
Tord Jöran Hallberg 
Författaren och förre universitetslektorn Tord Jöran Hallberg, Linköping, har efter 

bara tre veckor på sjukhus avlidit, 78 år gammal. Han sörjs närmast av sin hustru 

Gunnel och deras två barn, Åsa och Loke med familjer.  

Det kom ett brev till mig för fjorton dagar sedan som var typiskt Tord Jöran – omtumlande 

sakligt, koncist, bara fyra rader. Han skrev att han ”tyvärr drabbats av en inoperabel 

lungcancer” men ville nu framföra just till mig att hans tid på Östgöta Correspondenten 

tillhörde de lyckligaste perioderna i hans liv. ”Hälsa dem jag känner.” 

Budskapet smärtade mig lika intensivt som det värmde mitt gamla redaktörshjärta. Tord Jöran 

tillhörde den lysande krets av starkt humanistiska akademiker från det nya universitetet i 

Linköping som Corren knöt lyckliga band med under det dynamiska 1980-talet då allt tycktes 

vilja hända. 

Dit räknades skrivflitiga fria tänkare som Göran Graninger, Martin Kylhammar, Ingemar 

Lind, Svante Beckman, Sverre Sjölander, Nils-Holger Areskog, Lars Ingelstam och Göran B 

Nilsson, många andra forskare liksom konstnärer och författare onämnda. 

Tord Jöran var själv en urbota tekniker som på Saab utvecklade datorer samtidigt som han 

skrevständigt nya läro böcker i ämnet och den vägen knöts till Tekniska högskolan som en 

med åren vördad pedagog. 

Livet igenom skulle han behålla en klockarkärlek till pionjärtiden som såg den nya tekniken 

utvecklas. Hans bok ”IT-gryning” om svensk datahistoria mellan 1840 och 1960 är ett 

standardverk av detaljerad insikt om den ibland ödesmättade (typ Facit, Åtvidaberg) men i 

stort framgångsrika omställning vår industri genomgått. 

Att skriva var för Tord Jöran lika pockande viktigt som att plocka ned fiolen från väggen i 

barndomshemmet i Holmö nära Osby, söder om den småländska gränsen. Hela livet ömmade 

hand är till för älskat för den lokala berättelsen. Hans dotter Åsa satt vid hans sjuksäng med 

sin dator och skrev på den döendes envisa uppdrag in till slutet rent de sista kapitlen i den bok 

som ska publiceras inför julen i år och bär titeln Glimtar från Osby-traktens historia. 

Med vändande post svarade jag på Tord Jörans brev att jag betraktar mötet och vänskapen 

med honom och hans friborna kolleger som en underbar gåva till min professionella gärning. 

Min tacksamhet är utan gräns. 

Bertil Torekull 

chefredaktör för Östgöra Correspondenten 1981-89 

 


