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Anders Eklundh 
Anders Eklundh har avlidit 
några månader efter sin 60-års-
dag. Hans närmaste är hustrun 
Pirkko och dottern Klara Frohm. 
Anders var född och uppvuxen 
i Stockholm. 1966 tog han stu-
denten i Sveaplans läroverk. 

Han blev jur kand vid Stock-
holms universitet och inledde 
1977 sin bana som förbunds-
jurist, först hos Svenska indu-
stritjänstemannaförbundet 
(Sif) och senare hos Privat-
tjänstemannakartellen (PTK). 

Anders ingick i kretsen av 
arbetsrättsjurister. Som en 
följd av 1970-talets lagstiftning 
behövde arbetsmarknads-
organisationerna utöka sin 
verksamhet och många unga 
jurister sökte sig dit. Om ar-
betsrätten tidigare till stor del 
hade handlat om tvister om 
tolkningen av de kollektivavtal 
som gällde mellan parterna 
blev det nu alltfler frågor om 
MBL, Las och förtroendeman-
nalagen. Det var ett spän-
nande rättsområde under ut-
veckling som lockade jurister 
med intresse för politik och 
samhälle. Liksom många and-
ra blev Anders arbetsrätten 
trogen under sitt yrkesliv. 

Vi som tillsammans med 
Anders utgjorde Sifs juridiska 
sektion, HJ, under det tidiga 

Det var svårt 
att ha tråkigt i 

Anders sällskap. Det 
fanns en laddning 
och det hände alltid 
något." 

1980-talet stortrivdes med 
arbetsuppgifterna och med 
varandra. Vårt intresse för ju-
ridiken och samhällsfrågorna 
förenade oss, men inslaget av 
individualism var också påtag-
ligt. På veckomöten tog vi upp 
juridiska problem som vi stött 
på i kontakterna med medlem-
mar och ombudsmän. En sak 
kunde man vara säker på. Det 
slutade nästan aldrig i en ge-
mensam uppfattning om hur 
ett problem borde lösas. Det 
var kanske inte heller mening-
en. Syftet var snarare att få 

ytterligare argument och mot-
argument inför den fortsatta 
beredningen av ett ärende. 
Anders var i hög grad en för-
klaring till att diskussionerna 
blev så givande. Han hade en 
osedvanlig klarsyn om juridi-
kens möjligheter och begräns-
ningar. För att bli en bra jurist 
behövs också ett mått av fan-
tasi. Anders kunde bidra med 
rent hissnande associationer. 
Att Anders var en skarp jurist 
råder det ingen tvekan om, 
men han var också tjusad av 
förhandlingsspel och förhand-
lingstaktik. Med sin insikt på 
det området kunde han lägga 
till en ytterligare dimension på 
tvisten. Våra veckomöten på 
HJ var en god illustration av 
arbetsrättens komplexitet men 
också av hur en arbetsplats 
bör fungera - med stor effekti-
vitet, ömsesidigt givande och 
tagande, högt i tak, skratt och 
god sämja. 

Anders hade bildligtocH 
bokstavligt flera strängar 
på sin lyra. Han var mycket 
skicklig på nyckelharpa och 
hummel och blev också riks-
spelman. Han gav ut en lp. 

Anders hade smak för 
livets goda. Middagsmålti-
derna hemma hos honom var 
omsorgsfullt planerade. Nya 
rätter prövades, ena gången 
rakt igenom italienskt, nästa 
gång traditionellt svenskt. 
Han var inte bara en generös 
och fantasifull värd. Anders 
var drömgästen när han om 
somrarna kom på besök i sin 
gamla träbåt, med kylväskan 
laddad med färdiga måltider 
som förberetts i köket hemma 
och som räckte till alla som 
råkade vara på plats. 

Det var svårt att ha tråkigt i 
Anders sällskap. Det fanns en 
laddning och det hände alltid 
något. Under de sista åren var 
han präglad av sjukdom. Det 
hindrade inte långa telefon-
samtal med ett och annat 
smakprov på hans alldeles 
speciella humor. 

Anders liv blev inte långt. 
Det är sorgligt, men vi kom-
mer att le inom oss när vi tän-
ker tillbaka på de där åren. 

GUNILLA UPMARK 
STURE ÅSTRÖM 
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