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Förre stadssekreteraren, generaldirektören och hovrättsrådet G Rune Berggren
har avlidit i en ålder av 84 år.

Rune föddes i Fellingsbro i Örebro län och var son tilllantblUkare Olof
Pehrson och hans hustlU Hedvig född Berggren. Rune växte upp i Vännland,
där fadem bl.a. arrenderade en gård i Köla. Han var näst yngst i en syskonskara
av fem. Endast yngste brodem Tord är i livet.

Redan som 14-åring kom Rune till Fjellstedska skolan i Uppsala där han tog
studentexamen 1946. Eftersom Runes föräldrar inte hade råd med skolavgiften,
måste Rune vara ständig kursetta för att få stipendium. Militärtjänsten gjordes
vidA9 där han slutade som löjtnant iA9:s reserv. Efter avslutade juridikstudier
vid Universitetet i Uppsala med jur.kand. 1951, inledde Rune en framgångsrik
ämbetsmannakaniär.

Först som domare, bl.a. som hovrättsråd i Svea Hovrätt, sedan i Imikes
departementet där han var sakkunnig, lagbyråchef, rättschef och slutligen
statssekreterare, veterligen den siste opolitiske. Gunnar Sträng hade upptäckt
Runes begåvning och övertygade stadsrådet Eric Holmqvist att anlita Rune
trots att han saknade pmiibok.

Under perioden 1974-1986 var Rune generaldirektör på Riksrevisionsverket,
kompetent och ibland obekväm eftersom han vägrade att vända kappan efter
vinden. Mellan 1986-1988 var Rune VD för Institutet för samhällsrevision.
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1988 grundade Rune tillsammans med Patrik Engellau, tidigare forskare på
SAF, "Den Nya Välfärden", en partipolitiskt oberoende opinionsbildande svensk
tankesmedja, som arbetar för demokrati, välfärd och företagande. Sedan starten
har stiftelsen presenterat förslag "för ett företagarvänligare Sverige och för en
ny välfärd". Han arbetade vid tankesmedjan till sin bortgång, de senaste åren
med koncentration på Konkurrenskommissionen, där han var en uppskattad
ordförande.

Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som utreder och bedömer
fall av misstänkt offentlig snedvridning av konkurrensen. Därtill skrev Rune
åtskilliga böcker och krönikor.

Rune satt under åren även i ett antal styrelser bl.a. Beijerinvest AB, Pro
vendor AB, AB Lithells, AB Cardo och Movexa AB.

Rune efterlämnar hustrun Ulla-Lena, f. 1931, dotter till direktör Karl-Herman
Björngård och Ebba Akersten och fYra vuxna barn med familj er, Annika f. 1957,
egenföretagare och boende i Sollentuna, Uh-ilca, f. 1963, egenföretagare och
boende i Danderyd, Hans, f. 1965, VD för Pipechain och boende i Göteborg
och Gunilla, f. 1968, egenföretagare och boende i Enskede. Rune var mycket
stolt över sin stora familj och de Il barnbarnen.

Rune var sedan unga år mycket sportig med ett antal priser i medeldis
tanslöpning. Senare blev det bl.a. badminton, långfardsskridskor och skidor för
att hålla konditionen och spänsten uppe. Med sin allmänbildning och klassiska
skolning från Fjellstedska skolan var han även en mycket duktig korsordslösare.

Man kunde alltid lita på att Rune skulle stå för sin åsikt. Det väckte respekt
även hos dem som ogillade hans uppfattning. Hans ord hade tyngd och man
visste att de grundades på solid kunskap och eftertanke.

Rune inträdde i Gillet 1986 och tillhörde vid sin bOltgång dess femte länk.

Sancte Öljens Gilles Högtidsstämma den 22 april 2010

Jan-Henrik Stake Patrik Engellau
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