganska  
tidigt blev jag övertygad pa-
cifist.

Ser lösningar 
Ett motto som har genom-
syrat hans liv är ”Det finns 
alltid fler lösningar än pro-
blem”. Många framgångar 
har kantat hans väg och de 
har alltid varit väntade.

– Framgångarna kom-
mer ur en stor självsäker-
het. Mina föräldrar fostra-

de mig medvetet till att bli 
väldigt självständig.

Han berättar att han an-
dra dagen i första klass  
i Lund, där familjen då 
bodde, gick själv till skolan 
tvärs igenom hela staden. 
Tidigt började han också 
resa ensam, något han njöt 
av.

Så här nära 70-årsstreck-
et säger han att långtids-
minnet vaknar till liv och 
att det på något vis är dags 
att göra bokslut, se hur alla 
händelser varit en evig ked-
ja av orsak och verkan.

– När man blir äldre ser 
man allt mer positivt på sin 
uppväxt. Jag har fått leva  
i olika miljöer och fått kom-
ma i kontakt med spännan-
de människor som mina 
föräldrar omgavs med.

Förutom i Finland och 
Sverige hann också famil-
jen att bo i Schweiz, Tysk-
land, Spanien och Italien 
under Hans uppväxt. 

När han var sex år gam-
mal köpte föräldrarna det 
hus i Vitemölla där han 
fortfarande tillbringar var-
je sommar. Så också i år då 
han varit två månader på 
Österlen, tre av veckorna 
tillsammans med flickvän-
nen Oj som bor i New York.

Hans Ehrich har förblivit 
europé genom åren. Bland 
annat köpte han för sju år 
sedan en lägenhet i Ber-
lin som han gestaltat själv 
och inrett med funkisde-
sign från Tyskland och Sve-
rige, alla väggar är målade 
i silvermetallic. Lägenhe-
ten kan ses som en sym-
bol för modernismen och 
har bland annat uppmärk-
sammats i ett bildreportage  
i tidningen Residence.

– Jag lovade mig själv att 
inte jobba i Berlin men jag 
blev genast indragen i allt 

möjligt, bland annat i en 
designjury.

Stor ära
Det råder ingen tvekan 
om att Hans Ehrichs pro-
dukter gett genklang  
utanför Sveriges gränser. 
För bara ett år sedan fick 
han ett brev från MoMA, 
Museum of Modern Art, i 
New York som ville inför-
liva hans museipall Stock-
holm i deras permanenta 
samlingar.

Samma scen utspelade sig varje sommar un-
der Hans Ehrichs uppväxt. I backarna vid 
Vitemölla kunde han springa flera kilometer 
efter sina egenbyggda modellflygplan för att 
se vart de tog vägen. Där vaknade hans teknis-
ka intresse som senare lett honom till att bli en 
av Sveriges mest omtalade industridesigners. 

YA GRATULERAR

 ■ I Smedstorps kyrka 
har begravning ägt rum 
efter Arne Olofsson, 
Smedstorp. Akten inled-
des med att kantor Ani-
ta Lindskog-Jönsson spe-
lade Öppna landskap av 
U Lundell följd av psalm 
289. Officiant var kom-
minister Kerstin Breit-
holtz. Psalm 297 sjöngs. 
Efter anhöriga och vän-
ner tagit avsked sjöng 

kantorn Jag har bott vid 
en landsväg av C Henry/A 
Kraft. Akten slöts med 
Time to say goodbye av 
L Quarantotto/F Sarto-
ri. Bland blommor och 
gåvor till Cancerfonden 
märktes ifrån SIS:s sup-
porterklubb, Smedstorps 
marknad, SPF - Vitsippan, 
Smedstorps IF. Gravsätt-
ning sker på Smedstorps 
kyrkogård.

Huset i Vitemölla har alltid betytt lek och fritid snarare än plikter för Hans Ehrich. Lek och glädje återfinns också i hans de
 

OM KARRIÄREN
”Framgångarna 
kommer ur en 
stor självsäker-
het. Mina föräld-
rar fostrade mig 
medvetet till att 
bli väldigt själv-
ständig.”
Hans Ehrich

i Ystad. Dessförinnan har 
han haft ytterligare ar-
beten, bland annat som 
kyrkvaktmästare. 

Stephan lever sedan 
1990 med sin sambo Ma-
ria Hansson. De har två 
söner Erik, 17 och Axel, 13. 
En liten hund, Jalle finns 
också i familjen. Sedan 31 
år tillbaka är hobbyn mo-
torcyklar och han är med 
i mc-klubben Hörby Soft-
gliders. I övrigt pysslar 
han med familjens hus, 
tar en runda med husvag-
nen och tränar lite cykel 
och styrketräning. 50-års-
festen firades i lördags 
med vänner på lokal.

BEGRAVNING



FAMILJ
Familjeredaktör: Pia Rockström 
E-post: familj@ystadsallehanda.se Tel: 0411-55 78 43  Fax: 0411-139 55 
Annonser: privatannons@ystadsallehanda.se  Tel: 0411-55 79 79 B11YSTADS ALLEHANDA

Måndag 24 september 2012

GRATTIS

UPPVAKTNING

UNDANBEDES

Christo�er 20 år

Grattiskramar från

Mamma och Jacob

Grattis Neo
på 3-årsdagen

önskar Morfar och Pia,
Medea och Micke

Cilla
† 24 september 2011

Munnen kan skratta
Ögonen kan le

Men sorgen i våra hjärtan
kan ingen se

Ett år av sorg och saknad

Nisse

Angelica och Anders

Anton, Albin

Tvillingarna  
Michael o Magnus Högström

Grattis på 35-årsdagen
önskar Mormor och Gunnar

Idag blir vår påg 3 år!
Stort grattis Neo på din dag

önskar Filippa,
pappa och mamma

Grattis Helen
på 40-årsdagen

önskar
Mor och Far, Smilla

Marie, Marie gratulerar gör vi 
blir det en Chablis 

eller en vanlig Pinot Gris
Nicka och Hans

Eventuell uppvaktning på min
födelsedag undanbedes, såväl
före som efter.
Lars Olsson

Hammenhög

FÖDELSEDAG

Hans Ehrich
 ■ Fyller: 70 år den 25 septem-

ber.
 ■ Bor: Fiskarhus i Vitemölla, 

bostäder i Stockholm och Berlin.
 ■ Familj: Flickvännen Oj i New 

York.
 ■ Bakgrund: Produktdesigner 

med utbildning från Konstfack 
där han träffade sin kollega Tom 
Ahlström. Tillsammans startade 
de designföretaget A&E Design. 
Bland produkterna kan nämnas 
diskborsten Jordan, museifäll-
pallen Stockholm och den röda 
könummerapparaten som också 
blev frimärke för sju år sedan.

 ■ Aktuellt: Firar sin 70-årsdag 
med att gå på 50-årsjubileum 
tillsammans med klasskompi-
sarna han tog studenten med i 
Rom 1962.

Huset i Vitemölla har alltid betytt lek och fritid snarare än plikter för Hans Ehrich. Lek och glädje återfinns också i hans designprodukter. 

FOTO: MARK HANLON

– Det är något av den 
högsta äran för en desig-
ner att vara representerad 
på MoMA.
Som designer gäller det 

att ligga rätt i tiden och 
visst finns det motgång-
ar även i Hans Ehrichs liv. 
Han berättar om när han 
och Tom Ahlström job-
bade med två av världens  
ledande tandborsttillverka-
re och föreslog en tillverk-
ning av tandborstskaften 
i en ny teknik som skulle 

ge mjukare greppvänligare 
handtag. Uppdragsgivarna 
var måttligt imponerade 
och tackade nej. 
– Fyra år senare tog en av 

deras värsta konkurrenter 
upp det här.
Åldern till trots fortsätter 

Hans Ehrich att dagligen gå 
till kontoret i Stockholm.
– Så länge det finns pro-

ducenter som är intressera-
de av en så gammal desig-
ners ideér ser jag ingen an-
ledning att dra mig tillbaka. 

Skulle han önska nå-
got mer av livet så är det 
att få resa mer. Fortfaran-
de känns det helt fel att 
när sommaren är slut läm-
na Vitemölla och bege sig 
norrut och inte söderöver.
– Uppväxten i Europa 

har präglat mig så starkt, 
då åkte vi alltid ikapp som-
maren.
Han drar paralleller med 

sin ålder, att istället för att 
åka söderöver tvingas gå 
vintern till mötes.

Födelsedagen tillbring-
as i varje fall på varmare 
breddgrader eftersom da-
gen sammanfaller med ett 
studentjubileum i Rom. 
Då var det femtio år sedan 
som Hans Ehrich gick ut 
tyska internationella sko-
lan i Rom.
– Jag har inte nämnt med 

ett ord för mina klasskam-
rater att jag fyller 70, avslu-
tar han roat.

PIA ROCKSTRÖM

 ■ I Uppståndelsens kapell, 
Ystad, har begravnings-
gudstjänst ägt rum efter 
Margaret Lundsten, Ystad. 
Akten inleddes med att or-
ganist Thomas Wallin spe-
lade Tröstevisa av B An-
dersson. 
Därefter sjöng Karolina 

Törlind Vilar i din famn av 
B Andersson och K Lugn, 
varpå följde ps 799. Offici-
ant var komminister Eva 
Hammarström Olsson. 791 
och 249 sjöngs. Under av-
skedet spelades stilla pia-
nomusik varpå Karolina 
Törlind sjöng Jag har om 
en stad ovan molnen av L 
Lithell. 
Som avslutning spelade 

organist Thomas Wallin 
Klinga mina klockor av B 
Andersson. 
I blomstergärden märk-

tes från arbetskamrater-
na, salong Per o Nilla samt 
Branteviks idrottsförening. 
Gravsättning kommer att 
ske i minneslunden Simris 
kyrkogård.

BEGRAVNING


