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LARS
BERGGREN

* 1942-06-27    † 2013-04-30

Lars Berggren föddes i Dannemora. Föräldrar var Gillebrodern Einar Berggren,
disponent och VD för Dannemora gruvor, och hans hustru Sonja, född Larsson.

Lars växte upp med tre äldre systrar. Skolgången inleddes i Österby Bruks
skola och avslutades med studentexamen i Uppsala. Militärtjänsten genomfördes
vid Ingenjörsregementet Ing 1 i Stockholm.

KTH väntade och Lars intogs där 1962 på Maskinsektionen. Han avlade sin
civilingenjörsexamen 1966. Under studietiden utvecklade han sitt sångintresse i
Stockholms Studentsångare. Han engagerade sig också gärna med olika klubb-
mästaraktiviteter.

I Rättvik gifte sig Lars 1969 med Ann-Margret, född Bergman. De fick
tillsammans fyra söner, Anders, Jens, Albin och Ossian, som vuxit upp i Ritsem,
i Stockhom/Södermalm och senare i Spånga.

Lars yrkesliv startade 1967 på Skanska AB med utveckling av Stockholms
tunnelbana. Under åren 1973-1977 flyttade familjen till Ritsem, där Lars var
med om att utveckla Ritsems kraftverk i Vattenfalls regi. 1977 arbetade han åter
i Stockholm, anställd vid Stockholms Stads Byggnadskontor, fortsättningsvis
med tunnelfrågor. 1981 anställdes Lars på Scandiaconsult AB med uppdrag för
Vattenfall i både Norrland och Stockholm. 1987 började Lars sitt arbete på
Vattendomstolen, senare Miljödomstolen, och verkade där som Miljöråd fram
till sin pension.
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Lars hade många intressen i livet. Naturen lockade med segling, fjällvandring
och älgjakter. Idrottsintresset ledde bl.a. till Vasalopp och Lidingölopp. Han var
också en entusiastisk “hemsnickare”.

1988 reste Lars till Spetsbergen och besökte där SVEA-gruvan, där hans far
arbetat som chef på 20-talet, anställd av Svenska Stenkols AB.

Lars var en mycket bildad person och besatt en underfundig humor som
roade många.

Under många år kom Lars sångarbegåvning väl till pass som 2:e tenor i
Sancte Örjens gilles kör.

Lars kom in i Gillet år 1980 och tilldelades länk VI år 2001.

Sancte Örjens Gilles Högtidsstämma den 24 april 2014

Örjan Granqvist


