
SPF Seniorerna Braskens månadsträff den 20 november 2019 

Inbjuden var f.d. Landshövdingen och Rikspolischefen Björn Eriksson, som kåserade 

under rubriken ”I huvudet på en landshövding”. Vår ordförande Bengt-Olov öppnade 

träffen med att hälsa Björn välkommen. Vi som kommit var 42 SPF-medlemmar. 

Förutom Braskare var två från Eklandet, en från Gripen och en från Filbyter. 

Björn började med att berätta om sin tidiga bakgrund. Han var en lite stökig 

skolgrabb, som gärna ville bestämma. Efter att han avslutat sina studier på 

Handelshögskolan i Stockholm, så började han sin professionella karriär med ett jobb 

på Sparbanken. Med en stark vilja att kunna uträtta något gick han vidare till 

myndighetsvärlden, men utan att ge sig in i politiken. Han tjänstgjorde ett flertal år på 

Finansdepartementet, i olika roller, varav tre år som budgetchef. Med klarsynthet och 

en stark vilja i kombination med goda ledaregenskaper och förmågan att kunna 

uttrycka sig klart, avancerade han snart till höga chefsbefattningar. Han såg vad han 

kunde uträtta och det resulterade i befattningar som generaltulldirektör och chef för 

Tullverket och Kustbevakningen, samt rikspolischef. Björn Eriksson var även president 

över Interpol, under tre år på 90-talet. Med all denna erfarenhet ”i bagaget” blev 

Björn Eriksson 1996 utsedd till landshövding i Östergötland, en position som han 

hade till och med 2009. Björn var mycket omtyckt och uppskattad av oss Östgötar och 

Björn själv trivdes med att få uppleva några spännande år här hos Östgötarna på vår 

hemmaplan. Efter denna tid kom chefskapet för Riksidrottsförbundet. 

Nu arbetar Björn även inom ”Kontantupproret”, bland annat med att försöka att 

bearbeta bankerna så att de tar emot kontanter igen.  Det är ett riksönskemål, där 

även politikerna är inblandade. Vi önskar att det kan genomföras. 

När Björn Erikson slutat tala, applåderade vi honom för hans livfulla beskrivning av 

sitt intressanta liv och för informationen om vad som kan komma att hända med 

mynthanteringen framöver. 

Bengt-Olov fortsatte med att hälsa sex nya medlemmar välkomna in i Brasken; 

Torsten, Monica, Ulla, Christina, Anita och Yvonne. Mötet avslutades med sedvanlig 

lotteridragning. 
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