FAMILJ 29

FREDAG 1 FEBRUARI 2008

FAMILJ

DÖDSFALL

Anders Myhr
Tandläkare med starkt
idrottsintresse
Anders Myhr har avlidit 76 år
gammal. Anders växte upp på
en gård i Kukkola som det fjärde
av sex syskon. Hans närmaste
är makan Dagny, tre söner med
respektive, tre barnbarn, samt
två kvarvarande syskon.
Anders far dog tidigt, vilket
innebar att barnen fick ta ett
stort ansvar i unga år. Denna
miljö satte sin prägel på Anders
som fick lära sig lösa praktiska
problem genom egna initiativ.
Under hela livet kom han att
med otålig entusiasm skynda
från det ena projektet till det andra, ofta i syfte att hjälpa tacksamma släktingar och grannar.
Uppväxten gav också utrymme
för humor och lekfullhet, något
han gav rika prov på under hela
livet, till exempel när han busade
med barn och barnbarn. Anders
var även tidigt intresserad av
idrott och ägnade sig bland annat åt höjdhopp och bordtennis.
Anders påbörjade 1951 studier
vid Tandläkarhögskolan i Stockholm. Där träffade han kurskam-

Axel Forssén
Optimistisk arkitekt
Arkitekt Axel (Bill) Forssén,
Bromma, har avlidit 82 år gammal. Hans närmaste är hustrun
Marit och barnen Anne och Tom
med familjer.
Axel Forssén föddes i Göteborg
1925. Han kallades alltid ”Bill”,
i familjen, bland vänner och på
kontoret.
Hans far hette också Axel och
var arkitekt med restaureringskonst som inriktning. Fadern
arbetade bland annat hos Ragnar
Östberg men startade snart egen
verksamhet i Göteborg.
Bill Forssén anställdes av
arkitekten Jöran Curman vid
Curmans arkitektkontor 1951
och blev där till pensioneringen
1990.
Kontoret kom att få olika namn
och kom att ägas på olika sätt
genom åren, men alltid var Bill
Forssén där som den centrala gestalten och representerade konti-

Christina
Lorentzon
Politik och idealitet
Christina Lorentzon har avlidit
68 år gammal.
Hennes närmaste är barnen
Patrik, Katarina, Petter och Pål
med familjer samt vännen Björn.
Det kom som en chock för oss
alla när vi fick besked om att hon
drabbats av cancer. Hon bar sin
sjukdom på ett fantastiskt sätt
och var positiv och aktiv i sin
politiska gärning in i det sista.
Hennes sjukdom kändes orättvis
och oförståelig.
Christina föddes i Nyköping
där hon också träffade sin man
Pär. De flyttade sedan till Rönninge där barnen vuxit upp.
Efter skilsmässan från Pär ville
Christina söka sig utanför hemmets väggar. Hon hade gått i
designskola i sin ungdom och det

raten Dagny som han gifte sig
med 1955. Efter examen 1956 fick
makarna tjänst vid Folktandvården i Älvsbyn. 1959 öppnade makarna privat mottagning i Piteå,
där Anders var verksam fram till
1995. Där fick han användning
för sin yrkesskicklighet som han
kontinuerligt byggde på med
erfarenhet och vidareutbildning.
En villa i Djupviken stod klar
1962 och sommarstugan i Rosvik
blev till stor glädje för familjen.
I Piteå blev Anders tidigt
engagerad i föreningslivet. Han
var med och grundade Piteå alpina, Piteå golfklubb och Round
Table och var även medlem av
Rotary, Norrbottens privattandläkarförening, Piteå båtklubb,
Piteå segelsällskap och Piteå

tennisklubb. Anders fortsatte
med idrottsaktiviteter i vuxen
ålder. Förutom att han stöttade
sönernas framfart i slalombackarna bärgade han själv medaljer
i Tandläkar-SM i slalom. Han
gjorde comeback i golf vid 60 års
ålder och tennis spelade han regelbundet, så även sista dagen i
livet. Tillsammans med familjen
utforskades andra länder och
kulturer genom regelbundna resor och Anders var alltid öppen
för att ta till sig ny kunskap.
1982 drabbades familjen av ett
hårt slag genom sonen Svantes
bortgång. Anders var då ett stort
stöd för övriga familjemedlemmar. Han stod även troget vid
Dagnys sida under 52 års äktenskap tills döden nu skiljer dem
åt. 1999 flyttade de till Stockholm för att komma närmare
barnen och för att dra nytta av
stadens kulturutbud. Även om
han försökte ta det lugnare efter
en hjärtoperation 2006 höll han
i gång och hade livsglädjen kvar
in i det sista.
Saknaden är stor men vi minns
honom med glädje och tacksamhet.
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kontorets större arbeten med den
kunskap som han besatt i tekniska, ekonomiska och administrativa frågor. I Upplands Väsby
ritades flera projekt som blivit
kända och uppskattade som
föregångare i svensk modern bostadshistoria som Grimsta By och
Carlslundsområdet.
Mycket av den kunskap och erfarenhet som Bill Forssén fått genom åren dokumenterade han i
två böcker utgivna genom Arkus,
Arkitekternas forskningsstiftelse.
Bill Forssén var den store optimisten, ingenting var omöjligt.
Efter pensioneringen fick han
äntligen mer tid för familjen,
hustrun Marit samt barn och
barnbarn.
Sedan pensioneringen har vi
saknat Bill på kontoret och nu
känns saknaden ännu större!

var naturligt för henne att hon
valde klädbranschen. Hon startade en karriär inom Lindex och
fick så småningom en chefsbefattning. Dottern Katarina följde
i hennes fotspår.
Christina hade också en önskan att arbeta ideellt. Hon deltog
i arbetet inom Rädda Barnen i
Salem och var under ett antal
år dess sekreterare. På senare
var hon även engagerad i Röda
korset.
Hennes stora intresse var politiken. Hon var som person liberal
och det var därför naturligt för
henne att bli medlem i folkpartiet. Hon blev en uppskattad
kommunalpolitiker med en god
förmåga att driva frågor och att
samarbeta över partigränser.
Hon fick också ett mycket gott
förtroende bland tjänstemännen
i de förvaltningar hon var aktiv.
Hennes glada skratt och viljan
att nå resultat bidrog till detta.
Hon var ledamot av kommun-

fullmäktige och kommunstyrelsen. Dessutom var hon i olika
omgångar ordförande i bygg och
miljönämnden och i kultur och
fritidsnämnden. Hon var också
verksam inom kyrkan och var
en av de mest aktiva kyrkopolitikerna.
Trots alla sammanträden var
hon en älskad och omtänksam
mamma, mormor och farmor
och svärmor. Hon älskade sin
familj och höll ihop den på ett
underbart men ej dominerande
sätt.
Vi har känt henne sen hon
drygt 20 år gammal kom till Rönninge. En fin vänskap uppstod
som har bevarats i alla år. Vi har
haft mycket roligt tillsammans
med alla barn nere vid Bergvik.
Det är svårt att förstå att Christina är borta men varje stund
man tänker på henne blir man
glad. Ett fint eftermäle.

Vännerna på Brunnberg & Forshed
arkitektkontor genom
HÅKAN BRUNNBERG
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HARRIET GUSTAFSSON
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Hugo hipp hipp hurra
på din 6-årsdag
Önskar Mormor och
Morfar och Qulan
Rosanna Jüterbock blir
9, nästan stora damen
momo-mofa ger stora
kramen H-ra

DAVID, MATS OCH NIKLAS MYHR
med familjer

nuitet och trygghet. Bill Forssén
var delägare och vd sedan 1975.
Med sina stora kunskaper
och sitt glada humör vann han
respekt och förtroende hos uppdragsgivare, kolleger och alla
anställda, han var den som alla
på kontoret gick till med sina
bekymmer eller med glädjande
besked.
I början på 60-talet vann
kontoret en stor bostadstävling i
Örebro som då var den ledande
staden i landet vad gäller bostadsplanering. Det blev naturligt att Bill Forssén tog hand om
projektet (Varberga) och alla
andra projekt som kontoret så
småningom kom att arbeta med
i Örebro (Oxhagen och Solhaga
bland annat). Det långa förtroendefulla samarbetet som där
utvecklades var till stor del Bill
Forsséns förtjänst.
Under 70- och 80-talen kom
kontoret att i stor utsträckning
arbeta åt HSB Stockholm och i
Upplands Väsby åt stiftelsen Väsbyhem. Bill Forssén höll alltid i

Grattis vår
Alexander Alfredsso
som fyller 8 år 30 n
maj
Mormor och Morfar

Grattis
på 3-årsdagen Joel!
Pussar och kramar från
Mamma, Pappa och Seth
Den transcendentala
konstnären Curt
Källman 70 år önskas
bliss av Bengt/Ulrika
Grattis på
Guldbröllopsdagen
1 februari 2008 önskar
Annika, Johan, Patrick,
Cissi med familjer

Grattis Fredrik
på 30-årsdagen
Önskar
mor och far
Grattis Ulla 80 år
25 januari 2008
Världens bästa Mormor
Sara Åsa Anna
Grattis Pelle
på 70-årsdagen
Önskar Kalle med familj
Sollerön
Grattis Ninnie på
50-årsdagen
Önskar Peter, Sofie,
Joakim och Josefine

Grattis på
guldbröllopet
önskar
barnen med familjer
GRATULATIONER

Grattis
Julia "Bulli" Widberg
på din 1-årsdagen
Önskar Mamma, Pappa
och syster Vilma!
Grattis Irma
på 2-årsdagen
Från Mormor, moster
Frida och morbror
Andreas

Grattis Linn och Sanna
på 6-årsdagen
Önskar Farmor och Max
Grattis Klara och Albin
till underbaka Lava
Önskar era familjer
Emelie!
Grattis på 6-årsdagen
Från Farmor
Andrzej Kielan
på 60-årsdagen
Önskar Zofia
Grattis Ella till din
lillebror Viggo
Farmor och Farfar
FÖDDA

Välkommen våran ERIC
Önskar mamma Ulrika
och pappa Martin med
Familj. Född 08-01-18

HÖGALIDSKYRKAN,
Södermalm, Stockholm.
Invigd 1923. Nationalromantisk tegelbyggnad ritad
av Ivar Tengbom. Uppförd
genom systrarna Sjöbergs
donation. Tornet Ansgar
kröns av en tupp, Olaus Petritornet av ett kors.

Välkommen älskade
TEODOR!
Ebba och Alexander
Danderyd 19 dec 2007
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