
Tekn dr och f d vd för ASEA

Torsten Lindström, Uppsala,

har avlidit i en ålder av 83 år;

hans närmaste är hustrun

Else Maj och dottern Anita

Bruun med familj.

Torsten Lindström växte upp i
Kiruna och tog studentexa-
men 1941 i Haparanda, där han
träffade sin blivande fru, en
glad och stimulerande livs-
kamrat. Han studerade vid
Kungl Tekniska högskolan
och tog civilingenjörsexamen
i elkraftteknik 1946 och tekn
lic 1951.

Som förste assistent vid
KTH:s elkrafttekniska insti-
tution var han ansvarig för
uppbyggnaden av ett nytt
forsknings- och provnings-
laboratorium. Här visade han
sin unika talang som kon-
struktör och anläggningsbyg-
gare och en del av hans kon-
struktioner blev produkter i
ett eget bolag.

ASEA:s ledning insåg hans
kapacitet och anställde
honom 1961 som överingenjör
och chef för konstruktion av
lågspänningsapparater. 1964
blev han direktör och chef för
hela sektorn. 

Tre år senare utnämndes
han till vvd med ansvar för
ASEA:s forskning och pro-
duktutveckling. I denna egen-
skap kom han att göra mycket
betydelsefulla insatser för
bolagets effektivitet och kon-
kurrensförmåga. Marknads-
anpassning, standardisering,

modulisering och samord-
ning gav företaget konkur-
renskraftiga produkter och
samtidigt erhölls den nödvän-
diga flexibiliteten för att kun-
na leverera komplexa anlägg-
ningar.

Torsten Lindström efter-
trädde 1976 Curt Nicolin som
verkställande direktör för
ASEA, en befattning som han
innehade till 1980, då han blev
koncernchef för ASEA-grup-
pen. Han var ledamot av
ASEA AB:s styrelse 1976–91.
Under hans vd-tid levererade
bolaget en uppmärksammad
anläggning för kraftöverfö-
ring, HVDC, från vattenkraft-
verket Itaipu till Sao Paulo i
Brasilien. 

Denna beställning, en av
ASEA:s största, togs i stark in-
ternationell konkurrens och
bekräftade den styrka och
kompetens, som företaget
utvecklat under Torsten Lind-
ströms ledning.

Torsten Lindström var en
skarp debattör i energifrågan
och var övertygad om att
kärnkraften hade kommit för
att stanna. Med sin insikt om
naturvetenskapliga samband
och om samhällsekonomi
hade han ingen förståelse för
de gröna alternativen. 

Tack vare hans kompetens
och stora intresse för sam-
hällsutvecklingen fick han en
mängd förtroendeuppdrag
inom den akademiska värl-
den, intresseorganisationer

och företag. Nämnas kan hans
medverkan i Industriförbun-
det, Elektroindustriförening-
en och standardiseringsorga-
nen SIS samt SEK. Som ordfö-
rande i Atomforskningsinsti-
tutet tog han aktivt del i
tillkomsten av såväl KTH:s
elkraftcentrum som Fysik-
centrum i Stockholm. Det se-
nare tillkom genom samman-
slagning av Atomforsknings-
institutet och fysikinstitutio-
nerna vid KTH och
Stockholms universitet. 

Han var en mycket aktiv leda-
mot av Kungliga Ingenjörsve-
tenskapsakademien och arbe-
tade för sin hembygd i Norr-
bottenakademien. Han hedra-
des med en teknologie
doktorstitel vid Chalmers
Tekniska högskola 1979.

På fritiden ägnade han sig
åt motion i skog och mark
eller ”gymmet” där han var
flitig in idet sista. Sina praktis-
ka kunskaper hade han stor
glädje av vid fritidshuset i
Järnhyttan, Norberg .

Torsten Lindström var en
stridbar person med stor per-
sonlig integritet. Han agerade
alltid ärligt, uppriktigt och an-
svarsfullt. Han stod rakryggad
upp för sina åsikter men det
fanns alltid plats för personlig
omtanke. Han var en omtyckt
chef, en uppskattad kollega
och en trofast vän.

Gunnar Brodin
Gunnar Engström

Jan Ollner

Professorn och fd kolumnis-

ten i SvD Sven Rydenfelt,

Lund,  har, som meddelades

igår på ledarsidan, avlidit, 

94 år gammal; hans närmaste

är sönerna Jan och Thomas

med familjer.

Sven Rydenfelt var liberalis-
mens grand old man i Sverige.
Han var i många år universi-
tetslektor i nationalekonomi
vid universitetet i Lund. 1991
fick han professors namn.
Rydenfelt blev rebellen inom
svensk ekonomi. 

När keynesianismen var
nationalekonomisk statsreli-
gion i Sverige vägrade Sven
Rydenfelt som nästan ende
ekonom att tro på budskapet.
Han förklarade att arbetslös-
heten i grunden beror på att vi
har för få företag, och att det-
ta i sin tur beror på att staten
tar ut för hög skatt på företa-
gande.

Detta svärjande inför natio-
nalekonomins högaltare gjor-
de, vad jag förstår, honom
mobbad av kollegerna. Han
fick ingen docentur.

Men utan att förtröttas kri-
tiserade han de skatter och
regleringar som skadade
marknaden och det fria valet. I
decennier argumenterade han
i böcker och artiklar för mark-
nadsekonomin. Många asso-
cierar marknad med makt och
pengar. Men det viktiga för
Sven var inte pengar och makt
utan frihet. Att individen ska
kunna välja, oberoende av

myndigheter
och organi-
sationer, var
den centrala
idén bakom
allt han skrev
och sade.

Bostads-
politiken
blev hans
specialitet: i
55 år argumenterade han i
böcker och artiklar för en libe-
ral bostadsmarknad.

Sommaren 1992 satt jag,
som många somrar, i samtal
med Sven. Han var lite ledsen
för att ett bokförlag tvekade
att ge ut hans senaste bok –
den handlade om skolan – att
skolan skulle anpassas till ele-
verna var Svens stora passion. 

Han sade: De förstår nog
inte riktigt hur jag resonerar.
Jag är nog före min tid.

Och det var han. 1976 och
1979 analyserade han svensk
ekonomi i två böcker: Det
sjuka sjuttiotalet och Sverige –
ekonomi i fara. Omvärlden
tyckte att han överdrev. Nu
vet vi att han hade rätt. Han
beskrev galenskapen i sjuttio-
talet, med först de sanslösa
skattehöjningarna på företa-
gen, och sedan de sanslösa
subventionerna till företagen, 

Småningom fick Sven sin
revansch. 1983 beskrev han i
Bönder, mat, socialism hur den
socialistiska planekonomin
förödde böndernas ekonomi, i
land efter land. Det värsta fallet

var Tanzania, det mest gynna-
de landet av svenskt bistånd.
Sverige bidrog till den sociali-
sering som omvandlade Tanza-
nia från nettoexportör av livs-
medel till bidragsberoende.

Rydenfelt översatte boken
till engelska. Den amerikanske
ekonomen Milton Friedman,
som fick ekonomipriset 1976,
såg till att den blev publicerad
på ett amerikanskt förlag, med
titeln A Pattern for Failure. So-
cialist Economies in Crisis. Och
Friedman skrev ett entusias-
tiskt förord. Det gjorde visst in-
tryck på Rydenfelts kolleger.

Sven Rydenfelt var läraren.
Studenterna lyssnade fascine-
rade till hans föreläsningar.
Med mästerlig pedagogik för-
klarade han hur ekonomin
fungerar. Som åttioåring kun-
de han hänföra tjugoåringar
och fick dem att hoppa över
generationsgränsen.

Sven Rydenfelt var libera-
len i svensk debatt. Han levde
efter Voltaires maxim: Jag
avskyr din åsikt men jag slåss
för din rätt att uttrycka den.

Han kritiserade baltutläm-
ningen, och SÄPO:s registre-
ring av misstänkta vänster-
sympatisörer. I sjuttio år argu-
menterade han i ett rikt flöde
av böcker och artiklar för att
alla beslut ska bygga på
respekt för individen. Om
beslutsfattarna följt hans råd
skulle vi haft ett samhälle med
mer välstånd, och mer frihet.

Nils-Eric Sandberg

SvD torsdag 17 februari 2005 29FAMILJ Redaktör Samuel Bross 08-13 50 08 | e-post familj@svd.se
Redaktion 08-13 52 67 Ingrid Vikström (familj) | Fax 08-13 54 10

Dagens namn: Alexandra Sandra
I morgon: Frida Fritiof
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Torsten Lindström

Sven Rydenfelt


