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INGENIØR LARS EGEBERG JR.

t

Det var et trist budskap som nådde Det
norske myrselskap den 8. mars i år da vi fikk
melding om at ingeniør Lars Egeberg jr. var
gått bort.
Ingeniør Egeberg, som hadde sterke torvtekniske interesser, drev i flere år under
siste brenselkrise en av landets største maskintorvfabrikker. I 1951 ble han innvalgt
som medlem av Myrselskapets styre, og i
1953 - da selskapet oppnevnte et Torvteknisk utvalg - ble ingeniør Egeberg valgt
som dette utvalgs formann.
Ingeniør Egeberg var m. a. o. nær knytIngeniør Lars Egeberg jr. tet til Det norske myrselskap. I de senere
år da brenselkrisen ebbet ut, og produksjon
av maskintorv for salg ble mindre aktuelt, var han bestyrer av
Knapstad Sag og Høvleri, som han var medeier av.
Ingeniør Egeberg var dessuten sterkt sportslig interessert, både
som bilsportsmann, roer og langdistanseløper, og han innehadde flere
betydelige tillitsverv i forskjellige sportsorganisasjoner.
For Myrselskapet var ingeniør Egeberg's altfor tidlige bortgang
et stort tap. Med sin grundige tekniske utdannelse var han en solid
støtte i arbeidet innen den torvtekniske sektor av Myrselskapet.
Samarbeidelt med .· styret og selskapets funksjonærer var i alle år
det aller beste, noe som ikke minst skyldtes ingeniør Egeberg's rettskafne og sjarmerende vesen, og den rolige og verdige måten han
alltid opptrådte på. Savnet av ingeniør Egeberg blir derfor meget
følelig, og vi beklager dypt hans altfor tidlige bortgang, han ble bare
41 år gammel. Ved bisettelsen i Det gamle krematorium den 14. mars
ga Myrselskapets formann, Knut Vethe, uttrykk for dette i en dypt
følt tale, og hedret hans minne ved å legge ned krans på båren.
Vi lyser fred over ingeniør Lars Egeberg's minne, som alltid vil
bli holdt høyt i ære i Det norske myrselskap.
Aa. L.

