
Ingenjör Carl-Axel ”CA” 

Andersson, Karlskrona, har 

avlidit i en ålder av 87 år; hans

närmaste är barn, barnbarn och

barnbarnsbarn.

I början av 1980-talet avvecklade
Carl-Axel CA Andersson många
av sina viktiga styrelseuppdrag i
näringslivet. Med hustru Dagmar
återvände han då till födelsesta-
den Karlskrona. 

Där under skeppsgosseåren 
lades grunden för hans karriär.
Det var också där han till följd av
en olyckshändelse fick sluta sitt
innehållsrika liv.

CA var skeppsgosse på 1930-
talet. Det ställde stora krav och
skapade grunderna för hans fort-
satta liv. Höga krav på respekt,
tydlighet och ansvar men också
samverkan mot gemensamma
mål och kamratskap var känne-
tecken för honom. 

Senare började han i vvs-bran-
schen där han arbetade i olika 
befattningar i flera installations-
företag. Arbetet kombinerades
med studier till ingenjör. 

Familjen bosatte sig i Vagge-
ryd. Där startade CA sitt första
rörföretag. Som den entreprenör
och smålänning – om än inflyttad
– han var, nöjde han sig inte med
detta. Han förverkligade också
drömmen att starta och ge varje
barn ett företag. 

Carl-Axels ambitioner sträckte
sig längre än till det egna företa-
gandet. För att påverka bran-
schens villkor engagerade han sig
i de lokala branschföreningarna i
Jönköpingsområdet. Han gjorde
sig känd som en framgångsrik 
företrädare för den egna bran-
schen. Hans envishet och ifråga-
sättande ledde till alltfler upp-
drag i vvs-branschens centrala
organisationer. Ett stort engage-
mang var som ordförande i den
då nybildade Comfort-kedjan.

År 1970 blev CA Andersson
ordförande i dåvarande Rörled-
ningsfirmornas Arbetsgivareför-
bund inom Svenska Arbetsgiva-
reföreningen, Saf. Den positio-
nen innehade han till mitten av
1980-talet. Han lade ner stor kraft
på vvs-branschens produktivi-
tetsfrågor och att få till stånd 
moderna löneformer. 

Denna post som ordförande gav
honom också en styrelseplats i
Saf, som han utnyttjade för att
tydliggöra de mindre företagens
roll och betydelse. CA bemöttes
med stor respekt för detta.

När sedermera en bred småfö-
retagaropinion – främst i Små-
land – öppet kritiserade det bris-
tande engagemanget i småföreta-
gens problem inrättades Småfö-
retagsberedningen inom Saf. I
den blev CA ordförande. För att
ytterligare befästa de mindre 
företagens betydelse följde med
denna funktion också en plats
som vice ordförande i Saf. Det 
arbete som påbörjades under
hans ordförandeskap har där-
efter utvecklats. 

Vi hade förmånen att få arbeta
mycket nära CA Andersson 
under hans många ordförandeår i
vvs-branschens arbetsgivareför-
bund och de år han var engagerad
i Saf:s styrelse. Det var ett stimu-
lerande samarbete, om än inte
alltigenom lätt. Han ställde höga
krav och var ofta kompromisslös
i sina uppfattningar. Men bakom
fasaden klappade ett varmt hjärta
med stor generositet för alla CA
Anderssons många vänner. 
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Fred Löwengart
Fred Löwengart, Stockholm, har

avlidit i en ålder av 72 år; hans

närmaste är makan Vera, dottern

Mia med sonen Max och en bror

med familj.

Fred Löwengart var född i Göte-
borg, där han blev civilekonom
1958 vid Handelshögskolan. Han
flyttade till Stockholm och arbe-
tade först på Skandinaviska Ban-
ken och sedan på Svenska Shell. 

Från 1967 fram till 1994, då en
svårartad reumatisk sjukdom,
började göra sig alltmer märkbar,
arbetade han på Kungl Ingenjörs-
vetenskapsakademien, Iva. Först
som kamrer och sedan – efter nå-
gra år – som ekonomichef. 

Anställningen på Iva kom att 
betyda mycket för Fred men ock-
så – enligt samstämmiga uppgif-
ter från kolleger och medarbeta-
re – för Iva. Hans ansvarsområ-
den var den ekonomiska redovis-
ningen och förmögenhetsförvalt-
ningen. Han var också av Iva 
nominerad som revisor i en rad
organisationer, där Iva hade ett
engagemang. 

Han arbetade nära vd och de
akademiledamöter, som ingick i
Iva:s placeringskommitté. Fred
Löwengart var en målinriktad,
rättrådig, professionell ekonom,
som visade stor kompetens inte
minst när det gällde att hålla reda
på alla fonder och stiftelser, som

Iva ansvarade för. Det var stora
värden, som förvaltades med

hjälp av banker och börsmäklare.
Han började alltid arbetsdagen
med att studera börsen för att ha
kontroll på läget, när han sedan
diskuterade ”köp” och ”sälj” med
sina kontakter. Hans allmänin-
tresse och goda kännedom om
svenskt näringsliv och dess leda-
re gjorde att han framgångsrikt
hjälpte till att rekrytera nya med-
lemsföretag till Iva.

Fred var en mycket uppskattad
medarbetare och en respekterad
chef, som alltid var vänlig, lugn
och saklig. Han var lojal mot sina
uppdragsgivare men tvekade inte
att framföra sin mening, han kun-
de vara envis men var öppen för

motargument och han var timid
utan att vara försagd.

I vänkretsen var han den gode,
engagerade lyssnaren. Trots egen
svår sjukdom tog han till sig andras
problem och svårigheter. Hans 
intresse för sina medmänniskor
var stort men han var samtidigt
mån om både sin egen och andras
integritet. Han var, tack vare sitt
goda minne, en länk till gamla 
tider. Inte minst ungdomsåren i
Göteborg och Samskolan gav stoff
till många minnesvärda samtal.

Familjekretsen var kärnan i
Freds liv. Där hämtade han den
kraft, som gjorde att han kunde
bära de sista årens lidande. 

Hans G Forsberg,  Claes Nisell

Carl-Axel ”CA” Andersson


