


KNUT JAKOB BESKOW
FÖDD 13/1 1876 - DÖD 28/1 1928

H
elt oväntat avled i sitt hem i Stockholm
generaldirektören och chefen för domän

. styrelsen KNUT JAKOB BESKOW lördagen
den 28 januari 1928 efter endast en veckas

sjukdom. En, som man först ansåg, relativt obetydlig
lungkatarr övergick i lungsäcksinflammation. Hjär
tat, sannolikt överansträngt av hans ofantliga arbets
börda, orkade ej mer och den store, kraftige mannen
gick bort från en av hela hans varma och rika själ
älskad arbetsuppgift.

Vid hans bortgång skrev universitetskansler Tryg
ger ,följande minnesord:

, »Smärta och sorg fylla vårt sinne i dessa
dagar. Döden härjar bland vårt folks bästa män.
Nästan samtidigt som den lysande ädlingen
tvingas nedlägga sin talmansklubba, ryckes
bort i sina bästa år en man, som var vuxen att
på sina breda skuldror bära upp stora foster
ländska framtidskrav. Jakob Beskow, industri
mannen, uppfinnaren, finansmannen, som osjäl
viskt ställt hela sin rikedom av ideer och arbets
kraft i fosterlandets tjänst, är icke mer. Vilken
betydande förlust för Sverige, som kanske mer
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än någonsin förut står inför de allvarligaste
problem, att nu berövas en man, vars klara för
stånd, vakna rättskänsla och klokhet ingåvo alla
det största förtroende. Det är oss omöjligt att
nu mäta omfattningen av vad som för vårt land
gått förlorat.

De personliga minnen, som jag har från en
tid, då jag fick samarbeta med Beskow, bliva
för mig en dyrbar behållning för livet. I sin
person förenade han det upplysta omdömets
styrka med hjärtats varma slag för rikets bästa.»

Fullödigare uttryck för vad Beskow var som man
och vad han betydde för vårt land kan ej gärna givas.

Må det nu tillåtas mig att för S :te Örjens Gilles
bröder i all korthet teckna några drag av Beskows
levnad och gärning.

Han föddes i Stockholm den 13 januari 1876. För
äldrarna voro kaptenen vid Kungl. Västmanlands
regemente C. H. R. Beskow och hans maka född
Almqvist. Under enkla och anspråkslösa förhållan
denväxte han upp. Fadern var sträng och fordrande
och Knut Jakob, äldst av trenne syskon, fick tidigt
lära sig både att arbeta och försaka. Faderns allvar
liga maningsord värdesattes av honom mycket högt
och bidrogo till danandet av hans nobla karaktär.

Han genomgick högre realläroverket i Stockholm
och avlade mogenhetsexamen våren 1893. I gymna
siet hade han förmånen att åtnjuta undervisning i
fysik och kemi av den framstående läraren Tom
Moll. Vid avtäckandet aven minnessten vid Real-
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läroverket för några år sedan över den omtyckte
läraren blev Beskow i tillfälle att tacksamt erkänna,
huru betydelsefull denna undervisning varit för den
blivande uppfinnaren och ingeniören.

Hösten 1893 började Beskow vid Tekniska Hög
skolan och utgick från dess kemiska fackskola våren
1896. Själv skattade han mycket högt den inriktning
professorn i kemisk teknologi Peter Klason genom
sin undervisning gav hans utveckling. Klasons filo
sofiska utläggningar, hans skarpa betonande av de
ekonomiska synpunkterna för all industri och fram
hållande av nödvändigheten för den unge ingenjören
att följa med tidens strömningar och krav, föllo i god
jord hos Beskow och Klason har all rätt att räkna
honom som kanske den främste av sina elever.

Efter genomgången högskola hade B. förhopp
ningar att erhålla en kemistbefattning vid Stock
holms gasverk. Han önskade emellertid väl förbereda
sig härför och med lånade medel gav han sig ut på
en studieresa. I några efterlämnade anteckningar
skildrar han, hurusom han medföljde ett lastfartyg
från Gävle till Le Havre samt med kaptenens döttrar
som sällskap tick som turist bese Paris. Här fick han
anställning under några månader vid Girards labo
ratorium. Genom rekommendationer härifrån blev
han i tillfälle att bese många fabriker och lyckades
skaffa sig ingående kännedom om dåtida ugnsteknik.
Han reste härifrån över till London och arbetade
där en månad som arbetare vid ett gasverk och an
såg sig nu beredd att resa hem för att söka erhålla
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den eftersträvade platsen, men möttes då av den ned
slående underrättelsen, att denna redan var besatt.
Resan var dock icke betydelselös. Den hade öppnat
och vidgat den unge ingenjörens blick för livets rea
liteter.

Med berättigad stolthet anför han, att hela hans 4
månaders vistelse utomlands med resa och uppehälle
ej kostade mer än c:a 750 kronor och med lätt humor
tillfogar han, »kanske man häri redan kan spåra
1921 års besparingsfinansminister».

Kort tid efter sin hemkomst anställdes Beskow
som kemist vid Konstgödningsfabriks A.-B:s fabrik
i Landskrona. 1900 blev han föreståndare för Stock
holms Svavelsyrefabrik vid Gröndal i Stockholm.
Denna inköptes sedermera av Skånska Superfosfat
och svavelsyreaktiebolaget och med full uppskattning
av Beskows förtjänster lämnade detta bolag honom
i uppdrag att 1903 bygga en ny svavelsyre- och super
fosfa~fabrik i Limhamn, för vilken han blev före
ståndare. 1904 avancerade han till teknisk chef och
överingenjör för bolagets samtliga fabriker i Häl
singborg, Limhamn och Gröndal med placering i
Hälsingborg. Jämte denna krävande befattning mot
tog han 1905 uppdraget att för Konstgödnings
fabriks A.-B. i Landskrona planera och uppföra en
ny svavelsyre- och superfosfatfabrik i denna stad och
stod denna fullt färdig 1907. Han nöjde sig ej med
att kopiera äldre system, utan byggde efter egna
ideer och uppfinningar, som visade sig av betydande
värde och livskraft.
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Tillsammans med sin tekniskamrat Arthur Ramen
började Beskow 1907 ett intensivt arbete för utarbe
tande aven mekanisk ugn för klorerande rostning av
kopparhaltiga kisbränder, och det lyckades dem att
på ett glänsande sätt lösa detta problem. Patent be
viljades på uppfinningen. 191 I lämnade B. sin över
ingenjörsbefattning för att ägna sig åt exploaterin
gen av denna och andra uppfinningar och gjorde
under de närmaste åren många resor i utlandet och
medverkade därvid vid installationer av den Ramen
Beskowska ugnen på ett tjugotal olika platser i Euro
pa. Han sålde 1915 sin andel till A.-B. Ramens pa
tenter och drog sig samtidigt tillbaka från denna
verksamhet.

I samarbete med ingenjören Erik Erasmi upptog
han nu ett nytt arbetsområde och utarbetade en elek
trisk ugn för tillverkning av vit fosfor, en industri,
som var ny för vårt land. Vid Trollhättan byggde
han för ändamålet fabrik och lyckades även lösa
uppgiften att av den vita fosforn framställa röd.
Fabriiken, som var av stor betydelse för vår tänd
sticksindustri, inköptes av tändsticksbolaget.

I Hälsingborg togs Beskows arbetskraft snart i
anspråk för det kommunala livet. Han blev 1915
drätselkammarens ordförande och hans insatser som
sådan blevo av vital betydelse för Hälsingborgs ut
veckling. 1921 valdes han till ordf~rande i stadsfull
mäktige. Han visade sig vara nydanare och organisa
tör av rang, och ryktet härom spred sig i vida kretsar.

Under det för vårt land så skickelsedigra året
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1917, då tillgången på viktiga förnödenheter för in
dustrien började tryta, tillsattes av regeringen Indu
strikommissionen. Till dess verkställande direktör
kallades Beskow och blev året därpå dess ordförande.
Det var en jätteuppgift, men Beskow var mannen
att lösa den. Från denna tid må erinras om det före
drag han 1918 höll inför Industriförbundet, det
torde kunna karakteriseras som riktlinjer för indu
striens ekonomiska krigsberedskap.

1919 finna vi Beskow som chef för ett av vårt
lands mera betyande industriella verk, Höganäs
Billesholms A.-B. Här kommo hans rika insikter och
kunskaper väl till pass under den svåra fredskrisen,
särskilt kännbar för kolindustrien.

Inför ännu mer krävande arbetsuppgifter ställdes
emellertid Beskow, då han först 1921 kallades till
finansminister i v. Sydows ministär samt 1923/24 i
den Tryggerska ministären.

Kristidens utväxter på alla områden skulle skäras
ned. De enorma valutasvårigheterna måste övervin
nas för att trygga näringslivets bestånd och utveck
ling. Med okuvlig energi och järnvilja gick Beskow
till roten av det onda. Det behövdes mod och tillför
sikt. Beskow ägde båda. Honom tillkommer till stor
del äran, att vi snabbare än andra länder fingo en
stabiliserad guldvaluta, ett sakförhållande, som sä
kert varit av största gagn för vårt land. Historien
kommer kanske en gång att räkna detta som Beskows
förnämsta gärning.

När Beskow på hösten 1924 återvände till Höga-
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näsbo1aget, skulle ny chef för Domänstyrelsen till
sättas. Denna syssla anses med rätta som en av stats
förvaltningensmest krävande. Den erbjöds Beskow,
men han stod inom sitt bolag inför viktiga avgöran
den, som tvingade honom att säga nej och först i
maj 1925 åtog han sig efter förnyad framställning
generaldirektörskapet, som han tillträdde på hösten.
Man kan förstå, att med Beskows läggning denna
en av landets största affärsorganisationer skulle locka
och egga, och så helt ägnade han sig åt sin nya be
fattning, att han lämnade alla uppdrag han hade både
i styrelser och föreningar och avböjde alla nya er
bjudanden; endast det maktpåliggande värvet att
vara statens representant i styrelsen för Luossa
vaara-Kiirunavaara A.-B. och Grängesberg-Oxe1ö
sund behöll han.

Med oerhörd arbetsglädje och energi arbetade
Beskow på att lägga till rätta ett nytt system för
domänstyrelsen. Under vidsträckta, ansträngande
tjänsteresor över hela landet studerade han verkets
alla grenar och i ett storstilat föredrag inför Lant
bruksakademien i december förra året har han lagt
fram sina åsikter om skogskapitalet. Tyvärr bröts
hans krafter just då han var färdig att omsätta sina
planer i verklighet.

*
Inför de data, som nu framlagts, måste man fyllas

av häpnad och beundran för det oerhörda arbete på
skilda områden, som Beskow uträttat. Förklaringen



ligger i hans strålande intelligens, helgjutna person
lighet, eminenta arbetsförmåga och hans enastående
pliktkänsla. Plikten var för honom allt, den gick i
första rummet. Därför kunde han också vara ford
rande av sina medarbetare. Av dem var han avhål
len och aktad, särskilt för sin rättrådighet och sin
rättvisa.

Det låg över Beskows uppträdande pondus och
värdighet samt orubbat lugn, men där fanns ej rum
för högmod eller högdragenhet. Han ägde därför
förmågan att ta folk. Som talare älskade han ej ett
blomstersmyckat språk, utan hans anföranden voro
ofta kärva och tunga, men alltid präglade av den
största sakkunskap, och han hade därför - vare
sig han talade i en stor eller liten församling - dess
öra. I allt sitt görande och låtande övervägde! han
noga, innan han fattade beslut, men sedan var han
också nästan orubblig. Han hade den sällsynta för
mågan att se tingen på lång sikt och att kunna över
tyga andra om, att han såg rätt.

Kamrater och vänner förvärvade han i skilda
. läger och dem hjälpte han med sin rika erfarenhet i

råd och dåd, när så begärdes.
Själv uppskattade han betydelsen av den gemyt

liga personliga samvaron och i S :te Örjens Gille triv
des han.

*
Fadern hade förvaltat Vrethammar i Ramsberg,

en skogsegendom, som tillhörde Beskowska släkten,
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och här hade Beskow i unga år insupit kärleken till
skogen och naturen. I senare år ärvde Beskow jämte
ett antal släktingar denna gård. Beskow utlöste ett
flertal av dem och avsöndrade en del av egendomen,
som han kallade Björkvreten, här byggde han åt sig
och detta blev hans käraste tillflyktsort, där han i
familjens sköte sökte vila och vederkvickelse. Han
gifte sig 1904 med Ester Katarina Olsen, dotter av
kaptenlöjtnanten Adolf Olsen och Jeanna Beijer.
Han efterlämnar två döttrar och en son.

*
Yttre utmärkelser kommo Beskow till del i rikt

mått. Han var ledamot av Lantbruksakademien och
Ingeniörsvetenskapsakademien, där han 1923 funge
rade som praeses. 1924 erhöll han Vetenskapsakade
miens stora guldmedalj och 1927 blev han filosofie
hedersdoktor vid Stockholms Högskola, en utmär
kelse som innerligt gladde honom.

Min minnesbild av Beskow är oupplösligt bunden
till promotionsakten. Jag ser honom i täten för pro
movendi, allvarlig. och värdig, företrädd av studen- .
ternas fanvakt, omedelbart under den svenska fanan.
Jag kände huru en av landets stora söner på ett vär
digt sätt hyllades för en sällsynt rik insats i natio
nens liv.

*
Beskows vackra och stolta gärning och hans ge

digna personlighet står som en lysande förebild, ma-
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nande för dem, som på skilda områden skola träda i
hans fotspår.

Vi, S :te Örjens Gillebröder, lysa i dag frid över
minnet av Knut Jakob Beskow, en ädel riddersman
förutan fruktan och tadel. Malm har han brutit.
Ädel metall har han vunnit.

Måtte så hans sista grundläggande arbete inom
domänstyrelsen också bära rika frukter. Ske alltså!

Sancte Örjens Gilles högtidsdag den 23 april 1928.

Bertil Almgren.
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