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Till minne.

Bengt Essén

Bengt Essén, Danderyd, har 
avlidit i en ålder av 100 år. 
Närmast anhöriga är barnen 
Kaisa, Hanno, Leena och 
Rosa, barnbarn och syster 
Marianne Rasmuson.

○Bengt, son till Rütger 
Essén i dennes äktenskap 
med Ingeborg Nordström, 
föddes i Yokohama då 
fadern vid denna tid blivit 
diplomat i Japan efter en 
tid i det kaotiska Ryssland. 
Lillasyster Marianne föddes 
även hon i Japan, men famil
jen återvände redan efter ett 
par år till Stockholm. Bengt 
gick i Brummerska skolan 
och sedan i Östra real.

Efter studenten for Bengt 
till Finland som frivillig 
och deltog i vinterkriget 
1939–40. Sedan följde några 

år med långa militärtjänst
göringar varvade med uni
versitetsstudier i Uppsala. 
Bengt studerade historia 
och nordiska språk och 
fick efter kriget ett stipen
dium för att studera finska 
i Helsingfors.

Som lärare fick han Venla 
Gebhard, och de blev snart 
ett par. De gifte sig 1946 
och bildade familj. Bengt 
påbörjade licenciatstudier 
i litteraturhistoria vid 
Stockholms högskola som 
det hette då, men hamnade 
sedan på lärarbanan.

Efter diverse vikariat blev 
Bengt adjunkt vid Solna läro
verk, nuvarande Vasalunds
skolan, och avancerade snart 
till biträdande rektor. 1960 
tillträdde Bengt tjänsten 

som rektor i skolan i den 
nybyggda Solnastadsdelen 
Bergshamra. Efter tio år där 
återkom han som rektor till 
Solna läroverk där han kvar
stod till pensioneringen.

1956 förvärvades som
marstället Porsnäs i Tjust 
och det kom att bli viktigt 
för Bengt, Venla och de fyra 
barnen. Även Bengts syster 
Marianne med familj slog 
sig ned i grannskapet. Där 
kunde Bengt ägna sig åt 
trädgårdsskötsel, fiske, och 
renoveringar av alla slag 

med stor entusiasm. Många 
gäster fick där ta del av 
Bengt och Venlas gästfrihet.

Efter sin pensionering 
flyttade Bengt och Venla till 
Helsingfors, även där fanns 
en stor vänkrets. Bengt blev 
änkling 1996 och vände 
åter till Stockholm. Efter ett 
par år träffade Bengt Gucki 
(Erica Ljungdahl) och de 
blev sambor i Danderyd 
fram till Guckis död 2015.

Sina sista tre år framlevde 
Bengt på äldreboendet Tall
gården i Enebyberg, nyfiken 
på omvärlden och med klart 
intellekt till sista ande
taget. Vi barn är glada och 
tacksamma över att vi fick 
behålla vår omtänksamme 
far så länge.
Kaisa, Hanno, Leena och Rosa Essén 

Anders Thörne

Jag minns hur jag drog 
Monica med ut på golf
banan. Hon var snabbt förbi 
mig i handikappstegen!

Jag minns hur vi pres
sade högste chefen att låta 
oss göra golfreportage 
för DI under sommaren – 
Västkustveckan, Skånes 
bästa, Äta & Bogolfen 
– långt innan detta var 
vanligt. Och jag minns att 
vi spelade 54 hål under en 
och samma dag – varav 18 
hål före frukost – på Got
land och sedan somnade 
mitt under storbands
jazzen i Visby.

Säkerligen finns det fina 
golfbanor i efterlivet. Vi 
ligger några hål bakom, 
men jag är säker på att 
Monica håller utkik och 
bokar en tid för oss när det 
är dags!
Agneta Didrikson, kamrat 

på Dagens Industri, 

i skidspåren och på golfbanan 

Som tidigare meddelats 
har docent Anders Thörne, 
Saltsjö-Duvnäs, avlidit vid 
66 års ålder. Närmast an-
höriga är hustrun Sophie, 
döttrarna Anna och Linnea 
samt brodern Olof med familj.

○Anders hade lätt för sig i 
skolan vilket också märktes i 
de fortsatta studierna på Ka
rolinska institutet. För oss 
vänner och kollegor sedan 
studietid (70tal), Huddinge 
(80 och 90tal) och Söder
tälje sjukhus (2000tal) var 
Anders en vänfast, omtänk
sam och glad person med 
härlig humor.

Efter allmäntjänstgöring i 
Söderhamn ville Anders bli 
kirurg. Han rekryterades till 

kirurgkliniken på Huddinge 
sjukhus, där han genom
förde sin specialistutbild
ning och skrev sin doktors
avhandling. Den visade att 
överviktiga hade för
vånansvärt låg metabolism. 
Ett roligt och innovativt 
delarbete i avhandlingen 
från 1990 var att metabolt 
simulera övervikt genom att 
rulla in normalviktiga per
soner i aluminiumfolie. 1991 
blev han docent i kirurgi 
och fick, ovanligt ung, en 
överläkartjänst på Huddinge 
sjukhus.

Åren på Huddinge sjuk
hus beskrev Anders som 
intensiva och krävande, 
men glädjefyllda. Anders 

specialiserade sig på avan
cerad leverkirurgi och fick 
specialutbildning i Paris. 
Under dessa år fick Anders 
många vänner och träffade 
sin älskade hustru Sophie 
samt fick Anna och Linnea – 
de älskade döttrarna.

Anders blev 2003 chef för 
kirurgkliniken, Södertälje 
sjukhus och tio år senare 
sjukhusets chefläkare. Han 
var en uppskattad chef 
som rekryterade duktiga 

medarbetare. Samtidigt var 
han specialistsakkunnig 
i kirurgi, ledamot i Etiska 
prövningsnämnden och 
konsult för IVO. Samtliga 
uppdrag kom utifrån hans 
klokskap och goda om
döme parat med ett genuint 
intresse för allmän sjukvård 
och forskning.

Stockholms skärgård var 
en passion och på 90talet 
köpte Anders och Sophie 
ett sommarhus på Södra 
Stavsudda. Det blev Anders 
plats på jorden.

Anders var intill de sista 
veckorna angelägen om att 
fortsätta att träffas. Vi sak
nar en nära vän och kollega.
Lennart Blomqvist, 

Lennart Rosenborg, Svante Sjöstedt 

Svanparet

Dikt i dag.

Minns du duggregnet
som föll över ljusgrå sjö?
Svanparet som gled förbi,
högresta, stolta.

Inte såg de dig och mig
där vi gick längs vattnet
och gömde oss för varandra.
Helena Ringström 
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Under vinjetten ”Dikt i dag”    publicerar Familjeredaktionen läsarnas dikter. 
Bidrag mejlas till familj@dn.se.

Harald Jyrkkä

Harald Jyrkkä, Stockholm, 
har avlidit efter en tids sjuk-
dom vid en ålder av 80 år. 
Han efterlämnar sin familj 
Beatrice, Jessica och Julius 
och syskonen Lennart, Anna, 
Märta med familjer.

○Harald var född i Torne
dalen i december 1939, 
strax efter krigsutbrottet. 
Han föddes i samhället 
Luppio som har Torneälven 
och Finland som närmaste 
grannar så kriget var väldigt 
närvarande då Finland pre
cis hade gått in i kriget.

Harald var intresserad av 
skog, fiske och idrott och 
han arbetade i familjens 
skog redan i tonåren.

Han flyttade söderut i 
20årsåldern, först till Luleå 
och sedan till Stockholm, 

han fortsatte dock att åka 
upp till Luppio varje som
mar. På 60talet tog han 
sedan över släktgården.

Han arbetade med 
byggnads och anlägg
ningsarbeten på Skanska i 
Stockholm, Göteborg och 
Malmö. I Göteborg bodde 
han i Mölndal bredvid Åby
travet och där startade hans 

travintresse som han sedan 
hade kvar hela livet.

Haralds intresse för 
skogen var mycket stort. 
Han jobbade i sin egen skog 
uppe i Luppio på somrarna 
och ibland tog han ledigt 
från jobbet och hjälpte mig 
på min gård Blankefall i 
Småland.

Efter en storm år 1969 
och efter stormarna Gudrun 
och Per så var han mycket 
i Småland och arbetade. 
Harald var annars speciellt 
intresserad av att skapa ny 
skog genom plantering, röj
ning och gallring vilket han 
fick utlopp för både i Luppio 
och i Blankefall.

I Stockholm träffade 
Harald sedan sin livskamrat 
Beatrice. Hon hade dottern 
Jessica som sedan i sin tur 

fick sonen Julius som blev 
Haralds bästa vän.

Harald var som person 
mycket snäll, omtänksam 
och ärlig. Han var en natur
människa som älskade att 
åka skidor, ta långa prome
nader, plocka bär, dricka 
kaffe, grilla korv och bara 
sitta och njuta av livet. Han 
gillade att snickra och måla 
och var mycket händig. Han 
var dessutom duktig i köket 
och lagade mycket god mat, 
framför allt en god ärtsoppa!

Genom åren har jag haft 
kontakt med Harald i stort 
sett varje vecka. Jag kommer 
att sakna våra samtal och att 
inte kunna träffas. Jag har 
förlorat min vän och min 
bror. Mina tankar går till 
Beatrice, Jessica och Julius.
Storebror Lennart Brant 

_
Han var dess-
utom duktig i 
köket och lagade 
mycket god mat, 
framför allt en 
god ärtsoppa!


