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Harry Lindblom, Rotebro, har 
 avlidit efter en kortare tids sjuk-
dom i en ålder av 67 år, hans  
närmaste är hustrun Gunnie,  
barn och barnbarn. 

Harry Lindblom 
började sin bana 
i slutet av 60-ta-
let inom dåva-
rande Tipstjänst, 
numera Svenska 
Spel, som inhyrd 
teknisk konsult. 
När han några år 
senare anställdes 
av Tipstjänst var 
det som teknisk chef, en roll som 
han behöll inom olika delar av fö-
retaget ända till sin pension 2005.

Från och med 1995 valde Harry 
att enbart koncentrera sig på hu-
vudansvaret att utveckla verk-
samhet och teknik inom företa-
gets affärsområde Restaurang-
spel. 

De tekniska projekt som inte 
Harry på något sätt var inblandad 
i är knappt värda att nämna. De 
personer som han inte kände 
inom spelbranschen har inte ett 
namn.

Det var Harry som visade ge-
nom handling att en affärsverk-
samhets framgångar stavas spar-
samhet, kvalitet, kreativitet och 
hederlighet. Värdeord som än 
i dag hjälper oss andra att handla 
rätt i vårt dagliga arbete. 

Inte för ett ögonblick slutade Har-
ry att tänka på vad som är bäst för 
kunden. Han tänkte kundoriente-
ring långt innan ordet var uppfun-
net. 

Vi är många som genom Harry 
har fått lära oss att uppskatta tek-
nikens möjligheter, men samtidigt 
lärt oss känna respekt för dess 
komplexitet. Generöst delade han 
med sig av kunskap, nätverk och 
idéer. 

Med ett varmt och stort hjärta 
lät han alla ta del av sin långa 
 erfarenhet. Ibland lite ilsket, till 
och med argsint när vi inte ville 
förstå. Men strax ramlade en 
anekdot eller rolig historia över 
hans läppar, och allt var som van-
ligt igen. 

Så var Harry, en underbar kom-
bination av hjärta, hjärna och 
 finurlighet.
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Anders Myhr
Tandläkaren Anders Myhr, Stock-
holm, har avlidit i en ålder av 76 år. 
Hans närmaste är makan Dagny, 
sönerna Mats, Niklas och David 
med familjer samt två kvar- 
varande syskon.

anders Myhr 
växte upp på en 
gård i Kukkola 
som det fjärde av 
sex syskon.

Vid sju års 
 ålder förlorade 
han sin far, vilket 
innebar att bar-
nen tidigt i livet 
fick ta ett stort 
ansvar för skötseln av gården. 
 Familjen utsattes dessutom för 
många umbäranden under krigs-
åren även om barnen också såg 
det hela som ett spännande även-
tyr när de huserade officerare 
och manskap från A 8 medan kri-
get pågick på andra sidan Torne-
älven. 

Modern Alma tog sig energiskt 
an sina utmaningar stärkt av sin 
kristna tro. Denna miljö satte sin 
prägel på Anders Myhr som tidigt 
lärde sig lösa praktiska problem 
genom egna initiativ. Under hela 
livet kom han att med otålig entu-
siasm skynda vidare från det ena 
projektet till det andra.

Uppväxten innehöll även hjärtlig 
samvaro med släkt och vänner 
och det fanns utrymme för humor 
och lekfullhet. Anders Myhr var 
även tidigt intresserad av idrott 
och ägnade sig med viss framgång 
åt exempelvis slägga, höjdhopp 
och bordtennis.

Efter studentexamen i Hapa-
randa påbörjade han 1951 studier 
på Tandläkarhögskolan i Stock-

holm. Där träffade han kurskam-
raten Dagny som han gifte sig 
med 1955. Makarna fick sin första 
tjänst vid folktandvården i Älvs-
byn. Anders Myhr engagerade sig 
även ivrigt i Älvsbyns motorsäll-
skap. 

År 1959 öppnade makarna pri-
vat tandläkarmottagning i Piteå, 
där han sen var verksam i 40 år 
utan en sjukdag. Där fick han 
verkligen användning för sin yr-
kesskicklighet som han kontinu-
erligt byggde på med erfarenhet 
och vidareutbildning. 

Många är de patienter som kan 
vittna om gediget arbete som fort-
farande gör tjänst efter flera de-
cennier. Han var även fackligt ak-
tiv i Norrbottens tandläkarfören-
ing och Piteå privattandläkarför-
ening.

I Piteå blev Anders Myhr tidigt 
engagerad i övrigt föreningsliv. 
Han var med och grundade Piteå 
alpina, Piteå golfklubb och Round 
table och var även en uppskattad 
medlem av Rotary, Piteå båtklubb, 
Piteå segelsällskap och Piteå ten-
nisklubb. 

Han fortsatte med idrottsakti-
viteter även i vuxen ålder. Bl a 
bärgade han medaljer i tandläkar-
SM i slalom. Han gjorde en impo-
nerande comeback i golf vid 60 
års ålder efter 25 års uppehåll och 
tennis spelade han regelbundet, 
så även sista dagen i livet.

År 1999 flyttade makarna till 
Stockholm för att komma närma-
re barnen och de blev också flitiga 
utnyttjare av stadens kulturutbud. 
Även om han försökte ta det lug-
nare efter en hjärtoperation 2006 
höll han igång och hade livsgläd-
jen kvar in i det sista.

Tore Hardell

Harry Lindblom


