LAKATRÄSKSONEN MED VÄRLDEN SOM SITT ARBETSFÄLT.
Av Eric Stenberg, Harads

Mikael Larsson, 43 år och född i Lakaträsk arbetar i stora delar av världen. Efter
utbildning i datateknik vid Luleå Tekniska Högskola, fick han 1995 anställning
vid det världsomfattande finska storföretaget Sundsdefibrator, nuvarande Metso,
med ca 20 000 anställda. Företaget tillverkar och levererar maskiner för massaoch pappersfabriker över hela världen, och har ett kontor i Sundsvall, där Mikael
är anställd.
Mikaels arbete innebär bl a dataprogrammering, automatik med automatiseringsutrustning vid uppstart av maskiner i nyanlagda fabriker.
Första utländska arbetsplatsen för Mikael var Toronto i Kanada. Tullen vägrade
först släppa igenom honom med all hans datautrustning, och först efter flera
timmar med väntan, telefonsamtal och pappersifyllande kunde han komma
igenom, en tuff start för en nybörjare i ett främmande land. Efter Kanada har
arbetsplatserna och länderna skiftat. Arbetet med att starta upp och provköra en
fabrik tar minst tre månader, men tiden kan utsträckas betydligt, innan personalen
känner sig mogen att helt ta över.
Efter Kanada blev det arbete i Thailand, Indonesien, Brasilien, Chile, Singapore,
Schweiz, Tyskland, Finland och Ryssland. Standarden och boendet på de olika
platserna har varit mycket skiftande. Exempelvis i Ryssland bestod bostaden av
ett litet rum, en glödlampa, en säng, ett bord samt en radio med en kanal. I
Indonesien var bostaden en modern villa med betjäning, tolk och egen bil med
chaufför.
Fabrikerna, som Mikael arbetat vid, har också varit skiftande. Ett exempel är
fabriken i Kerici i Indonesien mitt på Sumatra, där man har 3 000 anställda och
producerar 6 000 ton pappersmassa per dag. I Thailand – norra delen av landet –
ligger en betydligt mindre fabrik med 300 anställda och en produktion av ca 300
ton massa per dag.
Efter tio års arbete åt företaget planerar Mikael en fortsättning – gärna utomlands,
kanske i Australien, där han aldrig arbetat. Förutom alla platser, som han besökt,
har han även företagit en jordenruntresa. Thailand är ett underbart land att leva i,
Chile kanske det mest storslagna och vackraste, säger han, men inget går upp mot
Lakaträsk, dit Mikael återvänder så fort han kan.
När detta skrivs, mars -05, är Mikael just hemkommen från Tyskland, och jag
träffar honom i Harads hos Eva-Britt Larsson, hans mor, där vi samtalar över en
kopp kaffe.
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Bilder från fabriksanläggning i Indonesien
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