
 

16. Några råd i svåra tider  

   Världen befinner sig i en djup kris. Det kommer att bli än värre innan det blir bättre.  Ingen 

har tidigare varit med om något liknande och krisen kommer att vända upp och ner på allt 

och drabba oss alla i någon form. Ingen kris är den andra lik, men jag vill dela med mig lite 

av de kriser som jag själv har gått igenom. 
   För att klara sig igenom det oväntade gäller det att i första hand att tänka på den egna 

hälsan för att orka med sig själv och sina nära och kära, samt vara beredd inför allt oväntat 

som kan hända. 
  Själv har jag inte bara förlorat mitt företag, System 3R, genom en kapning den 3 december 

1993. Jag har också råkat ut för en rad personliga kriser. Min kära hustru Gudrun avled vid 

38 års ålder till följd av en hjärntumör. Vår dotter Linda avled flera år senare i leukemi. Hon 

blev också 38 år.  
   För två år sedan råkade jag ut för blodförgiftning (sepsis) som kunde ha gått riktigt illa. 

Genom att jag under alla år värnat om min hälsa har jag tagit mig igenom alla de svårigheter 

jag har råkat ut för. Vad är materiella tillgångar värda och miljoner på bankkontot om hälsan 

sviker? 
   När det stod klart att Gudrun inte kunde fortsätta sitt jobb som VD-sekreterare och 

prognosen var oviss hur hennes operation och dess följder skulle utvecklas, bestämde jag 

mig för att vara henne nära oavsett utvecklingen. Vi startade ett eget företag där vi kunde 

tillvarata våra utbildningar och erfarenheter, samt förverkliga vad vi drömt om som anställda. 
   Gudrun var språkbegåvad och behärskade utöver svenska även tyska, engelska och 

franska. Det öppnade upp den globala marknaden för mina tekniska idéer som ledde fram till 

System 3R. Det var således tack vare min kära hustru som jag kunde ta de stapplande 

stegen ut i världen. När Gudrun sedan gick bort, i oktober 1978, var grunden lagd för den 

positiva utveckling som följde. Se vidare avsnitt 15. System 3R-Gruppens utvecklingsfaser. 
   Jag vill med mitt exempel inge hopp för alla som drabbas av svårigheter och motgångar i 

former som ingen kunnat förutse. Glöm allt vad prestige och status står för. Tänk efter vad 

som är meningen med den tid vi har tillsammans med nära och kära och livet i övrigt.  
   Efter mörkret kommer ljuset oavsett vilken utveckling coronakrisen leder till. Vi har nu alla 

ett ansvar att tillvarata allt det positiva och undertrycka det negativa för att orka med det 

okända.  
Börje Ramsbro         Innovators matter more than ever 

http://www.bankrattsforeningen.org.se/Pirater/Avsnitt%2015.pdf

