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Jag har haft ett arbetsliv som fört mig långt utanför Sveriges gränser. 
När jag efter 40 års bortavaro är tillbaka till fädernebygden har jag 
engagerat mig i hembygdsrörelsen. 
 
Skrivandet på bloggen, som startade 2010, kommer fortsättningsvis 
inte bara att handla om kolbäcksbygden utan nu också med 
tillbakablickar på ett spännande arbetsliv och aktuella händelser som 
berör en 80-åring. 
 

Kolbäck 2014 
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Vi som gick ur den 6-åriga folkskolan på 1940-talet sögs snabbt upp av arbetsmarknaden. En 
skola och en arbetsmarknad som var så diametralt olika dagens. Tjugo år efter avslutad 
skolgång tvingades jag konstatera att mina teoretiska kunskaper inte räckte till längre. 
  
Min svärmor frågade mig en gång lite orolig: ”Vad gör du, egentligen?” 
 Jag körde inte buss, jobbade inte på fabrik eller i någon affär så frågan var, ur hennes 
utgångspunkt vid den tiden, relevant. Ja, vad gjorde jag egentligen? 
  
”Utmaningar jag ställdes inför i mitt arbetsliv 1950–1992” har jag skrivit för mina 
efterkommande och för mitt ego. Nu tänker jag presentera den här på bloggen, som en 
följetong. Målsättningen är ett nytt avsnitt var vecka. 
  
Avsnitt ett: Förord. 
 
 Jag måste vara av naturen lat för jag hatar monotont arbete men kan å andra sidan aldrig gå 
sysslolös. Som bondson var jag tvungen att hjälpa till på gården. Att bärga hö och att tröska 
var ingen höjdare. Jag kände lättnad när min pappa sa: ”Det blir aldrig någon bonde av Kurt”. 
Hur han så tidigt kunde veta det. Han, som hade upplevt depressionen på 1930-talet, sa också: 
”Du måste skaffa dig ett yrke”. Någon karriärväg stakade pappa inte ut för mig utan tillfällena 
har fört mig till nya arbetsuppgifter och boplatser. 
  
Min ständige påhejare att skriva ner vad jag varit med om i arbetslivet är Bo Malmsten. Bosse 
lärde jag känna i Landskrona på 1950-talet. Vi har seglat mycket tillsammans, oftast till Ven. 
Numera pratar vi mest gamla minnen. 
  
Att skriva om ett arbetsliv som varat under 50 år låter sig svårligen göras och ingen skulle 
heller orka läsa om det. Jag har därför valt ut några perioder som jag idag tycker är intressanta 
att se tillbaka på. Började visserligen arbeta när jag var 13 år men de första tre åren lämnar jag 
därhän. Sitter således, vid 80 års ålder, framför skrivmaskinen och är spänd på resultatet. 
 

 
Undertecknad, ett kuttersmycke samt Bo Malmsten 1958 
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Avsnitt två: Den tekniska utvecklingen 1950–1990. 
  
Under min tid som tekniker har kontors- och datatekniken utvecklats enormt. Jag har arbetat 
med hålkortet, hålremsan och mikrofilmen. Är ännu aktiv inom PC och IT-världen som 
Webbmaster och datahjälp åt de i min åldersgrupp som behöver ett handtag. 
  
Utvecklingen inom datorbranschen avtar inte trots att jag lämnat den. Jag har tvingats 
konstatera att nu händer saker i världen jag inte längre får vara med om. Kognitiva datorer, 
den ”tänkande” datorn, är på gång. En sådan är ”Watson” från IBM som 2010 slog 
teknikvärlden med häpnad genom att besegra två stormästare i frågespelet Jeopardy. 
  
Hur hölls kontakten med affärsrelationer på min tid? 
  
Det var inte så enkelt att i mitten av 1950-talet kommunicera med företag i världen, i mitt fall 
Japan och USA. Telefonsamtalen var dyra och måste beställas av telefonist. Dessutom gjorde 
tidsskillnaden att jag tog emot mina beställda samtal på kvällen i hemmet. 
  
Telexapparaten användes därför oftast. Den bestod av skrivare, tangentbord och fem-kanalers 
remsläsare. En sekreterare skrev ut meddelandet till en hålremsa. Ringde upp mottagaren och 
startade remsläsaren. Den ersattes snart av Telefaxen. Fax används som bekant än i dag. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Siemens T100 telexmaskin 
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Avsnitt tre: Aktiebolaget Addo 1950–1960. Springpojken blir verkstadsföreståndare. 
 
Aktiebolaget Addo i Malmö tillverkade och sålde mekaniska additions- och 
bokföringsmaskiner. 
 
Måndagen den 24 april 1950 och nyss fyllda 16 år började jag min anställning på deras filial i 
Västerås. Jag cyklade från Vallby till Kolbäck, tog tåget (som ibland drogs av ånglok) till 
Västerås och gick för hand från Centralen till Addo på Hållgatan, i ur och skur, sommar som 
vinter, under sex år. Även om jag hade långt till jobbet låg det lite prestige i att börja arbeta i 
Staden. Jantelagen –du skall inte tro att du är någon– skulle alltid respekteras. 
 
Jag siktade på en karriär, för att nu använda ett modernt ord, som kontorsmaskinsmekaniker 
men började som springpojke. Fick en otymplig trehjuling att frakta gods och maskiner på. 
Den försågs senare med en hjälpmotor men den startade sällan. Så småningom fick jag börja 
rengöra och smörja skriv-och räknemaskiner. 
 
Efter militärtjänstgöringen fick jag 1957 en befattning som verkstadsföreståndare på Addo i 
Landskrona och senare även i Lund. Jag hade halva Skåne som mitt revir och vi hade sex 
tekniker anställda. De mekaniska kontorsmaskinerna utvecklades med åren. Det vill säga de 
blev större och tyngre men behövde ändå in till verkstaden för underhåll. 
 
 

 
Kontorsmaskinsmekaniker på ADDO Västerås 1955 
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Avsnitt fyra: Friden Kontomation AB 1961–1969. Från hålkort till hålremsa.  
 
Kontomation AB hade övertagit Friden agenturen från Ragnar Berg AB som marknadsförde 
kontorsutrustningar. Namnet Friden kom från en smålänning i USA som hette Carl Fridén. 
Han hade utvecklat en mekanisk räknemaskin som även räknade multiplikation och division. 
Nu lanserade Friden Kontomation automatiserade kontorsmaskiner med hålremsa. Den tidens 
IT-bom, skulle man kunna säga, men med konkret innehåll. 
  
Den första januari 1961 började jag som teknisk chef på Kontomations nyöppnade filial på 
Kaptensgatan 4 i Malmö. Bo Talldal som var säljare på Addo i Lund blev filialchef. Inom tre 
år hade vi tre säljare och sju tekniker anställda. Jobbet på det nyetablerade företaget blev en 
utmaning, inte bara ur teknisk synvinkel utan även språkmässigt. Manualer och utbildning, 
oftast i Holland, var på engelska. Jag, som bara hade sexårig folkskola och ingen engelska på 
schemat, hade till en början ett handikapp som dagens ungdom slipper uppleva. 
  
För att snabbt lära känna produkterna erbjöd jag mig att börja praktisera i Stockholm. Under 
fyra månader bodde jag inneboende hos en ”tant” på Chapmansgatan på Kungsholmen och 
åkte tunnelbana till det nyuppförda Farsta Centrum där företaget höll till i en källarlokal. 
Friden flyttade efter några månader till Hornsgatan på Söder. 
 
Maskiner vi sålde och servade. 
  
En robust och tung skrivmaskin, benämnd Flexowriter, var försedd med hålremsstans och 
hålremsläsare. Med den kunde arbetet med order- och faktureringsrutiner på kontoren 
rationaliseras. En databas med kunder och artiklar lades upp på hålkort. Från dessa 
genererades en hålremsa vid orderskrivningen. Från hålremsan skapades en faktura i 
faktureringsmaskinen, Computyper. Utrustningen kunde multiplicera antal gånger à pris och 
skriva ut produkten automatiskt på fakturan. Fantastiskt! 
  
I Computyper samverkade skrivaren Flexowriter och Carl Fridéns mekaniska kalkylator via 
strömställare och reläer. Programmeringen gjordes med kabeldragning i en panel. En fördel 
vid servicearbetet med dessa maskiner, jämfört med dagens, var att man genom att lyssna på 
rytmen hos komponenterna kunde höra om de arbetade rätt. Skandinaviska Eternit i Lomma 
var en stor kund till oss. Det var inte nådigt att som serviceman ställas öga mot öga inför 
kundens kontorschef om maskinen hade räknat fel i en faktura. 
  
Försäljare har ibland en tendens att lova för mycket för att få en order. Det hände även hos 
oss. Då blev jag som tekniker övertalad att finna en lösning eller special feature som vi 
kallade det. Jag tyckte den typen av problem var särskilt intressant. 
  
Golvfirman Tarkett behövde en sådan speciallösning. De hade kontor i Malmö och 
tillverkning i Hanaskog. Nu ville man registrera order i Malmö samtidigt som den skrevs ut 
vid fabriken, alltså koppla samman två Flexowriter via telefonnätet. Kommunikation via 
telex- och telefonnätet i administrativa sammanhang var nytt på den tiden. Internet fanns inte 
och knappt några modem. Vi på Friden i Malmö utvecklade emellertid en anslutningsenhet till 
ett av Televerkets parallellmodem och Tarkett fick sin fjärranslutning. Den fann också kunder 
på flera ställen i landet och blev lovprisad av vår försäljningsavdelning. 
  
En annan special feature var den ologiska 25-öringen. Hamnkontoret i Helsingborg bad om en 
offert på en faktureringsmaskin. Deras krav var att ingen rad på fakturan fick understiga 25 
öre.  
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Även om antal gånger pris blev exempelvis 17 öre så skulle maskinen skriva ut och räkna 
med 25 öre. IBM och vi på Friden konkurrerade om ordern. Vår säljare hade nästan gett upp 
hoppet då han och även IBM visste att vår maskin hade en mekanisk kalkylator och en sådan 
lurar man inte till felräkning. Vi lurade i stället maskinen med några reläkopplingar och fick 
ordern. IBM fick sig en tankeställare och vi steg säkert i respekt hos dem. 
  
Elektroniken med transistorn gör entré på kontoren. 
  
Vi som arbetade med teknisk service på kontorsutrustning var fram till början av 1960-talet 
utbildade mekaniker. Jag insåg tidigt att utan elektronikkunskaper skulle man snart stå utan 
arbete. Korrespondenskurserna jag läste räddade mig. För att uppdatera våra tekniker bedrev 
Friden också en egen anpassad korrespondenskurs i matematik, elektronik och pulsteknik. 
Computypers mekaniska räknemaskin ersattes snart av en snabb elektronisk kalkylator. De 
första elektroniska maskinerna var, i motsats till dagens elektronik, känsliga för störningar 
från elnätet och gav oss stora bekymmer. En special feature med isolationstransformator löste 
problemen. 
  
Jag flyttade till Stockholm som produkttekniker 1965. Samma år lanserade Friden, som nu var 
en del av Singer Corporation, sin första elektroniska bordskalkylator. Företaget utvecklade 
också den första generationens elektroniska faktureringsmaskin, en minidator, med eget 
programspråk. Kabeldragningens tid var förbi. Nu skedde programmering via hålremsa. 
 

 
Utbildning på Computyper 1962 
 
 

 
Programbox 
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Avsnitt fem: Esselte System AB 1970–1990 
  
År 1969 blev jag lockad till Esselte System av Bo Talldal som nu var disponent på Esselte. 
Min huvudsakliga uppgift skulle vara att utvärdera och serva kontors- och 
mikrofilmsutrustning som Esselte System börjat marknadsföra. 
Det fanns på 1960/70-talen i stort sett tre typer av mikrofilm. 
─ 35 mm rullfilm som dagstidningar använde sig av.  
─ 16 mm rullfilm för dokumentfilmning. Dokumentet förminskades 24 gånger.  
─ 105x148 mm mikrofiche/mikrokort med 24 gångers förminskning som gav plats för 60 
dokument per kort. 
Esselte System introducerade en ny typ av mikrokort i början av 1970-talet. 
datorgenererade mikrofiche med 42 gångers förminskning. 
Den högre graden av förminskning ställde större kvalitetskrav på bl. a kameralinsen och på 
processen i övrigt. 
  
Computer Output Microfilm COM. 
Bankerna skrev tidigare ut kontoutdrag etcetera på papper i långa banor s.k. tabulatorpapper. 
Med den nya COM-tekniken kunde utskriften göras på mikrofilm och läsas i en 
mikrofilmsläsare. 
COM-processen i korta drag: Ett stordatorframställt magnetband avläses, texten genereras på 
ett CRT (liten bildskärm), som via en lins exponerar en film. Den framkallas och dupliceras i 
önskat antal. 
    Nu hade jag nytta av vad jag hade lärt mig i ungdomen vid fotografering och framkallning. 
Jag visste hur slutartid och bländare samverkade i kameran och hur kemikalierna påverkade 
filmen vid framkallning. Den tekniska utrustning och dupliceringsfilmen var nyheter för mig 
och för Sverige. Utbildningen på dessa kunde då bara ske hos de olika tillverkarna i USA. Jag 
hade turen att få besöka New Orleans ett par gånger. Där hade Kalvar Corporation 
tillverkning av en vesikulär dupliceringsfilm och utrustning för framställande av Mikrofiche. 
    Esselte System marknadsförde COM-anläggningar i Danmark, Finland och Sverige. Det 
blev min uppgift att göra installationerna hos kunderna och träna deras operatörer samt våra 
lokala tekniker. Datacentralernas operatörer tyckte ofta det var jobbigt att hantera film och 
kemikalier i mörkrum. Filmen utvecklades emellertid efter några år till en mer lätthanterlig 
torrprocess utan kemikalier. Datacentralerna var krävande kunder som inte accepterade 
produktionsstopp. Alla var dock intresserade av den nya tekniken så mitt arbete var intressant 
och stimulerande. 
 

  
Mikroficheduplikat jämfört med motsvarande mängd papper. 
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Avsnitt sex: Volvos första reservdelskatalog på mikrofilm/mikrofiche 105x148 mm. 
  
I konkurrens med Kodak tog vi hem en order från Volvo för framställning av deras 
reservdelskatalog på mikrofiche. Volvo fordrade 42 gångers förminskning. Vi, eller rättare 
sagt jag, var inte säker på hur vi skulle klara att effektuera ordern. Någon framställning av 
mikrofilm med 42 gångers förminskning av dokument hade inte tidigare gjorts i Sverige. 
      
Efter några turer till USA tillsammans med Bo Talldal fann vi en samarbetspartner, 
University Microfilms, Ann Arbor i Michigan. Volvos första reservdelskatalog på mikrofilm 
producerades hos dem med mig som lärling. På hemresan hade jag med mig en stor och tung 
resväska med den nya katalogen på filmen. De tryckta katalogerna som tidigare sänts till 
Volvos distributörer i världen vägde ton och gick på lastbil och båt. Nu kunde den sändas med 
flygpost. 
      
Det ankom nu på mig att starta upp produktionen i Stockholm för Volvos nästa katalog. Ett 
oväntat problem visade sig snart. Fotograferingen av katalogens sidor gick inte att göra hos 
Esselte på Vasagatan på grund av skakningar från tryckpressar och tunnelbana. (Minsta 
oskärpa eller dammpartikel förstorades 42 gånger av Mikrofilmsläsaren.) Jag fick sätta upp en 
ateljé på Dymo, ett annat bolag inom Esselte, i Hammarbyhamnen. Framkallningen och 
dupliceringen gjorde vi däremot på Vasagatan. För produktionen anställde vi två man, från 
Kodak. Detta blev en av mina mest spännande utmaningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Här inspekterar jag mikrofilm för Volvo 
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Avsnitt sju: Fuji Photo Film Company 
  
Esselte System blev återförsäljare av Fujis mikrofilm i Sverige. I april 1979 for jag för 
produktutbildning till deras huvudkontor i Tokyo och vidare till deras fabrik i Ashigara. Fuji-
folket tog väl hand om mig men på fritiden ville jag klara mig själv. 
  
I Japan mötte jag fler ”utmaningar”. Den största var nog känslan av att vara analfabet. Det 
fanns skyltar och information överallt, men ingen jag kunde tyda. Japanen i gemen kunde på 
den tiden ingen engelska. Jag kunde dock hjälpligt kommunicera med skolbarn, om vi 
övervann vår blygsel. På tågresan till Ashigara mötte jag en hel skolklass. Efter mycket tissel 
och tassel kom ett av barnen fram till mig, sträckte fram handen och sade god dag på 
engelska. Stort jubel bland de övriga i klassen som nu ställde sig i kö för att också hälsa. 
  
Att välja maträtt på restaurang var däremot enkelt. I skyltfönstret till matstället fanns tallrikar 
med de olika rätterna uppställda, naturtroget gjorda i plast. Det var bara det att gästen själv 
skulle tillaga den på en stekhäll vid bordet. Jag protesterade på svenska och fick strax en liten 
japanska bredvid mig som kock. (Svenska i kombination med teckenspråket fungerar i hela 
världen). 
  
En kväll under min vistelse på fabriken bjöd produktionschefen på middag. Han och jag kom 
bra överens skulle det visa sig. Vid skålandet i ljummet risvin, sake, nämnde jag att vi i 
Sverige brukar sjunga till skålen. Det gör vi i Japan också sa han, och stämde upp en sång. Jag 
återgäldade med en svensk snapsvisa. 
  
I storstaden Tokyo bodde jag på ett vanligt hotell men i Ashigara fick jag bo på ett japanskt 
natthärbärge. Där fanns en gemensam sovsal med bara draperier som åtskiljde gästerna. 
Liggande på golvet med en träklabb som huvudkudde fick man försöka sova till gästernas 
ljudliga snarkningar, på japanska. 
  
Vi hade gott samarbete med Fuji genom åren. Jag fick produkt- och säljansvaret för 
mikrofilmen i Sverige. Som säljare drog jag nytta av mitt tekniska kunnande för att locka 
kunder. Jag inbjöd dem till kurser och konferenser om mikrofilm. Mest uppskattade var dessa 
möten om de hölls på Finlandsbåtarna. 
 

 
Vid Fuji Ashigara fabriken 1979  
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Avsnitt åtta: Som nasare av telefonsvarare 
En handelsdelegation från Nigeria besökte Sverige och Esselte 1978. Några av besökarna blev 
intresserade av den nya automatiska telefonsvararen från Japan som vi på Esselte System 
marknadsförde med framgång.  
    Relationen mellan Nigeria och Japan var frostig och därför diskuterades en försäljning av 
apparaten via Sverige till Nigeria. En försäljningschef och jag som tekniker fick i uppdrag att 
besöka landet för att närmare undersöka marknaden.  
Första utmaningen var att få visum. Vi gjorde många besök på Nigerias ambassad, 
tjänstemannen där var inte av den hjälpsamma typen. Dessutom måste ett antal sprutor tas 
mot olika sjukdomar, som exempelvis malaria. Efter att alla formalia var avklarade tog vi 
telefonsvararen under armen och reste mot ekvatorn.  
    Under den långa flygresan fick vi bevittna ett storslaget tropiskt åskväder som vi dessbättre 
hade under oss. Att sedan ta sig genom tullen i Lagos var inte lätt för oss oerfarna 
västerlänningar. Efter att ha lagt några dollarsedlar i passet löste sig slutligen alla problem. 
    Ingen vit man kunde utan hjälp av en afrikan få tag på en taxi. En sydafrikan, som visste 
hur samhället fungerade, guidade och skötte det praktiska åt oss. Han lärde oss att betjäningen 
på hotellet fungerade mycket bättre om vi i tid och otid skakade hand med personalen, som 
om vi var kompisar. 
    Kontakt hade tidigare etablerats med en lokal firma: Chi Electronics & Scientific. Vi skulle 
nu tillsammans med dem besöka några företag för en demonstration av telefonsvararen. Det 
visade sig snart att de enda ”företagen” som hade tillgång till både telefon- och elnät var 
sjukhuset och försvaret. Det fanns ingen stor öppen marknad således. 
    En av ägaren till Chi Electronics skulle skjutsa oss. Han hade varit soldat under det blodiga 
Biafrakriget och klarat livhanken, men han körde bil som en självmordskandidat. Det var 
därför med viss vånda vi gav sig ut i trafiken.  
    En försvarsgrenschef besöktes emellertid. Han var intresserad av utrustningen men på 
grund av risken att bli misstänkt för muta vågade han inte fatta något beslut själv. Landets 
försvarsminister måste först ge sitt godkännande. Vi satt länge och väl i regeringens 
korridorer och väntade på företräde hos ministern dock utan att få något möte till stånd. 
(Betänk att Nigeria blev fri nation först 1960, dessförinnan var de en koloni till 
Storbritannien. I dag är Nigeria ett av Afrikas 54 länder.)  
    Det var så långt vi kom under vårt besök i Afrika. Ett nederlag, men vi var ändå glada när 
vi satt på planet hem efter en rätt omtumlande upplevelse. 

 
Vår tilltänkta samarbetspartner Chi Electronics & Scientific,  
Nigeria 1978 
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Avsnitt nio: Toshiba Optical Disc 
  
Som ett alternativ till att arkivera dokument på mikrofilm lanserade Toshiba i mitten av 1980-
talet ett system där dokumenten lagrades på en optisk disk. Esselte System var representant 
och återförsäljare av Toshibas kopiatorer och vi var också etablerade inom 
mikrofilmbranschen, som jag beskrivit tidigare. Det var därför följdriktigt att vi skulle 
marknadsföra deras nya produkt. 
  
Den optiska disken i sig själv var stor och tjock som en tallrik, med skanner och minidator 
blev den en hel möbel. Vårt försäljningspris till kunden låg på nära en miljon kronor. Efter 
utbildning i Düsseldorf fick jag ta hand om både försäljning och service på produkten. 
  
Vattenfall i Råcksta och Invandrarverket i Norrköping hyrde utrustningen en tid för att testa 
tekniken. Någon säljframgång blev den inte men jag fick en god inblick i tekniken och vad vi 
kunde förvänta oss av digitala lagringssystem i framtiden. 
  
 
TeleGuide 
  
Som medlem i Esselte AB:s koncernstyrelse blev jag delaktig i ett intressant men mycket dyrt 
projekt, TeleGuide. Projektet var inspirerat av franska Minitel som erbjöd abonnenterna en 
digital telefonkatalog. Kort beskrivet skulle IBM, Telia och Esselte lansera vad vi i dag kallar 
Internet, fast i begränsad omfattning. 
  
IBM skulle tillverka en terminal. Televerket skulle sköta kommunikationen och Esseltes 
datacentral, som var en av de större i Sverige, skulle svara för ”internettjänsterna”. 
  
Om det var IBM eller Televerket som drog sig ur projektet skall jag låta vara osagt men 
Esselte hade investerat över 200 miljoner i det. Med Internets förestående ankomst förstår jag 
nu bättre reträtten, trots stora investeringar hos parterna. Detta var i början av 1990 talet. 
 

 
TeleGuide, klar för distribution 1992 
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Avsnitt tio: Arbetsmiljön på kontoret 
    Jag hade inom Esselte System i uppgift att se till att de produkter företaget sålde mötte de 
nordiska bestämmelserna ur ergonomi-, miljö- och elsäkerhetssynpunkt. Tillika var jag också 
huvudskyddsombud i SIF-klubben. Arbetsmiljöregler för kontor började diskuteras ofta och 
hett i slutet av 1970-talet. 
    I tidningen Modern Administration från 7–8/1982 skrev jag en artikel under rubriken: ”Vi 
måste få bättre information om arbetsmiljöreglerna”. Den direkta anledningen var att en 
forskare hade konstaterat förekomsten av cancerogena ämnen i laser-toner för kopiatorer. 
Hans rapport hade fått stor publicitet. 
    Vi hade att förhålla oss till kundernas oro och klara direktiv och gränsvärden från 
Arbetarskyddsstyrelsen men tiden mellan en forskarrapport och myndighetens beslut kunde 
vara flera år. Hur skulle vi då kunna angripa och lösa problemet inom rimlig tid. 
    I stället för att inte låtsas om eventuella problemen med våra produkter tog jag 
direktkontakt med forskaren, en professor, eller myndigheten i fråga. Jag blev alltid väl 
bemött då jag bad om deras hjälp och inte argumenterade emot tillämpningen av deras 
forskningsresultat. Att jag kom från Esselte, som då var en stor koncern, hjälpte mig 
naturligtvis. Tillsammans med dem kunde jag dels informera våra leverantörer, ibland 
tillsammans med expertisen, dels motivera säljarna som mötte kundernas frågor. 
 
Kadmiumförbud i Sverige 
Kemikalieinspektionen utfärdade 1982 ett förbud mot användning av kadmium vid 
ytbehandling. Eftersom vi i Sverige gick i täten med dylika bestämmelser måste alla våra 
leverantörer i utlandet informeras. En utmaning som inte var helt enkel. 
    Jag minns särskilt ett möte hos en leverantör i Kalifornien. Företagets produktionschef 
frågade marknadschefen hur stor del av deras produktion som levererades till Sverige. Cirka 
två procent blev svaret. Varför sitter vi då här utropade den stressade produktionschefen. Det 
är inte alltid lätt att vara liten och kaxig. 
  
Arbetsplatsens ergonomi 
Vi på Esselte System sålde och även använde utrustning för datainsamling. Vid dessa satt s.k. 
stansoperatriser som registrerade information på hålkort, hålremsa eller magnetband. Att sitta 
dagen i ända med detta monotona arbete tog hårt på kroppen. 
    Vår sjukgymnast arbetade hårt med att försöka förebygga flickornas nack- och ryggbesvär. 
Detta kombinerat med att våra säljare behövde något unikt säljargument gjorde att vi började 
arbetet med att utveckla en ergonomiskt bättre arbetsplats. 
    Jag koordinerade samarbetet med sjukgymnasten och två unga nytänkande designers. Vi 
lyckades också skapa en betydligt bättre arbetsställning för stansoperatriserna. Nu tar 
försäljningsavdelningen säkert fram en ny glassig broschyr över vårt nya koncept tänkte jag. 
Men icke, sa försäljningschefen. Vi gör en bruksanvisning om hur en arbetsplats skall vara 
utformad, den läser kunden, sa han. 
    Som en spin-off effekt av detta fick vi ett arbetsmiljötänk i företaget och lanserade både 
arbetsmiljöbelysning och bullerabsorberande huvar till dåtidens högljudda skrivare. 
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Avsnitt 11: Personalutveckling 
  
Som jag tidigare nämnt arbetade vi aktivt med att anpassa våra produkter så att de blev så 
användarvänliga som möjligt. Det gällde inte minst för den egna personalen. 
    Samarbetet mellan facket och företaget utvecklades också på ett annat plan. Vi införde och 
utbildade alla medarbetare i utvecklingssamtal långt innan det blev ett modernt begrepp inom 
personalvården. 
    Minst en gång per år skulle närmaste chef och den underställda öppenhjärtigt diskutera 
igenom relationen dem emellan och arbetsuppgiften i företaget. Inte alltid lätt för den tidens 
chef som var van att peka med hela handen. 
  
Styrelsearbete 
Enligt min mening är det i bolagsstyrelsen som facket kan göra bäst nytta, förutsatt att det 
finns kunskap och kurage hos den förtroendevalda. En arbetstagarrepresentant har samma 
status och ansvar som de stämmovalda ledamöterna. Något styrelsearvode utgick ändå inte till 
de fackligt valda. 
    Som facklig förtroendevald klubbordförande hade jag plats i Esselte AB:s koncernstyrelse, 
ett mycket intressant men krävande uppdrag då mycket skulle läsas in inför mötena. Jag 
minns speciellt ett dramatiskt ärende i styrelsen 1989. 
    Finansbolaget Mobilia och investmentbolaget Ratos lade ett bud på hela det globala Esselte 
AB. Mobilia ägdes av bröderna Lindholm. Två av dem satt med i styrelsen. Ratos hade också 
två bröder med i styrelsen, Erik och Sven Söderberg. Avsikten var att stycka upp koncernen 
och sälja ut respektive företag styckevis. Styrelsen hade att avgöra om budet skulle ses som 
fientligt (man är emot det) eller rekommendera aktieägarna att acceptera budet. 
    Från fackligt håll var vi definitivt emot Lindholmarnas och Ratos uppköpsplaner. Vilken 
ägare kunde vi då få? Jag tror att alla i styrelsen, förutom Mobilia och Ratos, var emot budet 
men inte ville motivera varför. Beslutet i styrelsen blev i stället att låta en opartisk konsult 
utvärdera budet som förhoppningsvis skulle landa i ett avvisande. Det blev också konsultens 
slutsats. Spekulanterna drog då tillbaka sitt bud. 
    Beslut i styrelsen togs alltid i samförstånd. Omröstning förekom inte. Hade vi i facket haft 
en avvikande mening i ett beslut fanns risken för rubriker i tidningarna dagen efter. 
    Några år senare, 1992, ändrades emellertid ägarstrukturen. Rune Andersson och Carl 
Bennet med företaget Getinge Intressenter ombildade Esselte System till Scribona AB. Mitt 
förtroendeuppdrag i koncernstyrelsen hade jag kvar till 1995. 
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Avsnitt 12: Slutord 
  
Så har jag då kommit till punkt i min följetong om utmaningar i arbetslivet, och någorlunda 
svarat på svärmors fråga: Vad gör du, egentligen? Tillbakablickandet har varit givande men 
svårt ibland då minnet sviker. Jag har då varit tvungen att rota fram gamla papper och foton 
som stöd för min utsaga. 
  
Rätt ofta har hjärnan tänkt ut en mening men på papperet stod det inte alltid det jag ville 
skriva. (Bytte t.o.m. tangentbordet då jag trodde felet låg där.) Jag är därför tacksam för att en 
vän har hjälpt mig med korrekturläsningen. 
  
Mycket hände under mitt arbetsliv i Stockholm. Den största förändringen var nog när jag, som 
tekniker, under årens gång blev mer av en säljare. Som sådan blev jag rätt framgångsrik, får 
jag väl skryta med, då jag placerade mig väl i säljtävlingar. En topplacering gav mig en resa 
till Hong Kong. (Som om jag inte hade haft nog av resandet.) 
  
Mikrofilmbranschen, som var mitt gebit, ersattes så småningom av dataterminaler och mina 
kunder behövde mig inte längre. Jag rådde mig själv så länge jag visade resultat men nu måste 
jag sadla om. Att vila på gamla lagrar går inte som säljare. Dessutom ville jag flytta från Kista 
till min fädernegård i Säby. Tillfälligtvis fick jag 1990 ett jobb inom Scribonakoncernen i 
Västerås och senare i Eskilstuna. 
  
Efter avslutat arbetsliv blev nog den största förändringen i vardagen att telefonen och faxen 
tystnade. Dessbättre saknades inte sysselsättning på gården. Och snart var jag engagerad i 
Säby hembygdsförening och senare också i Kolbäcks hembygdsförening. Min tekniska ådra 
sattes nyligen på prov igen när jag skapade herrevadsbro.se en mobilanpassade hemsidan åt 
hembygdsföreningen. 
  
Avslutar med ett citat av Stig Johansson: 
Alla dessa dagar som kom och gick. 
Inte visste jag att de var livet. 
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