
STURE 
ARVIDSSON 

* 31.5.1914 t 21.7.1986 

Sture Arvidsson var född i Stockholm, son till departementsskrivaren Per 
Olof Arvidsson och dennes hustru Amanda, f. Andersson. Han tog studenten i 
Beskowskaskolan 1932 och examinerades 1937 från Tekniska Högskolan som 

bergsingen j ör. 
Redan under pojkåren kom Sture i nära kontakt med affärsverksamhet, 

något som säkert påverkat utformningen av hans levnadsbana. Föräldrarna 
drev nämligen AB Amanda Arvidssons Herrekipering, en välrenommerad 
affår i centrala Stockholm. Han fick därigenom tidigt inblick i egenforetagan
dets lockelse och villkor. 

1938 fick han anställning på försäljningsavdelningen for stål i Hellefors, men 
flyttade redan följande år till stålavdelningen i Bofors. Där tjänstgjorde han 
några år som serviceingenjör och teknisk rådgivare till bolagets kunder, senare 
som ställföreträdande försäljningschef och från 1950 som försäljningschef. 
Under ett par år hade han uppdraget att som biträdande planeringschef 
omorganisera och rationalisera planeringsfunktionen for järnverket, en svår 
uppgift, som han löste skickligt och friktionsfritt. 

1940- och 50-talen präglades av en stark expansion av Bofors stålavdelning. 
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Kilstaverken byggdes, marknadsföringen vidgades och förstärktes. Sture Ar
vidssons initiativrikedom och rörliga intellekt var i detta skede av stort värde. 

Stures svåger, gillebrodern Carl Axel Åmark, VD i agenturfirman AB 
Acierex i Stockholm, önskade få Sture till medhjälpare och efterträdare. 1953 
flyttade Sture från Bofors till Acierex och 1959 befordrades han till VD. 

Hans position där kom emellertid inte att motsvara hans anspråk på själv
ständighet och handlingsfrihet. Önskan att bli egen företagare växte sig allt 
starkare. 1960 lämnade Sture Acierex och startade firman Intermelt AB i 
Stockholm. Till denna lyckades han samla agenturerna för några av Europas 
intressantaste leverantörer av maskiner och förnödenheter för järnverken. 
Epoken Intermelt blev kanske den mest stimulerande, men också den mest 
pressade i Stures liv. Till Intermelt rekryterade han en skara unga medarbeta
re och bildade med dem ett effektivt team med förebildlig samhörighetskänsla. 
Han kunde entusiasmera sin omgivning även i perioder av motgång och hans 
öppna väsen skapade värdefulla förbindelser inom både leverantör- och kund
krets. Det var naturligt att han som ägare och ledare själv bar den största 
arbetsbördan. Engagemanget gjorde att han nonchalerade en begynnande 
diabetes, något som senare fick besvärande konsekvenser. 

Han bar också som styrelseordförande huvudansvaret för skötseln av Ar
vidssons Herrekipering. 

1976 sålde han det då väl inarbetade Intermelt och ägnade sig helt åt 
Interstock AB, ett företag som han grundade 1971 och ledde till 1985. Inter
stock drev dels exportförsäljning till de östra medelhavsländerna, dels import
agenturer liknande Intermelts. 

Stures senare år tyngdes av sjukdom. Hustrun Birgit, f. Andren, drabbades 
tidigt av ledgångsreumatism och var sina sista år svårt handikappad. Hon 
avled 1980. Stures diabetes medförde nedsatt syn, markant försämrad rörelse
förmåga och långvarig sjukhusvistelse. Men han lät sig inte slås ner av 
svårigheterna, hans livsbejakande optimism förblev obruten. 

Det vore fel att i en runa över Sture inte omnämna några aktiviteter utanför 
arbetet. Från fadern hade han ärvt ett livligt skytteintresse och var i yngre dar 
en skicklig skytt. Som teknolog deltog han i spexproduktionen; hans humor och 
glada infall blev senare ett uppskattat inslag i sällskapslivet. Både som tjänste
man och som företagare initierade och organiserade han sportsliga och andra 
förströelser för vänner, medarbetare och kunder, arrangemang, som i några 
fall utvecklats till tradition. Men framförallt var han familjefadern, fylld av 
omtanke och varma omsorger om de sina. 
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Han efterlämnar sonen Per-Olov och döttrarna Birgitta och Kristina, alla 
med familj. 

Han inträdde i Gillet 1953 och tillhörde länk VII. 

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april 1987 

Per Odelberg 
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