
ULLA-GRETA MALMQVIST. 

Vår hedersmedlem Ulla-Greta har lämnat oss. Hon blev anställd som sekreterare vid  SAABs 

personalavdelning mars 1963. Senare under sextiotalet  kom hon till Datasaabdivisionen som 

sekreterare på marknadsavdelningen och genom åren har hon varit sekreterare åt  flera av våra 

chefer. Vilket medförde att hon hade ett stort kontaktnät inom Datasaabconcernen.  

Efter datasaabtiden deltog hon i arbetet med att samla ihop och systematisera materialet till 

datasaabarkivet i Vadstena. Det var många lastpallar med papper och hyllmetrar med pärmar 

som den lilla gruppen med Ulla-Greta, som ensam kvinna, gick igenom.  

Hon gjorde också en avgörande insats när vi arrangerade hemvändardagen, som ledde till 

bildandet av Datasaabs Vänner. När jag frågade henne om hon kunde ställa upp i  kommitten 

svarade hon ja utan omsvep. Och där påtog hon sig den svåra uppgiften att spåra upp 

adresserna till alla gamla datasaabare och skötte sen utskick av  inbjudan samt tog emot 

anmälningarna. D.v.s. grundförutsättningarna för att få till en hemvändardag.  

Vad var sen naturligare än att hon  också blev sekreterare i Datasaabs Vänner.  

Jag lärde känna Ulla-Greta när hon kom över till datasaabdivisionen och vi hade en del 

kontakter i jobbsammanhang. De blev tätare när vi samarbetade i DSVs styrelse. Vi kom 

alltid bra överens och jag lärde känna henne som en pålitlig, hjälpsam och plikttrogen vän. 

Hon ogillade olater och kunde bli lite barsk och kort i tonen vid sådana tillfällen,  men hon var 

alltid beredd att hjälpa till med det hon kunde. 

På äldre dar så ägnade hon sig åt släktforskning och tillbringade många timmar på 

landsarkivet i Vadstena. Jag var hem till henne några gånger under de senaste åren när hon 

behövde hjälp med datorn. Det var trevliga pratstunder om livet på Datasaab och en del om 

hennes liv som jägmästarfru på mina gamla hemtrakter. Till min glädje fick jag också överta 

hennes gamla pianonoter.  

Hon hade uppnått den aktningsvärda åldern av 93 år när hon avled den 10 maj 2016 och vi 

är många som kommer att sakna henne och minnas henne som en kär vän och kollega. 

Lennart Pettersson 


