
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OLOF LÖNNBERG, 1924 – 2017             
 
Olof Lönnberg föddes den 9 maj 1924 i Solna. Han var son till bankkamrer Valdor och 
dennes maka Brita, född Eriksson. De som kände Olof väl kallade honom för Olle. 
 
Olof tog studenten på Norra Real Stockholm 1942 och utbildade sig sedan till mariningenjör 
under kriget. Teorin på Kungliga Tekniska Högskolan KTH varvades med 
militärtjänstgöring/sjöpraktik till sjöss. Efter sin civilingenjörsexamen från KTH 1949 var han 
anställd på Sölvesborgs Varvs- och Rederiaktiebolag under några år. Nästa anställning blev 
hans livsverk. Han började som kalkylingenjör på Öresundsvarvet i Landskrona och 
avancerade snabbt till Överingenjör.   
                    
För 61 år sedan, precis här i denna sal, på Knutsbalen 1956, träffade Olof sin sitt livs kärlek, 
Gunvor, för första gången och blev förälskad. Hon skulle åka till Amerika till hösten. Så Olof 
tog tjänstledigt från Öresundsvarvet i början av 1957 och åkte efter. Han gifte sig i San 
Fransisco i juni med sin kära med Gunvor, född Linse. Hon var dotter till Handlande Erland 
och Thilda Linse.  Olof och Gunvor fick tre barn, Karin född 1958, Maria född 1961 och 
Birgitta född 1965. Olofs stoltaste ögonblick i livet var när han förde in alla tre döttrarna för 
reception år 1981. 
 
Olof var kvar på varvet flera år efter nedläggningsbeslutet. Han arbetade med att finna 
alternativa uppdrag för företaget. När Olof blev sextio år var hans varvsverksamhet helt över 
och han sökte nya utmaningar. Det blev politiken. Han började i Moderata samlingspartiet för 
att sedan sluta som Kristdemokrat. Han satt både i Kommunstyrelsen och i 
Kommunfullmäktige.  
 
Olof var en mycket vänlig och vänfast person som alltid gärna lyssnade. När de blev 
pensionärer reste Olof och Gunvor mycket och engagerade sig i barn och barnbarn. 
 
Olof intogs i Sankt Knuts Gille i Landskrona 1956. Han tilldelades Gillets Silverduva 1981 och 
mottog Gillets Guldduva år 2006.  
 
Olof Lönnberg avled den 23 februari 2017 i sitt 93:e levnadsår och efterlämnar hustru Gunvor 
och döttrarna Karin och Maria med familjer.  
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