LARS
BERNDTSSON

* 28.12.1936 t

10.10 1992

Bergsingenjör Lars Berndtsson, Djursholm har avlidit efter en längre tids
sjukdom i en ålder av 56 år. Efter examen från Tekniska Högskolan i Stockholm 1963 arbetade han som valsverksingenjör i Smedjebacken och därefter som försäljningsingenjör vid Norrbottens Järnverk.
Sin längsta arbetsinsats, drygt 15 år, gjorde han som försäljningschef i
Firma K.O.Rydqvist, som i sitt breda register av leverantörer till järn- och
stålindustrin bl a representerade Firma Danieli i Italien. Lars övergick därefter till Maskinfirman Sven Biärsjö som VD.
Genom mina tidigare kontakter med Danieli på stränggjutnings- och valsverkssidan komjag i närmare kontakt med Lars, som inom Firma K.O.Rydqvist ansvarade för hela Danieliprogrammet. Denna kontakt utvecklades
under de återstående åren av Lars verksamhetstid till en familjevänskap omfattande hustrun Britt och de båda döttrarna Ann och Lena. Hela denna
aktiva period framstår som ett ljust och glatt minne i mitt och min hustrus
liv. Särskilt de mycket givande besöken vid de olika ministålverken i Italien
och diskussionsdagarna hos Danieli, då Lars genom sitt mjuka, renhåriga
och uppriktiga sätt bidrog till det förtroende som byggdes upp mellan kund
och leverantör.
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Eftersom Lars var en stor anhängare av båtsport var han under många år
valberedningens ordförande inom MYS (Motor Yacht Society).
Som skeppare på Östlundskryssaren "Ingeborg" var han en välkänd profil
i Östersjöns hamnar, där båten väckte uppseende genom attvara stor, vacker
och välskött. Midsommarfirandet på Högböte ute i Stockholms skärgård
tillsammans med Lars familj, några inbjudna kunder och utländska gäster
utgjorde under många år ett alltid efterlängtat veckoslut under en mycket
hektisk tid.
Förutom arbete, familj och båtsport hade Lars ett brinnande intresse för
tennis. Lars blev i unga år Djursholmsmästare i singel och som senior övergick han till Kungliga tennisklubben, där han spelade i klubblaget och hade
en karriär som aktiv tennisspelare att se fram emot då en omkullkörning på
vespa med åtföljande armskada ändade denna aktiva karriär. Under tio år
tillhörde han KLTK:s styrelse under Marcus Wallenbergs ordförandeskap.
År 1983 blev han ordförande i Svenska Tennisförbundets Veterankommitte
och 1985 ordförande i Sveriges Tennisveteraner, som bl a har till uppgift att
ta ut landslagsspelare till världsmästerskapet i tennis, en nog så känslig uppgift.
De som lärt känna Lasse under alla hans olika aktiviteter kommer att minnas honom som en renhårig, samarbetsvillig kamrat, som med sitt öppna
och glada väsen och sin pojkaktiga charm bidrog till många glada stunder
på resor, i hamnar och inom tennisen.
Till Gillet kom Lars 1972 och hade vid sitt frånfälle länk V.
Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april1993.
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