ERIC
BERGLÖF

* 10.11.1900

t 4.5.1974

Budskapet om ERIC BERGLÖFS bortgång kom ej oväntat. Det var
smärtsamt att se hur hans hälsa under en lång följd av år bröts ner och på
sista tiden under svåra plågor. Han som hade en sådan livslust men slutet
kom stilla och lugnt den 4 maj 1974, han bara somnade in i den eviga vilan.
Eric Berglöf föddes i Bofors den 10 nov. 1900. Föräldrar var valsverksingenjören Per Edw. Berglöf och hans maka Maria, född Rehnqvist.
Efter skoltiden praktiserade Eric Berglöf först på Laxå Bruk 1917-18
och kom sedan 1919-20 som brukselev till Carlsdahls Bruk. Det ansågs
mycket meriterande att ha fått sina första lärospån under disponent Sixten
Wohlfarths ledning. Därifrån kom han till Kopparberg 1920 där fadern
året före övertagit Guilliaumes verkstäder. Efter ett par år på faderns
verkstad reste han till USA för vidare studier och anställningar på olika
verkstadskontor. 1925 återkom han till verkstaden i Kopparberg.
Jämsides med tekniskt kunnande, hade Eric Berglöf en konstnärlig
begåvning och startade 1933 Svensk Stålkonst. Hans stora glädje var, att
med egna händers arbete, åstadkomma något. Han tillverkade i ståltråd
och svetsning sina så uppskattade Berglöfsgubbar. Mindre känt torde vara,
att han ritade dekor för glasslipning där hans tecknaHörmåga fick fritt
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utlopp. Men allt detta konstnärliga skapande måste giva plats för större
uppgifter. Han drev sedan 1933 också Ny~ Bilverkstaden men startade
1945 tillsammans med Ställbergsboiagen som hälftendelägare AB Kopparbergs Verkstäder i de gamla verkstadslokalerna.i Kopparbergs centrum. Utrustning för framför allt gruvor och järnverk var huvudtillverkningen. De anställdas antal utökades och snart var även lokalerna för små
varför all tillverkning 1955 flyttades till nya verkstadslokaler i industriområdet Sandbacken. 1959 övertog Eric Berglöf hela aktieposten i företaget.
Detta har gått raskt framåt med fortsatt utbyggnad. Vid årsskiftet
1971-72 överfördes aktierna i företaget med hälften var till sonen ingenjör Anders Berglöf och den sedan 1967 fungerande VD Ingvar Strömberg. Arbetsstyrkan är nu över 100 och årsomsättningen för 1975 beräknas till ca 19 milj. kronor.
Eric Berglöf hade som redan nämnts stort konstintresse varom hans
vackra hem vittnade. Han hade god blick för vad som kunde skapas. Av
bitar från skrotupplaget kunde bliva modern konst som verkligen prydde
sin plats och av avfallsbitar från svetsverkstaden kunde det bli en trevlig
ljusstake eller vägglampett.
Med sin hjälpsamhet, sitt ärliga gedigna sätt, hade han ej svårt att finna
vänner och man trivdes gott i hans sällskap.
I sitt äktenskap med Randi Bull-Aakran från Elverum, Norge hade han
dottern Karin, gift med direktör Pierre Lelong, Paris och förutnämnde
sonen ingenjör Anders Berglöf, Kopparberg.
Eric Berglöf vann inträde i Gillet 1954 och tillhörde vid sin bortgång
länk V.
Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april 1975.
Yngve H enricsson
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