
EINAR
BERGGREN

* 15.5.1893 t 20.12.1977

EINAR BERGGREN avled den 20 december 1977 i en ålder av 84 år. Han
var född i Piteå som son till hamnkaptenen Frans Berggren och hans hustru
Alma Jansson. Han blev student i Luleå 1911 och fil. mag. i naturvetenskapli
ga ämnen i Uppsala 1916. Därefter studerade han vid Tekniska Högskolan och
avlade bergsingenjörsexamen 1921.

Från 1919 till 1925 var han anställd vid Svenska Stenkols AB och var chef
för företagets kolgruva, Sveagruvan, på Spetsbergen. Han var chef där, när
den stora branden utbröt i gruvan, och var med vid nedläggningen av gruvan
och försäljningen till Norge.

Åren 1926-1929 var han anställd vid Anglo-Americans Serenje- och Loang
wakoncessioner i dåvarande Norra Rhodesia. Han kom dit tillsammans med
bergsingenjör Pehr Lagerhjelm, och de båda utförde geologiska undersökning
ar och prospektering under ofta mycket svåra förhållanden. Hungersnöd rådde
bland de infödda, och det kom an på geologerna att genom jakt hålla sina
boyar med mat.

Åren 1930-1937 var Berggren i Bolidenbolagets tjänst som chef för diamant
borrningar och blottningsarbeten förutom i Sverige också i Finland och Norge.
Han ledde de första undersökningarna av den stora Aitikmalmen, som nu ar
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Bolidens största gruva. l Boliden träffade han sin framlidna hustru, Sonja
Larsson, som var tandläkare där.

1937 blev Einar Berggren disponent och VD får Dannemora gruvor, som då
upptogs till drift efter att ha legat nere i flera år. Under hans chefs tid byggdes
gruvan ut, och ett nytt uppfordringsverk uppfårdes, så att produktionen
kraftigt ökades.

Särskilt efter sin pensionering 1958 ägnade Einar sig mycket åt fåreningsliv
och han var medlem i många fåreningar. Han var intresserad av geologiska
problem, men man kan säga att intet mänskligt var honom främmande. Han
älskade att diskutera och disputera om många vitt skilda problem. Underteck
nad minns med glädje alla diskussioner vi hade på kvällar och nätter på
tjänstemannahotellet i Boliden. Han var en trogen och allmänt omtyckt vän,
och saknaden efter honom är stor bland hans många vänner.

Han efterlämnade fyra barn: döttrarna Christina, Lena och la och sonen
Lars.

Einar Berggren inträdde i Gillet år 1942 oeh innehade vid sin bortgång
Gillets högsta länk.

Sanete Örjens Gilles Högtidsdag den 21 april 1978.

Elis Dahlström
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