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Civilingenjör OlofAndersson har avlidit i en ålder av 87 år.
Olofföddes i Sammekulla på en liten gård i Lönnebergatrakten som yngsta
syskon med ett äldre tvillingpar, Gustav och Signe, vilka bodde kvar på gården
hela sina liv. Han var son till lantbrukare Karl Andersson och dennes hustru
Hilda, född Johansson. Fadern var litet aven uppfinnare och gillade nymodigheter, något som gått i arv till Olof. Fadern hjälpte till att bygga hus och
gjuta grunder, en nymodighet på l 920-talet, och göt dessutom en speciell brunn
direkt under huset, så att man inte skulle behöva gå ut efter vatten. Kanske
påverkades redan här Olofs framtida yrkesinriktning.
Han gick i skola i Mariannelund, en sträcka på cirka 5 km, som han dagligen
gick, cyklade och åkte spark till. Prästen tyckte att Olof hade läshuvud, så det
blev en flytt till Eksjö för att ta studenten. Därefter militärtjänst vid ingenjörstrupperna i Stockhohn som signalist och med beredskapstjänst under kriget.
Oloftog civilingenjörsexamen i kemi vid Chalmers Tekniska Högskola 1947.
Samma år flyttade Oloftill Falun för anställning vid Stora Kopparbers Bergslags
AB inom forsknings- och informationsavdelningen. Därefter flytt till Stockholm
1954 som forskningsingenjör hos Statens nämnd för byggforskning och sedan
som chef för Svenska Teknologföreningen, sektionen för teknisk fortbildning.
1961 blev 010futvecklingschefvid Nya Murfabriken AB i Stockholm.
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1965 slogs det av Johnsonkoncernen ägda Strå Ka1kbrnk samman med Nya
Murbrnksfabriken för att bilda Stråbrnken AB. Efter att först varit Teknisk
direktör för det nya företaget utsågs Olof till VD, en position han innehade
till sin pensionering 1984. Under tiden hos Stråbrnken var Olof involverad i
omstrnktureringen av kalk- och tege1brnken i Sverige. Efter pensioneringen
arbetade Olof i egen verksamhet inom patentOlmådet.
Under Falutiden träffade Olof Gunvor Carlsson, dotter till överingenjör
Erik Carlsson och hustrn Margit, född Öhman. De gifte sig 1952 och fick fyra
barn: Mats född 1952, civilingenjör i kemi och boende i Stockholm, Gertrnd
född 1957 gift Sävensten, konsult i läkemedelsbranschen och boende i Täby,
Kerstin Ollesson född 1961, ekonom och boende i Hammarby Sjöstad och
Lotta Curtsson född 1965, ekonom och boende i Danderyd.
Bland 010fs fritidsintressen kan nämnas schack, bridge och under senare år
fågelskådning och blommor speciellt vid det älskade sommarstället på Ljusterö.
Han var aktiv inom Sancte Öljens Gille, Chalmers och ett flertal organisationer.
Alltid med humor, gillade att skriva limerickar och var alltid litet "pillemarisk".
Vann bl.a. tävlingen om Söders nya torn Södertorn.
Olof inträdde i Gillet 1960 och tillhörde vid sin bortgång dess sjätte länk.
Sancte Öljens Gilles Högtidsstämma den 22 april 2010.
Jan-Henrik Stake
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