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LARS
BERGLUND

* 1921-08-21
† 2017-08-01

Lars Berglund har avlidit i en åder av nästan 96 år. Han efterlämnar hus-
trun Ulla och tre barn med familjer.
 Lars Berglund föddes i Lund men växte upp i Ohs bruk, som tidigare hade 
haft masugn. Hans far var disponent vid Ohs bruk och före denne hans farfar. 
Han var nummer fem i en syskonskara på sju barn samt ett fosterbarn. Upp-
växten var god men vid tolv års ålder upptäcktes att han hade en synnedsätt-
ning som besvärade honom livet ut.
 Lars var inkallad ett par år under kriget och kom sedan till Uppsala för att 
studerade juridik. Det var där han träffade sin hustru Ulla, som läste franska. 
De blev ett par och gifte sig, när han var klar med juristutbildningen, i Malm-
berget 1949, där Ullas far var disponent vid gruvan.
 Efter tingstjänstgöring i Eskilstuna kom Lars att tjänstgöra alla år som råd-
man vid Stockholms rådhusrätt. Han var en god domare med ett socialt patos, 
som såg personen bakom brottslingen. Han hjälpte dem som hade det svårt att 
navigera i samhällets virrvarr av regler och paragrafer. Han stod på den lilla 
människans sida.
 Efter några år i Högdalen flyttade familjen 1960 till villa på Bergsvägen på 
Lidingö, där familjen bodde fram till för bara några år sedan.
 Lars Berglund tyckte om att sjunga och under sin tid i Uppsala var han med 



18

i körerna Allmänna sången och OD och sedan här i Stockholm i vårt Gilles kör 
samt kören i Par Bricole.  Dessutom var han med i seniorkören Gråtrutarna 
på Lidingö.
 Ett annat intresse som han hade var idrott. I unga år tränade och sprang han 
en hel del och under hela livet försökte han äta och dricka nyttigt och sunt. 
Han tyckte om att se på idrottstävlingar och sport och var mycket intresserad 
av natur och blommor.
 Lars Berglund var en person med många fina egenskaper. Han var en snäll 
och kärleksfull person som innehade ett rikt mått av småländsk humor. Han 
var social, ödmjuk och prestigelös. När andra pratade om, och eftersträvade 
makt och status, rann det lätt av honom.
 Lars Berglund var trygg i sin tro och engagerad i kyrkan på Lidingö och satt 
flera år bl.a. i kyrkofullmäktige.
 Lars Berglund inträdde i Gillet 1962 och tillhörde vid sin bortgång länk VII.

 Sancte Örjens Gilles Högtidsstämma den 18 april 2018.

 Mats Ogander

 Ett stort tack till hustrun, Ulla Berglund, som försett mig med faktauppgif-
ter och till officianten och prästen Magnus Östling för vissa textavsnitt i sitt 
griftetal.




