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ancte ärjens Gille har med bortgången av CARL WILHELM BERGLUND förlorat en broder, som satte mycket stort värde på sitt medlem.skap
även om lokala omständigheter gjorde, att han inte så ofta som han
ville kunde komma med på stämmor och samkväm.
Född i ett bergsmannahem i Västerbergslagens centrum Ludvika visade
han tidigt intresse för bergshanteringen och dess ekonomiska problem.
Han valde att utbilda sig till civilekonom och gjorde detta vid Handelshögskolan i Göteborg, men han ansåg inte denna utbildning vara tillräcklig utan byggde på den med ett år vid Filipstads bergsskola. Med denna
gedigna underbyggnad och med sitt stora intresse för ekonomiska problem
fick han först anställning vid IBM och var därvid behjälplig med genomförandet av IBM-systemet vid flera stora företag, bl. a. Götaverken i Göteborg, där han också var anställd en tid. Intresset för metallhanteringen
gjorde att han snart sökte sig till denna och fick en betrodd anställning
vid AB Ferrolegeringar, där han vid dess huvudkontor i Stockhohn under
en följd av år gjorde en förtjänstfull insats.
Så småningom drogs han emellertid mot större arbetsuppgifter, och när
Monark-koncernen övertog Nymans Verkstäder i Uppsala behövdes en

kunnig man för rationalisering, av strukturen, och Carl-\!\Tilhelm Berglund
fullföljde denna uppgift vid Monarks ledning i Varberg. Här var han
verksam några år; efter avslutat värv fick han anställning hos Addo i
Malmö. En kort tid efter överflyttningen blev han plötsligt bortryckt genom en hjärtattack.
Vid sidan om sina aktiviteter i nämnda företag var Carl-Wilhelm Berglund verksam på många andra områden. Han var reservofficer vid luftvärnsartilleriet men måste så småningom begära avsked på grund av bristande tid för mötena. Han hade förtroendeuppdrag i civilekonomföreningen och anlitades som expert i andra organisationer. Han var intresserad golfspelare; han gjorde flera långresor bl. a. till Sydamerika. Släktgården i V~stergötlandlåg honom varmt om hjärtat.
Redan som ung fänrik gifte han sig med Ulla Hellström, dotter till
överste Einar Hellström i Karlsborg, och var förenad med henne i ett
lyckligt äktenskap.
Carl-Wilhelm Berglund var en mycket utåtriktad person. Han var alltid hjälpsam och han hörde till dem som gärna gör något mera än just
det som man ber dem om. Den som hade förmånen att komma in i <;len
släktkrets som han tillhörde hade många tillfällen att åtnjuta hans gästfrihet och bistånd, och den stora krets av vänner, som stod frågande
kring hans bår, insåg kanske inte förrän det var för sent att visa sin
uppskattning hur mycket han i själva verket betytt för dem.
Carl-Wilhelm Berglund gick bort mitt i en period av full verksamhet i
sina bästa år, befriad från den deprimerande känslan av minskande arbetsförmåga. För den bortgångnes familj, vänner och arbetskamrater är hans
död ett hårt slag, men när dessa väl återhämtat sig efter den första bestörtningen, kommer den bortgångne att efter sig lämna en ljus bild aven
god familjefader, en effektiv medarbetare och en pålitlig vän.
Det är denna bild av Carl-Wilhelm Berglund som vi alla har anledning
att minnas.
Sancte ärjens Gilles Högtidsdag den 23 april 1968.
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