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B

ergsingenjören och civilekonomen Tord Anjou föddes i Surahammar
1928 och avled i Saltsjö-Boo 91 år gammal. Föräldrarna var Åke Anjou,
bergsingenjör och ägare till Ödeborgs bruk samt Maja Anjou, lärarinna och
hemmafru. Fadern var en aktad Gillebroder i Sancte Örjens Gille. Tord hade
en äldre syster och två yngre syskon.
Efter studentexamen vid Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk 1947
började Tord Anjou studier på bergssektionen på KTH och utexaminerades
1954. Parallellt studerade Tord vid Handelshögskolan i Stockholm, där han
också samma år 1954, avlade civilekonomexamen. Dessutom utbildades Tord
till reservofficer
Efter inledande anställningar vid institutionen för järnets metallurgi på
KTH, 1955–56 och vid Hagfors Järnverk (Uddeholm) som lab. ingenjör
1957–59 anställdes Tord Anjou den 4 februari 1959 vid Smedjebackens Valsverks AB, där han i olika befattningar arbetade hela sitt yrkesverksamma liv.
Först inom produktionen som assistent (chefsingenjör) till överingenjören, sedan som chef för materialstyrningsfrågor och senare som informationschef.
Tord var också chef för Fysikalisk- och kemisk provning och projektledare för
utbyggnad av dator vid spektrometern. Dessutom var Tord Anjou verkställande direktör vid Bärkehälsan i Smedjebacken.
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Tord Anjou var med under den tid på 1980-talet, då de olika fusionerna
av svensk stålhantering genomfördes, bl.a. vid sammanslagningen av verksamheterna i Smedjebacken och Boxholm till Smedjebacken-Boxholm Stål
AB, sedermera Fundia Bar AB och de i detta sammanhang företagna stora
investeringarna. Detta resulterade år 2002 i en skrift författad av Tord Anjou
och utgiven av Fundia Special Bar AB: En berättelse om två järnbruks sammanslagning och utveckling till en modern stålindustri.
Tord Anjou pensionerades 1991 och startade ett eget företag 1992, som hanterade bl.a. olika utredningar om stålhantering och fastighetsförsäljning.
Tord Anjou hade många uppdrag vid sidan av sitt arbete. Tord var förtroendevald i kommunalfullmäktige som representant för Moderaterna i Smedjebacken och i kyrkofullmäktige. Han var medlem i Ludvika-Bärke Rotaryklubb och innehade Rotarys högsta utmärkelse, Paul Harris Fellow. Det
medförde att båda sönerna var sitt år var utbytesstudenter i Australien under
gymnasietiden. Tord öppnade också sitt hem för att på motsvarande sätt ta
emot utbytesstudenter.
År 1964 gifte sig Tord Anjou med Ludvikaflickan, Britt-Inger Eklöf i
Svenska kyrkan i Köpenhamn. och bröllopsresan gick till USA. Det medförde
att Tord och hans hustru fick intresse för USA. Tidigt 1970-tal reste de till
USA för att på plats undersöka olika arbetsmöjligheter. De beslutade sig dock
att stanna i Sverige och Smedjebacken, mycket beroende på att ge sina två söner, Stefan född 1966 och Thomas född 1968, en trygg uppväxt. Båda sönerna
följde i mycket sin fars ”fotspår”. Stefan är civilingenjör i Maskinteknik vid
Linköpings Tekniska Högskola och Thomas civilingenjör i Industriell Ekonomi vid samma högskola. Båda sönerna har mastersutbildning i ekonomi från
Chalmers resp. IMD Lausanne.
Tord var mycket mån om sin familj. Varje fredag köpte han blommor till
sin älskade hustru Britt-Inger. Han deltog aktivt i sönernas uppfostran, där han
tålmodigt och lågmält på ett enkelt sätt delgav sina kunskaper. För familjens
trevnad köpte Tord mark vid sina svärföräldrars stuga på Stakheden (mellan
Grangärde och Nyhammar) i Ludvika kommun, där han lade ned mycket tid
att bygga och färdigställa en egen timmerstuga. Familjen tillbringade stora
delar av somrarna där. Ytterligare ett ”paradis” under några år blev den stuga
som Tord byggde vid Vådsjön utanför Siljansnäs. Familjen fick där uppleva
den vackra naturen, utan störningar från omvärlden, med att ströva i skog och
mark.
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Tord Anjou lämnade Smedjebacken 1999 och bosatte sig med sin hustru i
Sigtuna.
Tord Anjou uppskattade möten med människor. Tord var en god lyssnare
och delgav villigt sina kunskaper i olika komplicerade ämnen på ett enkelt
och förståeligt sätt. Tord var ständigt nyfiken att lära sig och förstå nya ämnen.
Han var en respekterad och aktad person, om det så gällde kontakterna med
facket (Metall), i politiken eller i umgänget med familj och vänner.
Tord Anjou hade ett stort fotbollsintresse och spelade i sin ungdom i Ödeborgs fotbollslag.
Tord Anjou älskade att ströva i naturen, i ensamhet eller med familjen. Familjens hund var en ständig följeslagare. Han företog kanotfärder och idkade
skidåkning, löpning, cykling och simning. Genom åren avverkades ett antal
”svenska klassiker”. På gamla dar insåg Tord värdet av mountainbike, som tog
honom längre ut i naturen, att därmed upptäcka nya omgivningar.
Tord Anjou inträdde i Gillet 1962 och var sålunda Veteran. Han tillhörde
vid sin bortgång Gillets sjätte länk.
Sancte Örjens Gilles Högtidsstämma den 12 november 2020.
Dieter Uhlman
Ett stort tack riktas till civilingenjör Stefan Anjou, som försett mig med
värdefullt bidrag till minnesrunan.
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