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Insända minnesord till familje-
sidan måste komma till redak-
tionen i elektronisk form, exem-
pelvis via e-post till  
familj@svd.se. Önskvärt är att 
författaren anger i vilken egen-
skap han/hon skriver. Uppge 
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ska hållas saklig och berätta om 
personens livsgärning i exempel-
vis yrkes- eller förenings livet. Tex-
terna får vara högst 3 000 tecken 
– inklusive mellanslag. Redaktio-
nen kan korta 
insända texter. SvD

7 Om minnesord

Bengt Jansson
Professor emeritus Bengt Jansson, 
Stockholm har avlidit i en ålder av 
76 år. Han efterlämnar tre söner 
med familjer. 

Bengt tog studenten vid Vasa 
Högre allmänna läroverket i Gö
teborg 1950 med toppbetyg och 
påbörjade samma år sina medi
cinska studier vid dåvarande 
Medicinska Högskolan i Göte
borg 

Vi blev kamrater redan 1946 då 
vi träffades i Vasa frimärksklubb. 
Ödet bestämde att vi kom att föl
jas åt såväl genom de medicinska 
studierna som i vår fortsatta  
läkargärning Vi blev båda profes
sorer vid Karolinska Institutet  
i Stockholm och kom att fortsätta 
vår vänskap där.

Bengt var en sällsynt allmän
bildad person. Redan i skolåldern 

visade han prov på mycket stora 
kunskaper i historia. Under sina 
medicinska studier recenserade 
han litterära verk i dåvarande 
Göteborgs Handels och Sjöfarts
tidning, vilka var mycket upp
skattade.

Bengt var i mångt och mycket 
ett original. Han uppträdde på 
teater premiärerna i en på den ti
den uppseendeväckande klädsel 
nämligen iklädd vit smoking och 
kubb. Bengt var också en tämli
gen opraktisk man. Han lärde 
sig till exempel aldrig att köra 
bil. 

Efter en kortare tid som ama
nuens på den farmakologiska in
stitutionen där han slutade 
abrupt sedan han satt in en kan
na med eter i värmeskåpet, vil
ket demolerade en vägg på insti

tutionen, kom han i fortsättning
en att specialisera sig som psy
kiater. Där blev han en 
uppskattad läkare och en fram
stående vetenskapsman. Hans 
lärare Bengt Lindberg och Hans 
Forsman båda professorer vid 
psykiatriska kliniken på Sahl
grenska sjukhuset var båda im
ponerade över hans kunnande.

vi fick tillfälle att under några 
sommarmånader göra vår mili
tärtjänstgöring samtidigt. Jag är 
något tveksam om den uppskatt
ning han där rönte bland våra  
officerare. Att kasta säkrings
snodden i stället för handgrana
ten höll på att kosta honom hans 
fortsatta karriär 

Ett avvikande från cykelpatrul
len på Billingen för att i egen hög 
person intaga middag på stads

hotellet i Skara och sedan anhålla 
om tranport till regementet  
i Skövde uppskattades inte av  
befälet.  

Som tidigare nämnts var Bengt 
inte särskilt praktisk. Utan sin 
hustru Linnea för vilken inget var 
omöjligt kunde han ägna sig år 
mera teoretiska ting. Hon var  
honom ett stort stöd såväl inom 
deras gemensamma specialitet 
psykiatrin som inom familjen. 
Hennes för tidiga bortgång ska
pade en stor tomhet för honom, 
familjen och vänkretsen.

Bengt var en person man alltid 
kunde fråga om de märkligaste 
ting och fick alltid ett klokt svar. 
Även i etiska frågor var han en 
person som alltid visade prov på 
ett mycket gott omdöme. Han 
verkade inom Karolinska Institu

tets etiska råd under en lång tid. 
Han fick med åren ett stort in

tresse för vin. Han var även inom 
detta fält oerhört kunnig och blev 
medlem såväl i Vinakademin som 
föreningen Gustus et Sapor.

I hans hem serverades de mest 
utsökta måltider, där hustruns 
matlagningskonst och hans vin
intresse skapade formligen kuli
nariska storverk.

Bengt hade ett stort sinne för 
humor och skapade tillsammans 
med sin hustru ett synnerligen 
gästfritt och trevligt hem.

Bengt kommer att saknas av 
många goda vänner och flera pa
tienter.

Jag sörjer en vän som givit mig 
många trevliga minnen.

Björn Tengroth
Prof em vid KI

Torsten Husén
Professor emeritus Torsten Hu-
sén, Stockholm, har som medde-
lats tidigare avlidit vid en ålder av 
93 år. Hans närmast efterlevande 
är barn och barnbarn med famil-
jer.

Torsten Husén var en i vida kret
sar, i Sverige och internationellt, 
välkänd framstående akademi
ker. Hans forskning var länge in
riktad på den pedagogiska psyko
login, ett område som gjorde det 
naturligt för honom att intressera 
sig för den formella utbildning
ens roll i samhället. Torsten Hu
sén kom därvid att intensivt en
gagera sig i den svenska skolans 
reformering under 1900talets 

andra hälft. Om detta och om 
hans vetenskapliga gärning har 
andra vittnat. 

vad som måhända är mindre 
känt, är att Torsten Husén också 
under lång tid gjorde betydelse
fulla insatser i och för svenskt 
folkbildningsarbete. Han sökte 
sig tidigt till den pedagogiska ex
perimentverkstad, som Kurs
verksamheten vid Stockholms 
högskola – numera Folkuniversi
tetet – utgjorde. Han var ordfö
rande i Folkuniversitetets Sthlms
styrelse 1953–73 men också ord
förande för förbundsstyrelsen, 
där han 1955 efterträdde Torgny 
Segerstedt, fram till 1973. Folk

universitetet undergick under 
1960talet en dynamisk utveck
ling. Huséns kunskaper om det 
formella utbildningsväsendet bi
drog säkert till att också dess 
brister uppmärksammades, bris
ter som Folkuniversitetet tog sig 
an i framsynta satsningar på kva
lificerad språkutbildning, Balett
akademien, Internationella gym
nasiet i Gränna, Institutet för vi
dareutbildning av akademiker, 
fria konstskolor mm.

För en bredare krets av folkbilda
re är Torsten Husén mest känd 
för att han ledde det legendariska 
vuxenpedagogiska seminariet  
i Stockholm under 1950talet. Se

minariet tillkom på initiativ av 
dåvarande Skolöverstyrelsen och 
Folkuniversitetet i Stockholm 
och lockade folkbildare från alla 
läger med ambitionen att utveck
la kunskaper om och teorier för 
vuxnas lärande. Resultatet sam
lade Husén i boken Vuxna lär, en 
skrift som gavs ut i flera upplagor. 
Med denna skrift analyserades 
och formulerades sammanhäng
ande iakttagelser och teorier på 
ett sätt som i grunden kom att 
forma den moderna studie
cirkelns metod och pedagogik 
och därmed också dagens vuxen
pedagogik. Att Huséns insatser 
rönte uppskattning i vida kretsar 
visade sig bland annat i att Folk

bildningsförbundet förärade ho
nom Knut Kjellbergplaketten.

Torsten Husén ägnade folk
bildningsarbetet ett stort intresse 
långt upp i åren genom populär
vetenskapliga föreläsningar och 
artiklar. Fortfarande vid 90 års  
ålder deltog han med inlevelse  
i Folkuniversitetets årsmöten och 
utgjorde därmed i sin person en 
direkt och uppskattad länk till 
Folkuniversitetets pionjärår. 

Jan-Sture Karlsson,
F d generalsekreterare i  

Folkuniversitetet
Michel Wlodarczyk,

Generalsekreterare
Dan Brändström

Förbundsstyrelsens ordförande

Axel Appelberg 
Förre verkställande direktören 
Axel Appelberg har, som tidigare 
meddelats, avlidit vid 96 års ålder. 
Närmast anhöriga är barnen  
Gustaf, Johan, Nilla och Magnus 
med familjer samt systern Anita.

axel föddes i Stockholm 1913. Han 
avlade studentexamen 1931 och jur. 
kand. examen 1937. Efter tings
tjänstgöring arbetade han några år 
som ombudsman vid Fastig
heternas Förhandlingsorganisa
tion. Under beredskapsåren tjänst
gjorde han som reservofficer i in
tendenturkåren. Mitt under kriget 
gifte sig Axel med Ingrid Eworth 
och de fick tillsammans fyra barn. 
Familjen bosatte sig i Bromma. 

Huvuddelen av sitt yrkesverk

samma liv ägnade Axel åt glas
industrin. Han tillträdde som dis
ponent i AB Arvid Böhlmarks 
Lampfabrik i Stockholm, senare 
BöhlmarkPukeberg AB, 1945 och 
blev sju år senare verkställande 
direktör där. I perioder arbetade 
Axel vid Pukebergs glasbruk ut
anför Nybro, där kända formgiva
re var Uno Westerberg, Ann och 
Göran Wärff och Eva Englund. 
Han stannade i BöhlmarkPuke
berg till 1970. De följande tio åren 
var Axel verkställande direktör 
för Svenska Glasbruksförening
en, Glasma AB och AB Glas
pellets samt generalsekreterare  
i Nordiska Glasindustrins sam
arbetskommitté. 

Axel blev med tiden en aukto

ritet inom glas
branschen, vil
ket återspeglas  
i de olika förtro
endeuppdrag 
han fick. Han 
var styrelseord
förande i bland 
annat Svenska 
Elektriska Ar
maturfabrikant
föreningen, Svenska Glasexport
föreningen och Stockholms  
 Fabriksförening. 

Axel utstrålade vänlighet, öp
penhet och rättrådighet. Han hade 
lätt att knyta kontakter och få vän
ner. Axel och hustrun Ingrid enga
gerade sig mycket i sina barns fri
tid, framför allt när det gällde sjö

scouterna där Axel under många 
år var ordförande i Drakarnas för
äldraförening. Han var sport
intresserad och spelade tennis 
långt upp i åren. Ett annat intresse 
var bridgespelandet tillsammans 
med grannarna i Bromma. Axel 
var också ordensbroder i SHT.

År 1983 avled Ingrid, och Axel 
flyttade till seniorboendet Ro
sengården i Vallentuna. Där träf
fade han så småningom Margare
ta (La) Hammarskiöld, själv änka. 
Axel och La kom att ge varandra 
ett förnyat liv ända till dess att La 
avled 2008. Axel blev snabbt om
tyckt på Rosengården. Han såg 
till att starta en bridgeklubb med 
träning för nybörjare, vilket var 

mycket uppskattat. Hans juridis
ka kunskaper kom också till nytta 
bland annat när Rosengården 
skulle skriva nya stadgar. 

Kanske betydde skärgårds
stället Gransätra på Björkö mer 
än något annat för Axel? Familjen 
var sommargäster från tidigt 
1950tal och är ägare sedan 
1980talet. Hit längtade han varje 
sommar. Utflykterna med motor
båten till utskären, att få små
pyssla med ingenting.

Vi som har levt nära Axel är 
tacksamma för den omtanke, 
glädje och insikt han givit under 
alla år.

För familjen och vännerna
Johan Appelberg,

Inga Ågren


