
Om Sten Friberg 

Som utöver duktig, lätt hetlevrad vattenpolospelare, även var professor i medicin. Även en duktig 

Dagbladslöpare, på den stafetten fortfarande existerade. 

Sten Axel Friberg, född 5 september 1902 i Stockholm, död 1977, var en svensk överläkare (ortoped). 

Han var från 1943 professor i ortopedi vid Karolinska institutet och överläkare vid 

Norrbackainstitutet. Han var 1953–1969 rektor för Karolinska institutet och från 1953 ledamot av 

Nobelstiftelsen. Han var från 1960 ledamot av Karolinska Institutets Nobelkommitté.[1] 

 

Sten är mycket flitigt förekommande i Hellasbladet under 1920-talet. Dock i början såsom hörande 

till SKK, men det må vara honom förlåtet eftersom han sedan sansat sig och blivit medlem i Hellas. 

Ur Hellasbladet någon gång på 1920-talet 

 

 

Ur Gamla Helleners matrikel av år 1928 (nidskrivare Sven Wallbom ”Swall”) 
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Ur Hellasbladet nr 3 1943 

Hellensk professor. 
Hellasgrabben, f. d. polokämpen, 

simmaren, dagbladslöparen, skidåkaren 

m. m., Sten Friberg, blev den 30 

juni utnämnd till professor i ortopedi 

vid Karolinska Institutet. Red. 

veterligt så är Sten den förste professorn 

vi fått i våra led. Vi buga oss 

och salutera! 

 

 

Ur Hellasbladet nr 2/1948 

Med Gripsholm till Amerika 
En stad till sjöss. 

 
April ombord på Gripsholm. I delta och de närmast följande numren av Hellasbladet kommer 

handbollssektionens sekreterare, Torsten Jeppsson, att delgiva läsarna diverse intryck från en kombinerad 

affärs- och studieresa, som han nu gör i Amerika. Om möjligt kommer tonvikten att ligga på del rent sportsliga, 

vartill kommer, att han även skall besöka gamla Hellasmedlemmar i Staterna.Den första artikeln handlar om 

livet ombord på Gripsholm. 

Tredje dagens eftermiddag satt i bastun Sveriges populäraste förbundsordförande, överstelöjtnant Malcolm 

Murray, en liten junior med gröna badbyxor samt undertecknad. Murray frågade grabben, om han var Hellaskille 

och fick ett jakande svar. - Det var en grabb vid namn  Örtegren. - Då började han lovsjunga Hellasgården, 

dess vackra omgivningar, Källtorpsjön, o. s. v., men beklagade, att dom lagt Hellasgården just på det löpvarv, 

som han sedan 14 år tillbaka sprungit minst tre gånger i veckan. 

 

Mitt på Atlanten satt alltså tre Hellasgrabbar och badade finsk bastu, samt simmade sedan i swimmingpoolen, 

där vattnet ar saltare än vad de flesta svenskar någonsin badat i. Det bytes en gång om dagen och tages in direkt 

från sjön.  

 

Vid ett annat tillfälle, när skrivaren kom klädd i Hellas gröna träningsoverall, var det någon, som undrade var jag 

hade det vita H:et. Han saknade det. Nu har vi hela namnet på ryggen, sa jag. Han såg mig alltså framifrån. Då 

talade han om, att han sprungit ej mindre an 10 st. Dagbladslopp i Hellaströjan och under tolv års tid spelat i 

Hellas vattenpololag. Tror Ni ej att stumhetens gudinna tog mig, när han presenterade sig som professor Sten 

Friberg från Karolinska Sjukhusel? Det är den mannen, som snickrat ihop åtminstone de fiesta skadade 

handbollsspelare och orienterare från Hellas. Särskilt hälsade han till Stickan Hedenström och Sven-Olle 

Schönberger.  

 

Ar inte världen bra liten ändå? Allrahelst som min hyttkamrat är en f. d. svensk juniorpolomästare från Hellas, 

men nu bosatt utanför Sverige. 


