HENRIK ANELIUS

Efter en kort tids sjukdom avled HENRIK ANELIUS oväntat den 26
mars i år. Han var född i Sunne i Värmland och föräldrarna voro fabrikörel'i P. J. Andersson och Anna Bergström.
Efter skolstudier i Karlstad genomgick han Filip Holmqvists Handelsinstitut i Göteborg och blev efter bank- och brukspraktik korrespondent
vid Karlstads Mekaniska Verkstads AB:s försäljningsavdelning.
Ar 1919 anställdes han som disponentssekreterare vid Hellefors Bruks
AB, men kom snart över till bolagets cellulosaförsäljning och fick sedan
hand om Hellefors' stålförsäljning till Danmark, Finland och Norge, vilka
länder han regelbundet besökte ett par gånger årligen och upparbetade
betydelsefulla marknader.
Ar 1930 bosatte han sig i Örebro och representerade Hellefors och
Kohlswa för Mellan-Sverige till 1933, då han utsågs till försäljningschef
vid Oxelösunds Järnverks AB.
Genom sina olika befattningar hade Anelius skaffat sig de bästa förbindelser med bruken och var därför väl skickad att år 1946 bli verkställande
direktör för AB Järnbruksförnödenheter efter ett år som vice. Här tog

han ett nytt initiativ genom att samla brukens inköpschefer till konferenser
och utvidgade brukens verksamhet beträffande ferrolegeringar.
Under åren 1948-1949 var Anelius chef för järn-, metall- och byggnadsavd. i Statens Industrikommission. Efter uppnådd pensionsålder 1959 utövade han konsulterande verksamhet för legeringsverken under ett par år.
Henrik Anelius har varit styrelseordförande i AB John Enequists Kolimport, styrelseledamot i Fönsterglasbrukens Försäljnings AB och Försäkrings AB Hansa samt revisor i Järnverksföreningen och Bergshanteringens
Vänner.
Tillsammans med sin maka Olga Bergström från Sunne skapade han
ett för vännerna gästfritt och trivsamt hem.
Henrik Anelius var en försynt personlighet, var en god historieberättare
med en bred humor och hade värmlänningens kynne och lätthet att komma
överens med både hög och låg. Han vårdade väl vänskapsbanden från sina
olika arbetsplatser. Henrik Anelius var framför allt en god människa, varför sorgen och saknaelen är stor bland hans många vänner.
Anelius inträdde i Sancte örjens Gille 1946, var dess Gärdsman 19561961 och Andre Gillessyssloman från 1961 till sin bortgång. Han innehj,~de
då Gillets femte länk.
Sancte örjens Gilles Högtidsdag den 23 april 1963.
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