
ÅKE
BERGENDAL

* 11.11.1892 t 12.4.1972

Under ett tillfälligt besök i Stockholm avled den 12 april 1972 förre
disponenten vid Stribergs Grufveaktiebolag bergsingenjören ÅKE BER
GENDAL i en ålder av drygt 79 år.

Åke Bergendal, som var född i Norra Härene, Skaraborgs län, var son
till godsägaren Albert Filip Bergendal och Ebba Aurora af Kullberg. Efter
studentexamen i Uppsala studerade han vid KTH varifrån han utexami
nerades som bergsingenjör 1920. Under studietiden deltog han bl. a i
malmprospektering på New Foundland under studiekamraten Hans
Lundbergs ledning och efter ett par år som gruvmätare vid Grängesbergs
Gemensamma Förvaltning erhöll han anställning vid Nora Bergslags Ge
mensamma Gruvförvaltning som gruvingenjör. Åren 1933-1938 uppe
höll han andre gruvingenjörsbefattningen vid Risbergsfältet under
Grängesbergs Gemensamma Förvaltning och kom till Striberg som gruv
ingenjör 1939. 1944 blev han disponent vid Stribergs Grufveaktiebolag.
Efter sin pensionering 1957 bosatte han sig i Nora stad, där han tillsam
mans med sin äldre, för ett par år sedan bortgångna syster, skolkökslä
rarinnan Kerstin hade ordnat ett gästfritt hem.

Genom sin position inom gruvhanteringen blev han ledamot av Jern-
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kontorets Gruvbyrås Gruvnämnd åren 194,4-1949 och styrelseledamot i
Svenska Gruvföreningen 1950-1957 under vilken tid han var vice ordfö
rande i föreningens arbetsutskott, Gruvnämnden. Han tillhörde styrelsen i
Mellansvenska Gruvförbundet tiden 1951-1958.

Åke Bergendal va~ till sin läggning vänsäll, omtänksam och hjälpsam,
och skaffade sig därigenom en stor och trofast vänkrets. Han tillhörde
också en årskurs av bergsmän som sedan teknistiden hållit särskilt god
kontakt med varandra och som, trots att leden glesnat, fortfarit att så göra.
Det var för övrigt vid en sådan kamratträff som han insjuknade.

Bergendal trivdes med jakt och fiske och den aven av hans kurskamra
ter årligen arrangerade ripjakten i]ämtlandsfjällen försummade han ald
rig utan tvingande skäl. Landstormsrörelsen fångade hans intresse och
under beredskapsåren på 1940-talet fullgjorde han ljänst som kompani
chef vid ett gränsförsvarsförband. Saknaden av egen familj bidrog till att
hans omsorger i hög grad ägnades brorsbarnen, som efter förlusten av
egna fåder, kom att omfatta farbror Åke med särskild tillgivenhet.

Åke Bergendal kom till Gillet 1943 och innehade vid sitt frånfälle dess V
länk.

En redbar bergsman har gått ur tiden.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 21 april 1972.
John Hedlund
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