LARS OLOF B:SON
RÖNN

* 29.7.1935

t 3.10.1996

Lars Olof B:son Rönn avled den 3 oktober 1996. Han var född 1935 och
blev således 61 år gammal. Han föddes i Mariestad, son till skogvaktaren
vid Katrinefors Bruk, Barthel Rönn och dennes hustru Märta. Han växte
upp i Mariestad och i Allevettern i Värmland
Efter avlagd studentexamen på reallinjen i Mariestad sökte han till både
Arkitektur- och Bergssektionen på KTH. Han var mycket intresserad av att
teckna, måla och fotografera. Det blev på Bergs Lars kom att studera med
praktiktjänstgöring på Bofors bruk och vid Oxelösunds Järnverk. Examensarbetet- ett kol/stål-diagram- refereras det fortfarande till enligt handledarna PekkaNoren och Perene de Kazinczy. Detta arbete ledde till den
första anställningen som laboratorieingenjör vid Oxelösunds Järnverk 1963.
Lars hustru Agneta arbetade på personalavdelningen vid Järnverket. Lars
avancerade 1968 till chef för stålutvecklingslaboratoriet och 1972 till chef
för teknisk kundservice. 1974 övergick han till exportförsäljning vid marknadsavdelningen för att 1978 bli exportchef vid SSAB Trading.
Lars lämnade 1979 stålindustrin för en befattning som regionchef vid
Statsföretag i Stockholm med inriktning på statshandelsländerna i Öst-Europa. Han övergav dock inte Oxelösund utan började nu pendla mellan
övernattningslägenheten i huvudstaden och villan vid Stenviksvägen. Lars
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uppskattade pendlandet, vilket gav möjligheter till omväxling mellan storstadsliv och småstadslivnära naturen, havet och horisonten. Agneta blev
1981 personalchef på Statens Anläggningsprovning AB och började också
pendla till Stockholm.
1983 anställdes Lars vid AB Alerta, som 1985 överfördes till Ericsson.
Han var sedan anställd på Ericsson, till hälften på finansavdelningen och
till hälften på Ericsson Microwave Systems AB i befattningen som Director
Offset-Industrial Cooperation. Han hade kontoret ute i Kista men var mest
ute i världen, på senare år framför allt i Österrike, Finland och Ungern, men
dessförinnan överallt utom i Afrika. På Ericsson var Lars bl a engagerad i
motköpsaffärer.
Lars tyckte om att resa och träffa nya människor i skiftande miljöer. Han
passade alltid på att se sig omkring och njöt av att äta och dricka gott. Hans
fritidsintressen var i huvudsak förlagda till naturen. Skärgården utanför
Oxelösund inspirerade till segling och under en tid hade familjen en mycket
vacker havskryssare i mahogny. Där kom Lars praktiska handlag och ordningssinne väl till pass. Men torparlivet på Paradisbygget i Finnerödja, där
han hade sina rötter och där förfäderna varit kronojägare, prioriterades och
båten såldes. På frusna vattenytor fortsatte Lars emellertid att färdas långfärdsskridskoåkning var en omhuldad sport. Hemma kom Lars anlag
som kock och bagare väl till pass. Han läste mycket skönlitteratur, främst
historiska verk.
Lars efterlämnar närmast hustrun Agneta, personalchef, och sonen Sigvard, civilingenjör.
Han inträdde i Gillet 1993 och tillhörde vid sin bortgång första länken.
Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april1997.
Anders Tollsten
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