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Bergsingenjören direktör Torsten Ando, Saltsjöbaden har avlidit i en ålder av
81 år.
60 års sann vänskap med Torsten är för mig en ovärderlig tillgång.
Hösten 1937 kom jag till Teknis en dryg månad efter ordinarie start och
sorterades in bland andra bergsnollar, ännu kämpande för fotfäste i en främmande, ny miljö.
Snart observerade jag att många av dem hade för vana att slinka in genom
porten till en våning på Drottning Kristinas Väg dikt intill Kårhuset. Våningen
var Torsten Andos. Och den hölls varm av hans Ewa. Den våningen blev snart
en oas för vilsna bergsnollor, icke därför att den låg så nära utan därför att där
gavs harmoni och klokskap, värme och generositet.
Från tidiga ungdomsår hade Torsten tvingats ta fullt ansvar för sig själv, sin
utveckling, utbildning och försörjning. Den som klarar en sådan utmaning
genomgår i tidiga år en snabb karaktärsdaning, blir tidigt en personlighet.
Intuitivt drogs kamratkretsen till denna personlighet Torsten, till Ewas och
Torstens oas. Och så har det förblivit genom alla år. Det var självklart att
bergsmännen valde honom till sin sektionsordförande.
Torsten gick sin väg genom livet, rak och ödmjuk och med utpräglat sinne
för proportioner. Hans sanna, mjuka och vänliga humor flödade frikostigt i den
nära vänkretsen. Överord hade ingen plats hos Torsten.
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Arbetet var för Torsten väsentligt. Han sparade ingen möda får att nå de mål
han föresatte sig, envist och energiskt - utan att ge avkall på en förnuftig
anpassning till tillvarons realiteter.
Torsten valde att verka i företag av gripbar storlek. Alldeles särskilt trivdes
han med uppgiften som VD för Industridiamanter, som styrelseledamot i British
Steel Svenska AB och i AB Dahlforsån. Hans huvudinsats utfördes inom Carl
Setterwall & Co AB.
Torstens allt övergripande intresse i livet var emellertidfamiljen: hustru Ewa,
dottern Ingegerd, produktionschef inom IBM, och sonen Göran, vice verkställande direktör i Pharmacia-Upjohn.
Samhörighet, samverkan, utveckling i familjekretsen var under alla år medel
till inre tillfredsställelse och yttre framgångar för familjen.
Under Torstens långa sjukdomstid var denna sammanhållning en oerhört
positiv faktor för Torsten men också för hela familjen med alla barnbarnen.
Torsten Ando inträdde i Gillet år 1961 och tillhörde vid sin bortgång dess
sjunde länk.
Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april 1997.
Lars Edlund
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