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MINNESORD 
 
PER ERIK KULL DEN 7 DECEMBER 2018 
 
BRÄNNKYRKA KYRKA 
 
 
”Roffe Johansson sa att Kull var en ”oäkting”. Det kallades de som 
inte hade någon känd farsa. Det var många som var "oäktingar" i 
Kransen och Aspudden. Därför frågade man aldrig om vem som var 
pappa. 
 
En sen kväll med gänget sittande på Runmarö får vi veta sanningen. 
Gänget, det var vi som byggt bastun vid stranden av 
Kanholmsfjärden.  
Leif Hjärpe, Roffe Johansson, Dennis Hansson, Anders Engström., Per 
Erik och jag. 
 
Per Erik berättade plötsligt att han hade en farsa.  
Han var från Argentina och var militär.  
Slutade som krigsminister som det heter i fredsälskande länder.  
 
Hans farsa var till skillnad mot andra argentinska militärer en juste 
person.  
 
Efter detta avslöjande om att Per Erik hade en farsa blev vi andra 
chockade. Vi som bara hade vanliga farsor som jobbat som 
typograf, hamnarbetare eller byggnadssnickare. 
 
Farsor som varken kunde spanska eller dansa tango. 
 
Tårögda och sentimentala döpte vi den nybyggda altanen på ön till 
”Plaza del Humberto Sosa Molina" till salig åminnelse av den man 
som bidragit till att avla fram Midsommarkransens svar på 
grekernas Demostenes. 
 
  --------------------- 
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Detta var ett utdrag ur det jag skrev i den hyllningsskrift vi gjorde 
inför Per-Eriks sjuttioårsdag 2002. 
 
Det är faktiskt sant att Per-Eriks pappa var militär. Hans mor 
träffade honom då han deltog i en militärdelegation som var i 
Bofors för att köpa kanoner. 
Humberto avancerade till general och blev krigsminister i Perons 
regering. En stor gubbe vid den tiden. 
 
Generalen hade aldrig någon kontakt med Per-Erik och Per-Erik 
åkte aldrig till Argentina. Pappan dog 1960. 
 
Det blev aldrig någon tango på pampas för Per-Erik även om vi 
tjatade på honom om att besöka Argentina. 
 
Det var först när han fyllde 15 år som mamma berättade om hans 
ursprung. 
Och det var först när han blev runt 60 som han berättade för sina 
vänner. På Runmarö. En sen kväll.  
 
När vi på 90-talets bildade invandrarutskottet i Stockholms 
Arbetarekommun så lyfte Per-Erik skämtsamt fram sina utländska 
rötter. Han blev senare vald till hedersordförande i utskottet 
vilket gjorde honom stolt. 
 
Ibland funderar man på att åka till Argentina och undersöka om 
Per Erik hade några syskon i Buenos Aries. Med samma humor, 
karisma och retoriska förmåga. 
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Per-Erik föddes 1932 i S:t Görans församling. Första bostaden var 
i statarlängorna vid Årsta Gård som låg bredvid järnvägsbron. Han 
fick snart en styvfar och två systrar födda 34 och 37.  
 
Flytten gick sedan till det som blev hans riktiga hembygd. 
Midsommarkransen och Tellusborgsvägen. 
 
Per-Erik hade ett stort och varmt hjärta redan som barn. Han 
berättade själv att han ofta kom för sent till skolan för han hade 
hjälpt något djur på vägen. Ibland var det daggmaskar som låg på 
gatan och som skulle räddas. En gång köpte han en hundvalp på 
väg till skolan som han snabbt sålde vidare till syrran för at slippa 
att gå ut med hunden. 
För Helinä har han berättat om när han i skolköket rev ner tvål i 
soppan vilket fröken upptäckte när hon provsmakade. 
Fröken skrev ett brev till hans mor om de sena ankomsterna. Per-
Eriks svar var kort. Jag gör så gott jag kan. 
 
  ---------------------- 
 
För ett år sedan gjorde jag en intervju med Per-Erik. Om hans liv 
och om våra gemensamma minnen från partiet och facket.  Hans 
minne var kristallklart. Jag hade god nytta av honom för den bok 
jag försöker skriva. Han kom ihåg vem som sa vad och när. 
 
Vid några tillfällen tog Christer Bergström och jag min bil och 
hämtade upp Per Erik på Krukmakargatan och gjorde rundturer i 
Kransen och Aspudden. Det var ett stort nöje att få uppleva hans 
fantastiska guidning. Om varje kvarter hade han något spännande 
att berätta. 
 
Den allra sista turen avslutades med lunch på Tennstopet. En 
oförglömlig lunch som alla luncher var med honom. 
 
  ------------------------ 
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Midsommarkransen på trettio- och fyrtiotalet då Per-Erik var ung 
var ingen idyll. Stadsdelen präglades av fattigdom, social misär, 
barnmisshandel, missbruk och hög arbetslöshet.  
 
Men här fanns också kamratskap, stolthet och solidaritet. 
Allt det här fick Per-Erik med sig i ryggsäcken och det påverkade 
hans livsgärning som fackföreningsman och politiker.  Han 
glömde aldrig sina rötter. 
 
  ------------------------- 
 
 
I Per-Eriks Kransen hade man ett stort idrottsintresse. Själv 
spelade han fotboll i Tellus IK som hade hemmaplan på Aspudden.  
 
Låg i division tre. Han spelade högerytter. 
Här lärde han känna Roffe Johansson som blev en livslång kompis. 
Roffe var målvakt i Aspudden. 
 
När han talade om fotbollen så kom han ofta in på Nacka 
Skoglund. Han hade inte spelat fotboll med Nacka som tusentals 
andra personer påstår att de har gjort.  
Men Kull och Nacka hade fått sparken från samma jobb. Vilket han 
med stolthet berättade för omgivningen. 
 
På vintern blev det bandy på Trekanten. Han glömde aldrig att han 
de första åren inte hade några skridskor. Pengarna saknades för 
detta. 
 
Han var också en lovande boxare. Vann faktiskt en match mot 
Bosse Högberg. Boxningen fick avbrytas efter det att han under en 
fotbollsmatch fick käken söndersparkad. Med igensydd mun fick 
han hålla sig till flytande föda. Något han sa att man kunde leva 
med. 
 
  ------------------------ 
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Per-Erik flyttade hemifrån första gången 1953 i samband med att 
han gifte sig.  Då blev det att bo i genomgångsbostäderna som 
byggdes i Hökarängen. 
 
Han jobbade med många olika saker som ung. Ett år som 
brevbärare men sedan blev det lärlingsutbildning till rörmokare. 
Eller till röris som han alltid sa. 
 
  --------------- 
 
Det var med stolthet han talade om rörisar. Till Helinä har han 
sagt att rörisarna, d.v.s. hans själv var arvtagare till de gamla 
romarna. De som byggde Akvedukterna världen största 
vattenledningar. 
 
Som lärling hade han en fördel sa han. Han var så kort att han 
kunde stå upprätt och jobba under diskbänkarna. 
 
Han drev med sig själv även om   
det var Roffe Johansson som döpte honom till ”Läckan Kull”. 
 
Någon elak kompis sa en gång att Per Erik som frontfigur i partiet, 
facket och landstinget stått längre tid i talarstolen än han bockat 
rör. Många som sett honom bocka rör tyckte att det var rätt 
prioritering han gjorde med talarstolen. 
 
Sanningen ska fram och det nu. Per-Erik jobbade faktiskt 20 år 
som rörmokare. Han var lagbas under de flesta åren.  
 
Han blev ombudsman i Byggettan. Fick ansvar för 
lärlingsutbildningarna. Med sin utpräglade Stockholmsdialekt och 
härliga Söderhumor kunde han fängsla vilken församling som 
helst. Inte minst ungdomar. 
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Han lyckades övertyga lärlingarna inom byggnads att det var kul 
att gå till bygget även då det regnade småspik. ”Annars räcker inte 
pengarna till bira” var det mest övertygande argumentet. 
 
En stadsdel som blev honom kär utöver Kransen var Östberga. 
Där blev han också aktiv medlem i den socialdemokratiska 
föreningen. Där började hans långa karriär inom 
socialdemokratin. 
 
Hans fackliga erfarenhet och partiengagemang ledde till att han 
efter ett antal år blev ordförande för de socialdemokratiska 
fackklubbarna inom Stockholms Arbetarekommun och fick där 
kamraternas förtroende att företräda dem i samband med 
förhandlingar om vilka som skulle hamna i riksdags, landsting och 
kommun. I styrelsen för Arbetarekommunen och i dess 
Arbetsutskott gjorde han betydelsefulla insatser under lång tid. 
 
Vi glömmer aldrig hans många humoristiska och slagkraftiga 
inlägg på Stockholms Arbetarkommuns representantskap. 
Hans mångåriga engagemang i valberedningen resulterade en 
satsning på nya unga och duktiga personer till listor inför valet 
eller för uppdrag inom partiet.  De unga skulle fram, tyckte Kull. 
Han var älskad av SSU:arna. 
 
Socialdemokratiska kvinnoförbundet startade en gång den s.k. 
Mansligan. Ett nätverk av män som var genuina feminister. Det 
var ett sätt att skilja ut goda män från buffliga grabbar. Per-Erik 
var en av första som godkändes som medlem.  Trots att han kom 
från byggbranschen som på den tiden var helt mansdominerad.  
 
Han var engagerad och aktiv. Ville gärna att hans namn skulle vara 
synligt i sammanhanget. Han var stolt över att vara man och 
feminist.   
 
 
Hans tjugoår som landstingsledamot startade 1982. Här hade han 
tunga uppdrag inom sjukvården, SL:s styrelse, skärgårdsstiftelsen 
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och landstingsstyrelsen. Han satt också i landstingets 
Jämställdhetskommitté.  
Och det var där han 1995 träffade sin kärlek - Helinä. 
 
Vi vänner förstod att något hade hänt. I en intervju i landstingets 
tidning säger Per-Erik att hans privata intressen är 
inomhuskompostering, fjällvandring och groddodling. 
 
Helinä har berättat för mig. Mycket ömsint och kärleksfullt. Att 
Per-Erik, på väg till deras bröllop, hade lite svårt att få fram att 
hon skulle bli hans fru nummer fem. Han glömt att berätta om det 
innan. 
  ----------------- 
 
I landstinget var han mycket uppskattad. Av alla. Över 
partigränserna. Han gjorde bra politiskt hantverk på alla de olika 
positioner han innehade under dessa tjugo år. Han var en tung 
politiker. Påläst, kreativ och konkret. 
  
När Per-Erik begärde ordet i en landstingsdebatt spreds ryktet 
snabbt i korridorerna och i in plenisalen strömmade folk som inte 
ville missa Per-Eriks underbara inlägg och slagkraftiga humor. 
 
Helinä berättade för mig när finanslandstingsrådet Ralf Lédel 
frågade Per-Erik om varför han hade begärt ordet på den punkt 
som handlade om Skansen. ” Jag vill att man sätter handtag på 
Sälarna”, blev hans snabba svar till Lédel. 
 
  --------------------- 
 
Vi minns alla hans humor. Hans värme och omtanke. Hans glada 
humör. Helinä vill att jag också lägger till att det fanns en annan 
sida också.  
En mörkare värld.  Per-Eriks minnen av ett hårt och många gånger 
tufft liv. Sorger, plötsligt död, sjukdomar. Hemskheter som 
drabbat nära och kära.  
Sammantaget mer än vad de flesta råkat ut för.  
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Mer än vad många skulle orka gå igenom. Saker som han inte 
talade med oss kompisar om. Men som jag fått veta nu. Efter hans 
död. 
 
  ------------------------------- 
 
Våra minnen av Per-Erik är dock de ljusa. Det fina positiva och 
glada. Alla skratten. De som gjorde att man fick ont i magen. De 
som gjorde att man levde längre. Tack Per-Erik för allt detta. 
 
  ---------------- 
 
Det är många som saknar Per-Erik Kull. Det har vi verkligen märkt 
den senaste tiden efter det att det blev känt att han gått vidare.  
 
Något jag vill lyfta fram här är alla som fick hjälp och stöd av 
honom i det fackliga och politiska arbetet. Hans roll som mentor 
och lärare för yngre och mer oerfarna. Alla kloka råd och tankar 
som han delat med sig till andra. Som de kommer bära vidare 
långt efter hans död. 
 
  ------------------------- 
 
Samma dag han gick bort var han i toppform. Han kände nog på 
sig att det var på gång. Att livets låga började flämtade. Att det var 
dags med avskedsföreställning.  
Helinä berättade för mig att han var oerhört rolig och humoristisk.  
 
De fick många skratt denna första dag i november 2018. Den sista 
Per-Eriks Kulls åttiosex-åriga liv. 
 
Vi kommer sakna honom hos oss. Samtidigt vet vi att det blir 
roligare-ovan där. 
 
  -------------------------- 
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När jag i framtiden sitter på min altan ute på ön.  Så frågar mina 
gäster när de ser inskriptionen på altanen. 
 
-Vem var Umberto Sosa Molina.?  
 
 
 
-Det var Kulls farsa!   Svarar jag. 
 
-Vilken Kull? Frågar gästerna. 
 
 
 
-Han från Kransen. Svarar jag. 
  
Midsommarkransen. 
 
 
 
 
Tack Per-Erik! Vi glömmer dig aldrig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


