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KURT
BECKIUS

* 1928-06-30
† 2018-01-19

Tekn. lic. Kurt Beckius, Saltsjöbaden har avlidit i en ålder av 89 år. Hans 
närmast sörjande är barnen Anders, Johan och Karin samt barnbarn och barn-
barnsbarn. Kurt Beckius föddes i London 1928. Fadern, civilingenjör Ivar 
Beckius arbetade då för Asea i UK. Kurt Beckius mor Ragna var född Zesch 
och kom från Berlin.
 Efter studentexamen i Västerås 1947 och militärtjänst inom artilleriet bör-
jade Kurt Beckius studier på KTH Bergsvetenskap år 1949. Bergsingenjörs-
examen avlades 1954. Åren 1954–1958 var Kurt Beckius anställd vid Jern-
kontoret som forskningsingenjör vid Utskott 6 Stålgjuteri. Licentiatexamen 
avlades 1959 vid KTH. Åren 1958–1959 var Kurt Beckius gästforskare vid 
MIT, Cambridge, Mass. inom gjuteriteknik. Åren 1959–67 var Kurt Beckius 
chef för Jernkontorets eldfast-keramiska laboratorium i Stockholm.
 År 1959 växlade Kurt Beckius över till industrin och hade en rad befatt-
ningar inom Ahlsell. Kurt avancerade till vice vd och teknisk chef. Ahlsell 
kom till slut att kallas Ahlsell Mineral AB och levererade och förädlade en 
lång rad industrimineralprodukter. Kurt Beckius svarade för utveckling av 
produktionsmetoder och produkter. Här kan nämnas exfoliering av vermiculit 
från Sydafrika i Västerås och produktion av ren sand på Bornholm. Ett av 
Kurt Beckius bidrag var introduktion av olivin för gjuterier i Europa. Kurt 
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Beckius var verksam inom Svenska Gjuteriföreningen och svarade för flera 
publikationer inom området och erhöll förtjänstplaketten 1993. Kurt Beckius 
var speciallärare i gjuteriteknik vid KTH 1967–77.
 När det gällde att utvärdera och slutrapportera Styrelsen för Teknisk Ut-
vecklings, STU:s, insatsområde Industrimineral anlitades Kurt Beckius. Ahl-
sell Mineral AB såldes 1993 till Sibelco och huvudkontoret flyttades till Gö-
teborg. Efter pensioneringen från Ahlsell Mineral AB 1993 påbörjades Kurt 
Beckius tredje karriär som konsult inom gjuteri-, mineral-, glas- och metall-
industrin. Kurt Beckius åtog sig flera styrelseuppdrag, t.ex. i Tricorona Mine-
ral AB. Kurt Beckius gjorde också insatser i styrelsen för Ellen, Walter och 
Lennart Hesselmans Stiftelse. År 2011 efterträdde undertecknad Kurt Beckius 
men flera av de projektområden han initierade stöds fortfarande av Hessel-
mans Stiftelse.
 Mycket väsentliga insatser gjordes inom Föreningen Mineralteknisk Forsk-
ning, MinFo. Kurt var först ordförande i programstyrelsen och sedan styrel-
seordförande. Hans starka engagemang och drivkraft var avgörande för verk-
samhetens utveckling. De så kallade MinBaS programmen tillkom under Kurt 
Beckius ledning. MinBaS står för Mineral, Bergmaterial och Sten. Tre skilda 
industrigrupper kom att samarbeta inom tre stora forskningsprogram, Min-
BaS I, MinBas II och MinBas Innovation. Dessa program genomfördes med 
ekonomiska bidrag från såväl företagen som staten genom Sveriges Geologis-
ka Undersökning, SGU, och det sista med stöd av Vinnova.
 Vid sidan av den ovan beskrivna professionella verksamheten var Kurt 
Beckius framstående idrottsman. Kurt var bl.a. distriktsmästare i tennis i 
Västmanland och Stockholm och svensk akademisk mästare. Golf, skidor, fri 
idrott m.m. tillhörde Kurts intressen. Kurt Beckius var en man som fick saker 
gjorda och han bidrog själv aktivt i arbetet till stöd för medarbetarna. Vi sak-
nar denne gentleman, som med sin känsla för fair play och sitt diplomatiska 
sinnelag hade förmågan att få motstridiga viljor att enas.
 Kurt Beckius inträdde i Gillet 1976 och tillhörde vid sin bortgång dess sjun-
de länk.

 Sancte Örjens Gilles Högtidsstämma den 18 april 2018

       Eric Forssberg

 Ett stort tack till Marianne Thomaeus som försett mig med vissa faktaupp-
gifter och textavsnitt.




