Vår käre

Torsten Åhbeck
* 26 juni 1924 i Mariefred
14 juli 2016 i Södertälje
Har stilla insomnat
MARY
EVA med familj
STEFAN med familj
STINA
Övrig släkt och många vänner

Torsten Åhbeck

Man glömmer så lätt
i tillåten nostalgi
att dagarna svinner
så otroligt tätt
att man själv är på väg förbi.
ur "Mellringebacken"

Torsten Åhbeclc, Salem, har avlidit,
åtta dagar efter att han fyllt 92
år, lugnt och fridfullt med sina
närmaste vid sin sida - makan
Mary, barnen Eva och Stefan samt
barnbarn.
• Torsten föddes som det fjärde
barnet av sju syskon. Med sin
talang för musik och poesi och sin
idérikedom blev han en centralgestalt i syskonskaran, en underhållare och inspiratör alltid full av
idéer och uppslag.
Mary och Torsten träffades
då hon var sjukvårdsbiträde på
Svea Livgardes sjukstuga där han
tillfälligt var inlagd. 1949 gifte de
sig och fick tre barn, Håkan, Eva
och Stefan. En stor sorg drabbade
familjen då Håkan gick bort endast
sextio år gammal.
Med barndom och uppväxt i ett
hem med knappa ekonomiska
möjligheter räckte det i 30-talets
Sverige inte med gott förstånd och
studiebegåvning för att komma
i åtnjutande av utbildning utöver
sex år i folkskolan.
Ett par år efter att Torsten slutat
skolan fick han dock möjlighet
att börja på Gripsholms folkhögskola. Därifrån fick han med sig
ett ansenligt mått av bildning och
kunskaperna byggdes på med
gymnasiestudier.
Torsten kände starkt för bildning
och kunskap. En tillfällig anställning som klasslärare i Södertälje
som han fick i 40-årsåldern förlängdes regelbundet och han blev
kvar på sin tjänst till sin pensionering, som en av elever, kollegor och
skolledning uppskattad lärare
Torstens stora intresse var musik.
Hans instrument var fiol, som han
började traktera i tioårsåldern, och
nyckelharpa. Till över 90 års ålder
spelade han i gruppen Lästringe
låtar.

Med vännerna Anita och Stig
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Torsten Åhbeck
Begravningen äger rum fredagen
den 5 augusti kl 15.00 i Salems
kyrka. Efteråt inbjudes till
minnesstund. Vänligen meddela
Eva på tel 0768-11 23 27 o m
deltagande, senast den 28 juli.
Tänk gärna på Cancerfonden.
Valfri klädsel.
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barnet av sju syskon. Med sin
talang för musik och poesi och sin
idérikedom blev han en centralgestalt i syskonskaran, en underhållare och inspiratör alltid full av
idéer och uppslag.
Mary och Torsten träffades
då hon var sjukvårdsbiträde på
Svea Livgardes sjukstuga där han
tillfälligt var inlagd. 1949 gifte de
sig och fick tre barn, Håkan, Eva
och Stefan. En stor sorg drabbade
familjen då Håkan gick bort endast
sextio år gammal.
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Med barndom och uppväxt i ett
hem med knappa ekonomiska
möjligheter räckte det i 30-talets
Sverige inte med gott förstånd och
studiebegåvning för att komma
i åtnjutande av utbildning utöver
sex år i folkskolan.
Ett par år efter att Torsten slutat
skolan fick han dock möjlighet
att börja på Gripsholms folkhögskola. Därifrån fick han med sig
ett ansenligt mått av bildning och
kunskaperna byggdes på med
gymnasiestudier.
Torsten kände starkt för bildning
och kunskap. En tillfällig anställning som klasslärare i Södertälje
som han fick i 40-årsåldern förlängdes regelbundet och han blev
kvar på sin tjänst till sin pensionering, som en av elever, kollegor och
skolledning uppskattad lärare
Torstens stora intresse var musik.
Hans instrument var fiol, som han
började traktera i tioårsåldern, och
nyckelharpa. Till över 90 års ålder
spelade han i gruppen Lästringe
låtar.
Med vännerna Anita och Stig
bildade han Totte Hultmans trio,
som utöver att de framträdde
i olika sammanhang på hemmaplan g j o r d e turnéer i USA:s
svenskbygder och besökte Gammelsvenskby för att dokumentera
deras folkmusik.
Torsten lämnar oss i sorg och
saknad, men den stora samling
av visor som han skrivit vid alla
högtidsdagar hjälper oss att återuppleva all glädje han beredde oss
under sitt långa liv.
Alf Åhbeck, Britt-Marie Fermin
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