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17.  Hur skulle jag gå vidare? 

   Jag stod alltså där ensam med min dotter Linda, 6 år, som nästa år (1979) skulle börja 

sin skolgång i första klass. Därtill hade jag ansvaret för den globalt etablerade System 3R-

koncernen med ca 75 medarbetare. Medarbetare undrade hur jag hade tänkt att lösa den 

uppkomna situationen. Jag övervägde olika alternativ men inget som direkt passade för en 

VD med ca 150 resdagar om året. System 3R-koncernen var fortfarande under utveckling 

och i stark expansion och det ställde krav på min närvaro, inte minst som ensam ägare. 
   Jag rådfrågande såväl styrelsen som medarbetarna på personalavdelningen. Vi var alla 

överens om att prioritet ett var att lösa min privata situation som ensamstående pappa. Jag 

måste värna om Linda, som självfallet saknade mamma. Hur skulle detta ske då jag inte 

hade någon fritid som gav mig möjligheter att skapa kontakter? Jag var helt enkelt inte 

rustad för krogronder och föreningsliv i någon form. System 3R var mitt enda intresse, och 

det lättade delvis på sorgen tack vare omtänksamma medarbetare. 
   I sökandet efter en lösning kom förslaget upp att sätta in en kontaktannons. Det kändes 

först främmande. Men jag befann mig i en situation där vare sig företaget eller Linda kunde 

vänta på en lösning. Jag insåg allvaret och tillsammans med några nära medarbetare 

enades vi om att föra in en kontaktannons i Dagens Nyheter.  
   Ett av flera svar kom från en Britt vars man hade gott bort vid samma tidpunkt som min 

hustru. Britt stod ensam med två barn i åldrarna 3 och 5 år, samt en egen villa. Hon 

önskade inget hellre än att få behålla hemmet för barnens bästa. Jag tog kontakt och på 

den vägen blev det. Efter en tid bestämde vi oss för att ge vårt sammanträffande en chans. 

Lagom till Lindas skolgång flytta jag, Linda och hunden Patrik till Britt. 
  Tack vare den nya bonusfamiljen löstes många problem för oss alla berörda. Jag kunde 

fortsätta utvecklingen av System 3R-koncernen och vårda minnet av min hustru Gudrun. Se 

vidare avsnitt 15. System 3R-Gruppens utvecklingsfaser. 
    Min dotter Linda fick två småsyskon, Ted och Camilla, och vi fick en gemensam fin 

syskonskara. Jag kunde inget annat än att känna mig trygg och lycklig över den nya 

familjen och livet gick vidare utan några större konflikter. Både Britt och jag var fria att 

forma den nya verkligheten tillsammans med barnen i en ny spännande värld. Och, inte 

minst, de ”nya barn” jag fick ser jag fortfarande efter alla år som mina barn och de kallar 

mig för pappa. 
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