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e FAMILJ 

Bertil Näslund 
Stockholms universitets förste 
professor iforet~konomi, 
Benil Näslund, Stockholm, har 
avlidit j en dfder ov 82 dr. 
Närmast sörjande är sonen Erik 
medlarniI} samt sonen Robtrt. 

Bertil Näslund doktorerade 1964 
vid camegie lnstirute ofTechno
logy i Plttsburgh och blev efter 
återkomsten till Sverige labora
tor vid Skogshögskolan. Redan 
1966. vid 33 års ålder. umämn
des han lm professor I företags
ekonomi vid Stockholms univer
sitet. Där var han myc.ket efter
längtad. 

Unl't~rsltetet hade nämligen 
dessförinnan endast kunnat 
erbjuda studier I företagsekono
mi upp till vad som då hette två 
betyg. VI var därför ett flertal stu
denter som med iver började läsa 
tfe betyg så snart han kommit. 
En del av oss engagerades också 
på institutionen. 

Maja Witting 
Ltktor Maja Witt/ng har avlidit, 
92 dr gammal. N4nnast sörjande 
iir sontn KArl Witrlngmedfamllj. 
Hon WIr omgift med doant 
Harold Eklund (dM 2015). Drra. 

Det var nödvändigt, eftersom 
allt fler ville läsa rnretagsekono
mi vid 196O-taJets slut. Köerna av 
studenter som ville registrera sig 
var mycket långa och för föreJAs
ningarna varvi hAnvisade till bio
graferna Grand och Plaza. 

Det vilr en stor utmilnlng , som 
den nye professorn klarade 
mycket vål. Samtidigt var han en 
ideal forskarhandledare, som gav 
oss spännande avhandlingsäm
nen , ordnade finansiering för 
våra forskarstudier och förde oss 
framåt med varsam hand. 

När the European Institute for 
Advanced Studies startades 
I Bryssel 1971 var Bertil Näslund 
med sin internationella förank
ring en naturlig rekrytering för 
den första tvåårsperioden. Ater 
i Stockholm 1973 umämndes han 
till professor i kostnads-intäkts
analys vid Handelshögskolan 
i Stockholm. 

Där initierade han forskning 
inom ämnet finansiell ekonomi, 
som då var relativt outvecldat 
i Sverige. På så sån lade han 

sen, till exempel för norska stav
kyrkor och tunnväggigt graal
glas. 

Maja Witting var en god fore
läsare och förenade ett skarpt 
intellekt med stor problemana
lytisk förmAga. Med okonstlad 
1000lk fln. bpp "M 'Mr' 

grunden till Institutionen för 
finansiell ekonomi på Handels
högskolan, som i dag har ett högt 
internationell anseende. 

Bertil Näslund kom att rOna 
stor uppskattning i vida kretsar. 
Han blev Invald i Ingenjörs
vetenskapsakademien 19n och 
i Vetenskapsakademien 1990. 

Under åren 1993-2001 var han 
ledamot av Ekonomipriskommit
ten och dess ordförande 1997-
1998. Redan 1988 hade han pro
moverats till hedersdoktor vid 
AboAkademi. 

Utöver dessa formella tecken på 
uppskattning är vi mlnga tidiga
re elever och kolleger som minns 
honom med vånne och stor tack
samhet för hans insatser som 
handledare, Inspiratör, akade
misk entreprenör och forskare. 
Hans bidrag till de ekonomiska 
vetenskaperna har varit mycket 
betydande. 

LARSENGWAU 

Doktor I före~sekonomI vid Stockhdms 

universitet 1970. nu professor emeritus 

I före~sekonomi vid Uppsala unlver5itet 

raturen har från 1974 vuxit konti
nuerligt. praktiken anpassats till 
nya pedagogiska utmaningar och 
teoribasen förstärkts (se vidare 
www.wittingforenlngen.se). 

Många IArare och elever I olika 
'Id rar och IUuatloner kln 

Svante Eldh 
SWlnte Eldh, Sundbyberg, har 
avlidit i en d/der av 79 dr. Han 
eflerlamnar makan Gunnel, bam 
ochbombam. 

Under nAstan 
40 år var Svante 
Eldh annons
chef på indu
stritidningen 
Automation. 
Svante Eldh var 
en genuin tid
nlngsmänniska 
som i hela sitt yrkesverksamma 
liv jobbade med annonsförsälj
ning för olika tidningar, bland an
nat på Svenska Dagbladet och 
Fackpressförlaget.1974 rekrytera
des han tiD den då årsgamla tid
ningen Automation. Han var syn
nerligen delaktig I uppbyggnaden 
av den nya tidningen och förblev 
den trogen till sin pensionering. 

Att tidningen Automation stana
des I mitten av 1970-talet var Ing
en slump. Automatisering för an 
rationalisera industriproduktio
nen hade visserligen redan på
gått I flera decennier, men tog 
förnyad fart nArdatorema gjorde 

Karl-Erik 
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sitt intåg i industriproduktionen. 
TeknikurveckJingen förde med 
sig ett InfonnationSbehov, både 
i form av tidningstext och av 
annonser ffir nya produkter, som 
Svante Eldh förstod att ta till 
vara. Den fÖrAndnngen av indu
strin har sedan dess fortsatt i hög 
fart och Svante Eldh var ständigt 
nyfiken på ny teknik och oya 
afflirsmöjligheter, liksom på de 
tekniska förändringar som tid
ningarna själva genomgått. 

Si annonssilJare han var, hade 
Svante Eldh stor förståelse för 
den redaktionella delen av tid
nlngsverksamhet. Han var stän
digt kreativ och hade hela tiden 
nya ideer till förbättringar, både 
av sitt eget arbete och av tidning
en i stort. Samtidigt var han alltid 
öppen för redaktionella syn
punkter, även om det påverkade 
hans egna ideer. Under en del av 
sitt liv var Svante Eldh också poli
tiskt engagerad och satt under en 
period som representant för 
Centerpartiet i SolJentuna kom
munfullmäktige. 

Det är med saknad jag minns 
en inspirerande kollega och trev
lig arbetskamrat. ... -Chefredaktör Automation 

till pmslOlM'll. Hlr romane han 
.in f'6rf.ttanap mM rillar 10m 
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