TORD
ANDREN

* 25.10.1936 t 2.11.1993

Bergsingenjör Tord Andren gick bort den 2 november 1993 efter ett år av
sjukdom och modigt buret lidande. Närmast sörjande är makan Carin, dottern Helena och dottern Ulrika med familj.
Tord Andren föddes i Stockholm. Efter studier vid KTH avlade han bergsingenjörsexamen 1961. Tord var gruvkarl och han specialiserade sig på mineralberedning. Hans första anställning var hos Bolidenbolaget med stationering i Boliden. Där arbetade han bl a med utveckling av gummiinfodringar för kvarnar. Sådana infodringar har tillsammans med andra slitdelar
av gummi blivit viktiga svenska exportprodukter.
1964 flyttade Tord till Falun för att arbeta med processtekniken vid Falu
Kopparverk Där stannade han två år, varefter han anställdes vid Sala Maskinfabriks AB. Det var då ett familjeägt företag som främst tillverkade
maskiner och anläggningar för gruv- och mineralindustrin. Företaget hade
några år tidigare etablerat sig på världsmarknaden. T ords stora tekniska kunnande, hans energi och hans förmåga att få kontakt med människor bidrog
starkt till företagets framgångar på exportmarknaderna.
1971, efter fem år hos SalaMaskinfabriks AB, tillträdde Tord tjänsten
som marknadschef hos Skega AB i Skellefteå, ett företag som specialicerat
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sig på slitdelar av gummi och samarbetat intimt med Boliden AB. Under
Tords ledning expanderade Skegas försäljning till gruv- och mineralindustrin i hela världen.
1976 var det dags för Tord att flytta utomlands. Han tillträdde då befattningen som handelssekreterare i Australien med placering i Melbourne. Hans
verksamhet utgjorde ett gott stöd för svenska företag som sökte sig ut på
denna intressanta men avlägsna marknad. Tord var också svensk konsul i
staten Victoria.
Sala Maskinfabriks AB hade under tiden bytt såväl ägare som namn och
hette nu Sala International. Under 1970-talet hade man utökat sin internationella verksamhet och etablerat säljbolag och tillverkningsenheter i olika
delar av världen. 1981 återvände Tord till företaget som marknadschef och
1983 blev han verkställande direktör. Under de nio år han fick verka på
denna post arbetade han med stor uthållighet och känsla för att konsolidera
företaget och värna om dess identitet i en för branschen orolig tid. På hösten
1992 svek hans hälsa och han lämnade sin befattning.
Vid sidan av stor kunskap och ledarförmåga ägde Tord en strålande humor och spiritualitet. Under studieåren vid KTH var han sångledare och en
stöttepelare i Kongl. Bergs Spectacle Sellskap, där han både författade och
spelade i spex. Man hade aldrig tråkigt i Tords sällskap. Hans varma
personliga och rättframma sätt skapade en stor vänkrets världen över.
Tord Andren inträdde i Gillet 1991 och innehade vid sin bortgång dess II
länk.
Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 21 april1994.

Sven-Gunnar Bergdahl
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