
 
 
Professor Hans G Forsberg, Stockholm har avlidit 91 år gammal. Han efterlämnar hustrun Ingegerd 
samt barnen Göran, Jan och Lars med familjer. 
 
Efter civilingenjör vid KTH 1956 och civilekonom vid Handelshögskolan var han assistent på KTH och 
Isotoptekniska Laboratoriet, 1962 på International Atomic Energy Agency i Wien och 1965 
utlandschef på Ingenjörsvetenskapsakademien IVA. 1971 blev det näringslivet tills han blev VD för 
IVA 1983-1994.  
 
Han var en drivande och kraftfull ledare som satsade på områden han engagerade sig i, starkast 
framträder energi, internationella kontakter samt tekniska framsteg generellt. Vi har främst lärt 
känna Hans i hans verksamhet för IVA, som han beskrev som en ”Mötesplats för människor och 
idéer”, där han lämnat många bestående spår. 
 
Som kärntekniker på KTH, Institutet och IAEA byggde han upp kunskap och övertygelse om kärnkraft 
som en avgörande och säker del i framtidens energisystem, vilket manifesterades av IVA i 
utredningar, påtryckningar och opinionsbildning. 
 
Hans tro på internationella relationers betydelse gav resultat. Den tekniska attachéverksamheten 
stärktes, bilaterala forskningsföreningar etablerades, utländska IVA-ledamöter ökade, nya akademier 
skapades, nätverket ”International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences” 
aktiverades och omfattande forskarutbyte med akademier i östeuropeiska länder inklusive 
Sovjetunionen byggdes upp.  
 
Hans stöttade andras kreativa idéer, såsom att inrätta ny avdelning XII Informationsteknik och stärka 
området ekonomiska vetenskaper liksom initiativet Royal Technology Missions i vilka Hans Majestät 
Konungen tillsammans med företrädare för näringsliv och forskning sedan 1984 årligen studerar 
spjutspetsteknologier och innovationer i olika länder.  
 
Han var ledamot i US National Academy of Engineering, hedersdoktor vid KTH och Herriot Watt, samt 
mottog the Order of the Rising Sun i närvaro av Kejsare Akihito. 
 
Vi som hade förmånen att samspela med Hans som ledare och vän i IVAs arbete minns tiden med 
glädje och värme. I all sin gärning hyllade han IVA:s credo att all verksamhet ska ske till samhällets 
gagn, det innefattar såväl tillväxt som hållbarhet. 
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