
 

 

24. Sålde skinnet innan björnen var skjuten  

   Historien om byggdirektören som konverterade till bankdirektör är ett bra exempel på när 

man ”befordras” långt över sin kompetensnivå. Här har byggdirektören åtagit sig uppdrag 

som han borde ha hållit sig långt borta ifrån.  
   Lars-Ove Håkansson tvingades lämna Skanska efter att han spekulerat bort cirka 1 

miljard (1.000.000.000) kronor i bl.a. valutaförluster. Denna prestation borde ha gjort 

honom olämplig som ansvarig för bankärenden. Men icke sa Nicke, han dök upp som 

styrelsens ordförande för Sveatornet. Det var en verksamhet, knuten till Sparbanken, som 

tog över nödlidande lån främst i fastighetsbranschen. Många av dessa lån kom från den 

kollapsade Första Sparbanken AB. Dock fanns det inga nödlidande lån från System 3R-

koncernen. 
   System 3R-koncernen hade Första Sparbanken som huvudbank. Efter kollapsen tog 

Sparbanken Sverige AB över kontrollen och ansvaret för Första Sparbanken.  Ledningen i 

Sparbanken utsåg Lars-Ove Håkansson som den kontaktperson med vilken jag skulle föra 

mina diskussioner i bankärenden. Det enda gemensamma vi hade var att vi båda var 

skåningar. I övrigt verkade vi leva på olika planeter. 
   Av någon oförklarlig anledning försökte denne ”murarmestare”, se bilden ovan, lägga 

beslag på System 3R-koncernen. Detta trots att vare sig han eller banken hade någon som 

helst kompetens eller lämplighet att utveckla och leda ett högteknologiskt tillverkande 

verkstadsföretag. Med bestämdhet avvisade jag hans illasinnade propå, som skulle ha 

raserat företaget. 
   När jag sedan inledde förhandlingar med andra intressenter så såg Lars-Ove Håkansson 

sin möjlighet att lägga krokben för mig. I total okunnighet om banklagstiftning inledde han 

hemliga förhandlingar med mina potentiella intressenter. Dessa såg naturligtvis stora 

möjligheter här, bakom ryggen på mig.  
   Den 15 november 1993 kontaktade Lars-Ove Håkansson en styrelseledamot i System 3R-

koncernen och begärde att moderbolaget System 3R Holding (ägt av mig) skulle överlämna 

aktierna i International till Sparbanken för 1 kr. Detta kom till min kännedom och jag 

avvisade naturligtvis detta samma dag, skriftligt via fax. Se bilaga 11. 
   Samma kväll runt 21.30 kontaktade Lars-Ove mig i hemmet och ställde frågan om jag 

skulle komma att acceptera de framställda kraven angående aktierna i International. Svaret 

blev ett entydig NEJ från min sida. Som svar fick jag ”DÅ FÖRSÄTTER VI HOLDING I 

KONKURS.”  

   Den 16 november 1993 inlämnades konkursansökan mot Holding som en ren utpressning. 

Lars-Ove hade redan ”sålt” företaget till nya ägare och nu skulle han leverera aktierna. Det 

kunde jag givetvis inte gå med på. Lars-Ove Håkansson lade därmed grunden till ”System 

3R-affären” genom att träffa ett hemligt avtal med företagspiraterna Håkan Nordquist och 

Hans Dirtoft, VD Företagskapital. Dessa tog därefter kontrollen utan några köpeavtal med 

mig som ägare. Lars-Ove Håkansson blev antingen grundlurad eller också rikligt belönad.  
Börje Ramsbro                     Allt slutade med ”System 3R-affären” 
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