
 
 
Teknologie och Medicine Doktor Håkan Mogren, Stockholm, avled den 10 december i en ålder av 77 
år. Han sörjes närmast av hustrun Agneta och sönerna Fabian och Tobias med familjer. 
 
Håkan Mogren bevisade övertygande den gamla sanningen att man skall anlita någon som är 
upptagen om man vill ha en sak uträttad snabbt. 
 
Vid sidan av sina tunga uppdrag som framgångsrik storföretagsledare och internationellt anlitat 
styrelseproffs var han också i många år en högt uppskattad, alltid tillgänglig inspiratör för oss som i 
olika roller sökt främja Sveriges vetenskapliga och ekonomiska utbyte med Japan. Tidigare än de 
flesta insåg han den japanska marknaden stora potential men också hur mycket som fanns att lära i 
landet med världens näst största forskningsbudget. 
 
Som kraftfull ordförande i Sweden Japan Foundation från 1997 till 2003 lyckades han från företag 
och stiftelser samla in betydande belopp för att möjliggöra svenska studenters och unga forskares 
studier i Japan. Även sedan han lämnat ordförandeskapet ställde han alltid beredvilligt och glatt upp 
för oss med kloka råd i stort och smått och med värdefulla introduktioner till sitt enastående 
kontaktnät.  
 
I umgänget med ledande japaner imponerade Håkan Mogren med sin i bokstavlig - och stundom 
även i överförd - bemärkelse grandseigneuriala framtoning, sitt snabba intellekt, sin humor, sitt stora 
musikintresse och sin starka känsla för den japanska kulturen.  Han var i sitt esse när Astras stora 
fabriksanläggning i Maihara 1997 invigdes och välsignades med urgamla och färgrika shintoriter i 
närvaro av Sveriges Kung och Drottning.  
 
Vi tänker med glädje på Håkans förmåga att ge liv och mening åt våra många samtal genom åren. 
Och vi minns med tacksamhet hans stora gästfrihet och omtänksamma vänskap. 
 
Edvard Fleetwood 
Generalsekreterare i Sweden Japan Foundation 
Ordförande i Svensk-Japanska Sällskapet 
 
Magnus Vahlquist 
Ambassadör i Tokyo 1992-1997 
Ordförande i Sweden Japan Foundation 2003-2007 
 
Harriet Wallberg 
Ordförande i Sweden Japan Foundation 
Vice Ordförande i Håkan Mogrens Stiftelse 
 
 


