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BERGLUND 

* 16.4.1912 t 7.4.1991 

Bergsingenjören Lars E Berglund, Ludvika avled söndagen den 7 april 
efter många års sjukdom. Han föddes 1912 i Ludvika, som son till bergs
ingenjören Josef Berglund och hans hustru Britta. Han tillhörde därmed en 
gammal västgötafamilj från Gimmene i Vättaks socken. 

Efter studier vid Tekniska Högskolan avlade han 1936 bergsingenjörs
examen och tillträdde sitt första arbete inom gruvindustrin vid kolgruvorna 
i Höganäsdistriktet Några år senare anställdes han som gruvchef i Tuna 
Hästberg för att 1941 efterträda sin far i Yxsjöberg och övertaga arbetet på 
vad som skulle bli hans livsverk, volframgruvan i Yxsjöberg. Hans tek
niska kunnande och företagsamhet kom här till sin fulla rätt. Problemen 
som var förknippade med anrikningen av yxsjöbergsmalmen löste han och 
hans medarbetare på ett sätt som gjorde att vårt land under 40-talet var prak
tiskt taget självförsörjande med volfram, en metall av stor betydelse för 
hårdmetalltillverkningen. När Yxsjöbergsgruvan inställde driften 1963 på 
grund av de låga volframpriserna på världsmarknaden, förorsakade av kine
sisk dumpning, trädde Lars Berglund i Sandvik AB:s tjänst som dess gruv
och volframexpert Sandvik hade utvecklat hårdmetaller för användning i 
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ett stort antal verktyg och behovet av volframmalm ökade. En av Lars Berg
lunds uppgifter blev att då finna nya och goda leverantörer av volframmalm 
över hela världen. Även genom sina många konsultuppdrag för A Johnson 
& Co, Ekmans m fl gjorde han åtskilliga utlandsresor. Han var även under 
några år Sveriges volframexpert i FN. 

Under sin tid vid Yxsjö gruvor var han också aktivt verksam i det kom
munala politiska livet i Ljusnarsbergs kommun. Han deltog också aktivt i 
finska Vinterkriget. 

Lars Berglund var mycket uppskattad och omtyckt i gruvkretsar världen 
över där hans erfarenheter och kunskaper väckte respekt. Han skaffade sig 
många personliga vänner, vänskapsband som varit hans vänner till glädje 
och som nu brutits för alltid. 

Under de senaste sex åren led han i tilltagande grad av minnesstörningar 
och rörelseproblem, vilka hans nu efterlämnade maka Kerstin förmådde att 
på olika sätt lindra. Han sörjes också av sin dotter Birgit Andersson med 
familj, St Snöån, syskonen Ragnhild Mallander, Margareta Björling och 
Nils-Åke Berglund samt övrig släkt och många vänner. 

Till Gillet kom Lars Berglund 1947 och hade sedan 1974 den VII länken. 

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april1991. 

Bertil Ohlson 
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