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I 160 år har vi tänkt 
på resten av ditt liv.
Vi har alltid vetat att värde skapas över tid. Att tänka
långsiktigt lönar sig, oavsett var i livet du befi nner dig 
och vilka val du står inför just då. Därför har vi alltid 
varit förebyggande, inte efterkloka. 
 Vi har utbildat trafi kanter för att minska antalet olyckor.

Anställt brandingenjörer för att bygga brandsäkrare hus. 
Stött forskning om friskvård för att sänka sjukfrånvaron. 
Vår 160-åriga historia har visat att långsiktighet lönar sig 
för alla. Därför tänker vi fortsätta tänka längre.
Se hur det gått till på skandiahistoria.se
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L E DA R E

U N D E R G A N S K A L Å N G T I D  nu har multikompetens varit ledordet inom 

arbetslivet. Alla ska kunna allt. Eller snarare – alla ska ha en liten hum om 

väldigt många olika saker, men få arbetsgivare kräver riktig spetskompe-

tens. Skönt, kanske vissa tänker. På det här sättet är vi inte lika låsta i våra 

yrkesroller som förr. Den som var snickare i går kan bli projektledare eller 

designer i morgon. Men den här multikompetensen har såklart en baksida. 

Är man lite av allt, är det lätt att man samtidigt blir – ingenting. Vad händer 

då med sådant som yrkesskicklighet och yrkesstolthet? 

I det här numret har vi fördjupat oss i några olika yrkesgrupper och titlar 

från en tid som flytt. Anders Johnson skriver bland annat om användningen 

av yrkestitlar och reflekterar över just den stolthet dessa verkar ha förmed-

lat, oavsett om personen ifråga varit någon högt uppsatt eller haft ett van-

ligt arbetaryrke. Mycket av detta bruk försvann sannolikt med den jäm-

likhetskapande du-reform som genomfördes i slutet av 60-talet.  

Jag har verkligen ingen aning om det har något samband, men 

om bieffekten av reformen blev att även känslan av stolthet 

över sitt yrke försvann, är det väldigt tråkigt. 

Årets sista nummer handlar också om några systrars före-

tagande under tidigt 1800-tal, och om fenomenet mjölk-

barer som kom och gick i mitten av 1900-talet. Eftersom 

det lackar mot jul kunde vi inte heller motstå att ge er 

julmustens historia.

Och – missa inte en intressant företagshistoria som till 

största delen utspelat sig i Asien. Dag Klingstedt, skribent 

som sedan många år bor i Japan, har skrivit om handels-

huset Gadelius som under mer än ett sekel hjälpt sven-

ska företag in på den japanska marknaden.

Med det önskar jag en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Sara Johansson
Chefredaktör
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Arla firar 100 år!
Katarina på Källsby gård, en av 3385 Arlabönder.

Rosa har varit det populäraste  

konamnet ända sedan 1915.

Elin Rydström på Lovön,  en av 396 Arlabönder  i Mälardalen.

Arla Köket®, 
provlagad matinspiration.

Förpackningen har varierat, 
innehållet har varit detsamma.
Den här kom 1958.

Ekomjölken såg dagens  
ljus 1991 och är idag  
populärare än någonsin. 

Supermodellen Emma lanserar  minimjölk som ett superfood 1990.

Jordgubbsfilen  
revolutionerade  

mejerihyllan 1997.

Så 80-tal.

Naturens egen sportdryck.

1915 2015

I år är det hundra år sedan några kloka 
svenska mjölkbönder gick samman för att  
sälja sin mjölk. På Hotell Kronprinsen i  
Stockholm lades 1915 grunden till det som 
kom att bli kooperativet Arla, som idag är  
både lokalt och globalt. Fortfarande med  
bönder som ägare. Fortfarande med samma 
syfte som för 100 år sedan, att sälja mjölken   
   och ge tillbaka förtjänsten till bönderna. 

        För oss på Arla är mjölken en gåva från    
          naturen som vi är väldigt rädda om.  
           Under åren som gått har vi utvecklat  
           många naturligt goda och nyttiga  
          mejerivaror som blivit en självklar del  
        av dagens alla måltider. Vi jobbar hårt  
     för att göra vägen till Sveriges matbord  
så god som möjligt och det är vi extra stolta 
över. Det är självklart för oss att visa omtanke 
om både djur och natur. Svenska kor får beta 
gräs i öppna landskap och varje gång du väljer 
Arla, så gör du något bra för en Arlabonde 
nära dig. För visste du att sju av tio svenskar 
har en Arlagård som sin närmaste mjölkgård? 
Eller att vi är världens största producent av 
ekologiska mejeriprodukter? På arla.se kan du 
läsa mer om vår 100-åriga historia, 
våra ägare mjölkbönderna, våra  
produkter och dessutom ta  
del av matinspiration och  
mycket mer.

Nu höjer vi mjölkglaset och  
skålar för ett helt sekel  
tillsammans. Vi ser fram  
emot minst hundra år till.  

Yoggi® lanserades 1971  
och Crème Fraiche 1982. 

Mejeriet på Dalagatan i Stockholm  
stod klart 1921, och var verksamt 
i drygt 60 år.

Den randiga förpackningen 
kom 1992. 
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FENGERSFORS BRUK ÄR   
Årets industriminne
Fengersfors bruk i Åmåls kommun tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2015. Motive-

ringen är att de lyckats omvandla en överbliven processindustri till en spännande arena 

för industrihistoria, konstnärligt skapande och företagande. Bruket, som anlades redan 

1796, startade som järnbruk men övergick så småningom till att tillverka massa och papper. 

        Utmärkelsen Årets industriminne delas ut varje år sedan 1995 av Svenska industriminnes-

föreningen, och syftet är att stödja arbetet med det industriella kulturarvet.

Kulturskatt GÖRS 
TILLGÄNGLIG FÖR ALLMÄNHETEN
Den 22 september skulle en av Sveriges internationellt mest kända arkitekter,  

Gunnar Asplund, ha fyllt 130 år. Nu gör Arkitektur- och designcentrum hans arbete till-

gängligt för allmänheten. Asplund var framstående inom nordisk arkitektur och en av de 

främsta företrädarna för 1920-talsklassicismen, så kallad ”Swedish Grace”. Som huvud- 

arkitekt för Stockholmsutställningen 1930 var han en av dem som introducerade funk- 

tionalismen i Sverige. Asplund deltog i många arkitekttävlingar, bland annat den om 

Skogskyrkogården som han vann tillsammans med Sigurd Lewerentz. Asplund 

var även en skicklig möbeldesigner. Unika originalskisser på bland annat Skogs- 

kyrkogården släpps nu fria via nätet för allmänheten att botanisera i. 

      I materialet finns bland annat akvareller och blyertsskisser. Målet är att hela 

samlingen på 26 000 ritningar, skisser och handlingar ska finnas tillgänglig på  

www.digitaltmuseum.se till årsskiftet.

Innovationer  
SOM FÖRÄNDRAT VÅR VARDAG
Hos Idéplaneten på Teknikens och Sjöfartens hus i Malmö pågår just nu en miniutställ- 

ning om innovationer som förändrat vår vardag. Den lilla utställningen visar endast sex olika 

föremål, men samtliga är sådana som haft stor påverkan på våra liv. Se bland annat en tran-

sistorradio från 1950-talet, en kassettbandspelare från 1970-talet och IBM:s första laptop.
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N O T E R A T

MUMMA MED MUMMA!
Så här lagom till jul tänkte vi bjuda på ett recept 

på mumma. Enligt den här reklambilden för Carn-

egie porter görs juldrycken enklast genom att man 

blandar porter, pilsner och lite socker. Spetsa even-

tuellt med ett litet glas gin, vermouth eller madeira. 

Och vips är den skummande juldrycken färdig!

FÖRETAGSHISTORIA PÅ Smithsonian
Har du vägarna förbi Washington DC och är intresserad av amerikansk företagshistoria så kan det vara värt 

att besöka Smithsonian’s National Museum of American History. Där pågår nämligen en utställning om ameri-

kansk företagshistoria. Utställningen ”American Enterprise” visar fler än 600 objekt och är huvudutställning i 

museets nya flygel. Utställningen ska visa det drama och den mångfald som ligger bakom landets utveckling 

från jordbrukssamhälle till en av världens största ekonomier. Bland objekten finns allt från tidiga jordbruks-

maskiner till Alexander Graham Bells experimentella telefonprototyper och Alfred Bloomingdales kreditkort.
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Varför tror du att Företagshistoria 

belönades? 

Jag tror att många tycker att det är en bra 
blandning av traditionellt och modernt. Vi 
försöker vara lite lekfulla i formen efter- 
som innehållet ofta är ganska seriöst.  

Hur är det att jobba med formgivnin-

gen av tidningen? 

Det är väldigt lärorikt för mig personligen. 
Jag får sätta mig in i mycket som jag inte 
känner till. Man känner också att histo-
rien är relevant för nutiden, och jag får 
ofta en känsla av stolthet när jag läser 
om svenska företag som till exempel har 
lyckats väl internationellt. 

Kan vi se fram emot några förändrin-

gar inför nästa år?  

Vi kommer inte att ändra grundformen 
så mycket, men vi funderar på några nya 
roliga detaljer som vi kan föra in i tidnin-
gen. Den som läser får se! 

 
Jag skulle också vilja passa på att tacka 
våra läsare som troget röstade på oss i 
Svenska Designpriset.

JOHAN M 
Sandell

FÖRETAGSHISTORIAS  
ART DIRECTOR SOM FICK TA 

EMOT EN SILVERMEDALJ I 
SVENSKA DESIGNPRISET 2015.WILLYS 40 år

Det som idag är butikskedjan Willys startade i Göteborg redan 

1975. Då öppnade Lars Lundin en liten matbutik, LL:s Livs, där var-

orna stod på pall och priserna var låga. Inte långt därifrån fanns 

en annan västsvensk köpman, Willy Schlee, som 1986 öppnade 

en lågprisbutik i Kungsbacka. När Willys och LL:s Livs sedan gick 

samman valde man att fortsätta verksamheten under namnet 

Willys. Idag finns ca 190 butiker runt omkring i landet och sedan 

år 2000 ägs Willys av börsnoterade Axfood.



F Ö R E T A G S H I S T O R I A  /  0 4  /  1 58

Y R K E N  O C H  T I T L A RY R K E N  O C H  T I T L A R

 FRÅN   

BODKNODDAR  
 TILL  fysioterapeuter

TEX T ANDERS JOHNSON YRKEN OCH TITLAR. Promenerar man runt på en 
kyrkogård går det att beskåda många stolta 
yrkestitlar – barnmorska, mästerlots och 
kanske en och annan hemmansägare.  
Men vad kommer det att stå på framtidens  
begravningsplatser?

Ovan. L.A. Hellström Speceri-, Manufaktur- och Diversehandel i Visby på 1910-talet. 
Ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Y R K E N  O C H  T I T L A RY R K E N  O C H  T I T L A R

D
et troligaste är nog att många gravstenar 
kommer att sakna titlar i framtiden. Sådana 
används alltmer sällan i Sverige, till skillnad 
från exempelvis Tyskland där varje hög poten-
tat inom näringsliv eller politik tycks vara 
Herr/Frau Doktor Professor.

De titlar som används i det svenska näringslivet är allt oftare 
engelska, även i företag som inte har särskilt täta internationella 
kontakter. Nu är dock titelimport inte något nytt fenomen, även 
om den tidigare oftast kom från Tyskland. 

Den svenska gruvnäringen byggdes upp efter tyska förebilder. 
Fram till 1855 användes i svensk gruvlagstiftning den tyska titeln 
geschworner (”edsvuren”) på den tjänsteman som skulle se till att 
gruvarbetet bedrevs på rätt sätt. Andra tyska titlar i bergsbruket 
var bergshauptman (bergmästare), bergsgevaldiger (rättsbetjänt 
vid bergstingsrätt), markscheider (gruvmätare) och proberare 
(mineralanalytiker).

YRKEN SOM FÖRSVUNNIT
Många titlar har försvunnit helt enkelt därför att yrket inte längre 
finns kvar. Detta gäller exempelvis för de fysiskt tunga arbeten 
som utfördes av kvinnor. Mursmäckor bar 60 kilo murbruk åt 
gången till murarna. Rodderskorna i Stockholm rodde bland 
annat till Arboga enligt en fastställd prislista.

Sveriges sista traditionella hammarsmeder upphörde med sitt 
arbete 1964 då lancashiresmedjan i Ramnäs lades ner. Året därpå 
var det dags för den sista statliga ånglokseldaren att sluta. 

SJ:s sista reguljära ånglokståg gick nämligen sommaren 1965 som 
badtåg mellan Malmö och Falsterbo. Televerkets sista telefonist 
vid en manuell telefonstation kopplade upp det sista samtalet i 
Arjeplog 1972. Sveriges sista flottare lämnade yrket 1991 då flott-
ningen upphörde i Klarälven.

Handeln var länge starkt reglerad, vilket skapade en hel flora av 
handelsyrken, varav många numera är borta. Andra yrken finns 
kanske kvar i moderniserad form, men titlarna har försvunnit 
därför att de har fått en nedlåtande eller gammalmodig klang. 
Här är några exempel (varav flera också fanns i feminin form): 

Galanterihandlaren sålde lätta och lyxiga prydnadsvaror som 
speglar, handväskor och parfymerivaror. Gottköpshandlaren 
sålde billiga varor av enkel kvalitet. Hökaren hade en handels-
bod som i liten skala sålde livsmedel. Kramhandlaren sålde små 
(prydnads)saker av ringa värde. Manufakturhandlaren sålde 
mindre industrivaror, till exempel textilvaror eller mindre järn-
varor. Månglaren drev handel i liten skala utan butik. Nasaren 
sålde billiga varor vid dörren till köparens bostad. Viktualiehand- 
laren sålde livsmedel.

Sedan hade vi handlare som reste långa vägar för att uppsöka 
kunderna. Gårdfarihandlarna var kringresande försäljare som 
bar varorna med sig. Kom de från trakterna kring Borås, vilket 
de ofta gjorde, kallades de för knallar. Sörkörare var bönder 
från Västernorrlands och Jämtlands län som vintertid gjorde 
handelsresor med egna och grannars produkter till städer och 
marknader i Svealand.  >

Höger 1965 slutade den sista statliga ånglokseldaren i Sverige. Här syns ett 
ånglok vid Insjöns järnvägsstation 1930-1939. Ur Åhléns arkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria.
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FÖRÄNDRADE YRKESROLLER
Butiksbiträdet finns naturligtvis kvar som yrke. Men ingen 
vill bli kallad ”bodknodd”, tidigare en vanlig beteckning på 
ett manligt butiksbiträde som försökte imponera genom upp-
förande eller klädsel som var mer förnämligt än vad hans 
ställning ansågs motivera. Även handlande har det blivit ont 
om, trots att denna titel nog var lite finare än handlare. Och 
grosshandlare har fått alltför mycket doft av punchveranda. 

Man kan notera att ICA gärna använder begreppet ICA-handlarna 
om sig själva, för att betona betydelsen av det lokala affärsman-
naskapet. Konsum har i stället använt ordet föreståndare för att 
markera att det här inte finns någon profitör inblandad.

MER ELLER MINDRE BET YDELSEFULL A TITL AR-
Tidigare var det vanligt att framträdande personer i exempel-
vis näringslivet använde sig av en personlig titel som inte hade 
samband med deras yrkesbefattning.

Om man en gång blivit doktor, professor, konsul eller generalkon-
sul, så var det den titel man använde resten av livet. Även militära 
grader kunde hänga kvar sedan man tagit avsked från försvaret. 

Ovan. Butiksbild från manufaktur- och konfektionshandlare, 
ca 1903-1939. Foto: Per Axel Malmström. Ur AGA Gas arkiv 
hos Centrum för Näringslivshistoria.Nedan. Arbetare vid bygget av Riksgränsbanan 1898-1902.  

Vid bygget arbetade även kvinnor som kokerskor.  
Foto: Borg Mesch. Ur Kiruna kommuns bildsamling.
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Amiral Arvid Lindman känner många till, även om få nog vet att 
hans sjömilitära karriär avlutades långt innan han hade nått den 
lägsta amiralitetsgraden. Även DN:s chefredaktör Sten Dehlgren 
hade sjömilitär bakgrund och titulerades alltid kapten. Marcus 
Wallenberg d.ä. kallade sig häradshövding, vilket visade att han 
som tingsmeriterad jurist tilldelats titeln vice häradshövding. 
Generalkonsul Axel Ax:son Johnsons son, som även han hette 
Axel, blev förvisso också generalkonsul för Thailand. Men för att 
undvika förväxlingar kallade han sig bergsingenjör.

Doktor Gustaf de Laval hade verkligen doktorerat (i kemi) medan 
doktor Gustaf Dalén var hedersdoktor. I modern tid har heders-
doktorer ofta undvikit att använda sig av denna titel i Sverige, 
även om Pehr G. Gyllenhammar här var ett undantag. Inom Wal-
lenbergsfären omnämnde man stundtals Peter Wallenberg som 
doktor, även om det inte fick någon större spridning, kanske på 
grund av att han knappast hade någon akademisk framtoning. 

L AGREGLERADE TITL AR
I en tid då titlar gärna byts ut i tron att yrket därigenom ska 
få högre status – som exempelvis när städare blev lokalvård-
are – känns det befriande att titeln kassaföreståndare fortfar-
ande används för en mycket kvalificerad befattning. Denna 
lagreglerade titel syftar alltså inte på någon som ansvarar för 
utgångskassorna i en stormarknad, utan för den som är chef för 
en erkänd arbetslöshetskassa.

Flera titlar är lagligt skyddade, till exempel advokat och alla 
legitimationsyrkena. Sjukgymnasterna bytte nyligen titel till fysi-
oterapeuter – lustigt nog med krav på en annan legitimation än 
då de hette sjukgymnaster. Till skillnad från flera andra länder 
är titeln arkitekt dock inte skyddad i Sverige, vilket har givit 
upphov till landets kanske krångligaste titelflora, bland annat 
”arkitekt SAR/MSA”. •

Ovan. Växeltelefonister i arbete på varuhuset NK, ca 1890-1902. 
Ur NK:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Vänster. Doktor Gustaf Dalén hade inte doktorerat utan 
var hedersdoktor. Här på väg till Amerika 1908. Ur AGA 
Gas arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.



F Ö R E T A G S H I S T O R I A  /  0 4  /  1 512

H A M N A R B E T A R E

12

HAMNARBETARNA  
– EN MYTOMSPUNNEN KÅR

HAMNARBETARE. Ända fram till för ett par decennier 
sedan vimlade det av arbetande människor i alla 
större hamnar. Här fanns stuveriarbetare, sjömän, 
springpojkar och många andra yrkesgrupper.

TEX T ANDERS JOHNSON
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H A M N A R B E T A R E

A
rbetet var hårt och osäkert. Efterfrågan på 

arbete växlade, och därmed inkomsterna. 

Även då efterfrågan var god, blev inkomsten 

inte särskilt hög. Vid sidan av en fast och hårt 

arbetande arbetarstam sökte sig även mindre 

skötsamma dagdrivare och tillfällighetsarbe-

tare till hamnen, vilket gav hela kåren ett dåligt rykte. Eftersom 

alkoholen ofta var lättillgänglig i hamnen, kom många också att 

drabbas av spritmissbruk.

Att organisera denna brokiga yrkesgrupp fackligt var inte det 

lättaste, vilket Charles Lindley fick erfara. Han hette ursprungli-

gen Carl Gustaf Lindgren och kom som sjöman att bli fackligt 

och politiskt aktiv i Storbritannien, där han tog ett nytt namn. 

Lindley var ett av de stora namnen i den svenska fackförenin-

gens barndom. Han var med vid bildandet av Transport och LO. 

Dessutom var han socialdemokratisk riksdagsledamot.

Hamnarbetarfackets ledning ansåg att det var viktigt att höja 

hamnarbetarkårens anseende för att därigenom kunna förbät-

tra arbetsvillkoren. Nykterhet, skötsamhet och punktlighet var 

viktiga ledord. Ett berömt uttalande i den andan fälldes en gång 

av Charles Lindley på ett stökigt fackföreningsmöte: ”Håll käften 

på er djävla busar, när man vill er väl!”

MUSTIGA ÖKNAMN OCH TITL AR
Hamnarbetarna var en mytomspunnen grupp, kända för sitt 

kraftfulla språk och sina mustiga öknamn som Akrobaten, Akta 

Rocken, Bryggarn, Elefanten, Emil Plutt, Engelska John, Gener-

alen, Kroppkakan, Peking, Ärtan och Ölands-Pelle. 

Det har även funnits olika namn på själva yrkeskåren. I många 

fall handlar det om värdemässigt neutrala beteckningar som 

med tiden fick en nedlåtande klang, varefter ett nytt namn togs 

i bruk. Ordet ”hamnbuse” är känt sedan 1600-talet och betydde 

”stark karl”. Sedan kom ordet att beteckna en tämligen missly-

ckad existens. Då började hamnarbetarna kallas ”sjåare” efter 

holländskans sjouwen, som betyder slita och släpa. Även detta 

blev med tiden ett skällsord, och då började hamnarbetarna 

kalla sig ”gubbe”.

En annan beteckning är ”koling” efter Albert Engströms figur 

”Kolingen”. Engström hittade på detta namn och använde det 

ursprungligen som beteckning på landsvägsluffare vilket han 

senare överförde på hamnarbetare, först i Norrköping, sedan i 

Stockholm. Kolingarna blev sedermera namn på de hamnarbe-

tare som hoppade in när en ledig plats uppstod.

Före skråväsendets avskaffande 1846 var det svenska näring-

slivet genomreglerat. Inom de flesta områden fanns bestäm-

melser om vem som fick utföra ett visst arbete, hur det skulle 

utföras och vad det skulle kosta. Detta gällde i hög grad inom 

hamnen där det fanns en rad specialiserade funktioner. Varje 

varuslag hade särskilda yrkesgrupper som ansvarade för olika 

moment i hanteringen.

Ett vanligt namn på många yrkesgrupper var ”dragare” efter 

tyskans träger (bärare). På 1400-talet organiserades dragarlag i 

Stockholm av skilda slag. Från denna tid är även ”vräkare” och 

”mätare” omnämnda. De kontrollerade, vägde och mätte exem-

pelvis järn, ved, bräder och lin.

I början av 1500-talet inrättades ett enhetligt dragarämbete med 

skråförordning. Under 1600-talet började det ske en uppdelning 

på olika specialiteter i hamnen. Vi fick då exempelvis olika slag 

av bärare, vräkare, mätare och packare. >

Vänster. Vy över del av hamnen, 
där malmvagnar töms på fartyg, 
ca 1896-1905. UR SEB:s arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria.

Höger. Båt från Stockholms  
Rederi AB Svea lägger till vid  
kajen Norr Mälarstrand, 1940-tal. 
Foto: Bergne Reklamfoto AB.  
Ur Alfa Lavals arkiv hos Centrum
 för Näringslivshistoria.
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SKRÅSYSTEMET LEVDE KVAR
Till skillnad från i övriga näringslivet kom skråsystemet delvis att 

leva kvar i hamnarna efter 1846 där vissa yrkesgrupper behöll 

sin ensamrätt till vissa uppgifter. Här är några klassiska hamn-

arbetaryrken i Stockholms hamn, varav många även har före-

kommit på andra håll:

HAMNRODDARE. De assisterade vid förtöjning, avläggning och 

förhalning och behöll namnet hamnroddare även efter att de 

hade övergått till motorbåtar. De transporterade även hamn-

lotsar till fartygen. 

PACKHUSKARLAR. Yrket är omtalat redan 1687. De transporterade 

varor till tullbehandlingsstället, öppnade, packade upp och vägde 

godset. Under 1900-talet var de anställda av Tullverket men fick 

själva dela på de särskilda avgifter de hade rätt att ta ut. Så sent 

som på 1940-talet bötfälldes Kooperativa Förbundet i Stockholm 

därför att de inte hade respekterat packhuskarlarnas monopol.

SILLPACKARE. De provade sillaken och undersökte kvaliteten på 

den saltade sill som kom förpackad i tunnor. De var förtroen-

demän i eget skrå men avlönade av respektive grossister.

SUMPRUNKARE. De gungade segelsumpar som anlänt från Norr-

land, Åland eller Finland till hamnen i avvaktan på att fisken 

såldes. Ofta blev det ett nattarbete eftersom fisksumparna nor-

malt kom i hamn om kvällen.

VINDRAGARE. De organiserades i slutet av 1400-talet för att trans-

portera, tappa och buteljera vin och sprit samt andra importerade 

vätskor, till exempel sirap. De fungerade även som brandsol-

dater, stadsbud och ordningspoliser och behöll sitt skråämbete 

till 1930. Under sista tiden gällde monopolet omtappning och 

omvårdnad av vinet, vilket var en uppgift som inte kunde anför-

tros vem som helst. Den sista vindragaren pensionerades 1924 då 

Brattsystemet (alkoholnäringens monopolisering i statlig regi) 

gjorde dem onödiga.

NYA FÖRUTSÄT TNINGAR
Ångfartygens genombrott innebar helt nya förutsättningar för 

stuveriet. Fartygen lastade med tiden allt större godsmängder 

och låg allt kortare tid vid kaj. Dessutom hade de inte en lika stor 

besättning som segelfartygen, varför de inte kunde ombesörja 

lastning och lossning själva.

I hamnen etablerade sig stuveriföretag som utförde lastning och 

lossning och annan godshantering inom hamnområdet. Stuveri-

bolagen hade inledningsvis fasta arbetslag men började kring 

sekelskiftet med rundgångssystem. Det innebar att arbetare togs 

emot i den ordning de anmälde sig. Samtidigt infördes ett ack-

ordssystem som beräknades per ton för arbetslaget som helhet.

Genom 1908 års stuvareordning, antagen av SAF och Sveriges 

Redareförening (SRF), bildades stuveriaktiebolag i alla svenska 

hamnar med SRF som huvudägare. Syftet var att gagna svenska 

rederiers intressen. Endast ett stuveriföretag skulle finnas i varje 

hamn. I Stockholm där det redan fanns flera stuverier, bildades 

Föreningen Stockholms Hamnarbetskontor av stuveribolagen 

och andra företag med knytning till hamnen. Hamnarbetsk-

ontoret ansvarade för uttagning och fördelning av arbetskraft. 

Det utövade arbetsgivaransvaret för stuveriarbetarna vad gäller 

exempelvis löneutbetalning och disciplinära åtgärder. Kontoret 

bedrev i viss utsträckning även eget stuveri. Vid sidan av Ham-

narbetskontoret kunde kolhandlare och rederier själva organi-

sera stuveriverksamhet för den egna verksamheten.

I dag transporteras och lagras det mesta i containrar, trailrar 

och järnvägsvagnar. Massgods som koks och spannmål hanteras 

mekaniserat utan hantering av stuveriarbetare. Hamnarbetar-

nas uppgifter består i hantering av färjegods och containrar. De 

förtöjer fartygen, sköter slussar samt svarar för renhållning och 

underhåll av kajer och hamnanläggningar. •

H A M N A R B E T A R E

Nedan. Sjösättning av M/S Stocksund 15 december 1958 vid 
Finnboda varv. Ur Stockholms Rederi AB Sveas arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria.
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Ovan. Arbetet i hamnen var 
både tungt och dåligt betalt, och 
tillgången på arbete kunde skifta 
ganska mycket. Bild från Friham-
nen, 1950-60-tal. Ur Stockholms 
stadsarkiv.
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F Ö R S V U N N E T  Y R K E F Ö R S V U N N E T  Y R K E

FÖRSVUNNET YRKE. Flottaren är en välkänd figur. Som en svensk cowboy red han på 
stockar i älvarna med slokhatten käckt på svaj. Men den romantiserade bilden 

av arbetaren skymmer gärna själva flottingens betydelse för skogsindustrin 
och därmed också för det svenska välståndet. 

Flottarna 

BYGGDE SVENSK 

TEX T JOHANNES STÅHLBERG & M ARIA K APL A
BILD SKOGENS ARKIV, L ANDSARKIVET I HÄRNÖSAND
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F Ö R S V U N N E T  Y R K E F Ö R S V U N N E T  Y R K E

R
edan på 1300-talet lär det ha förekommit 

flottning på Dalälven. Gruvan i Falun slukade 

nämligen ofantliga mängder ved, och i takt 

med att skogarna i närheten av Falun sköv-

lades, behövde man ta veden längre bort 

ifrån. Också på andra håll i landet f lotta-

des det för att tillgodose gruvnäringens och järnhanterin-

gens behov. Det var därför ganska naturligt att också flottnin-

gen hamnade under gruvbolagen. Stora Kopparbergs Bergslag 

var till exempel så angelägna om att trygga leveranserna till 

Falu gruva att de snart behärskade all flottning på Dalälven.  

STARK UT VECKLING FÖR SÅGVERKEN 
Så förblev det fram till mitten av 1800-talet när ångkraften intro-

ducerades på sågverken, som nu började växa upp som svampar 

längs Norrlandskusten. Men sågverken byggdes inte ut bara på 

grund av ångkraften. Efterfrågan på byggnadsvirke hade börjat 

öka i takt med den industriella utvecklingen i Storbritannien 

och övriga Västeuropa. När dessutom näringsfrihet och sänkn-

ing av tullar underlättade exporten, var det upplagt för formi-

dabel utveckling.  

Men så var det ju det där med själva timret. De mer lättillgäng-

liga skogarna hade sedan lång tid exploaterats hårt för gruvornas 

och järnbrukens räkning. Hur skulle man komma åt timmer från 

Vänster. Flottare i arbete, Hoafors.

Ovan. Flottning på Galven i Galvån.

de oändliga, väglösa skogarna långt ute i obygden? Ett enormt 

kommunikationsnät hade behövt anläggas från grunden om 

inte naturen hade stått redo med sitt älvsystem. Fast lite kostade 

det ändå. Det finns beräkningar som visar att investeringarna i 

flottningslederna under den mer industriella flottningseran var 

uppemot 20 miljarder kronor, omräknat till dagens penningvärde. 

Sågbolagens expansion ledde nu till att de började ta över flott-

ningen från gruvbolagen. Och inte bara flottningen. Faktum är 

att sågverksexporten under 1860-talet gick om järnexporten. 

Under ett par årtionden femdubblades sågverkens produktion. 

Samtidigt byggdes flottlederna ut i rask takt. Mellan 1860 och 

1895 ökade flottledsnätet från 1 000 till 20 000 kilometer. Som 

mest fanns det 33 000 kilometer leder – dubbelt så långt som 

landets järnvägsnät. 

FLOT TNINGSREGLEMENTE 
För att undvika kaos, krävdes förstås en viss trafikordning. Lag-

stiftningen hade inte riktigt hunnit med. Tänk bara vad som skulle 

hända på en landsväg med lekande barn, småpratande grannar 

och makliga hästekipage om det plötsligt dök upp långtradarkon-

vojer när vårsolen värmde som bäst. På Dalälven gick Stora Kop-

parbergs Bergslag (i dag Stora Enso) till en början samman med 

skogsbolaget Korsnäs om flottningen och utsåg en gemensam 

flottningschef 1857. Tillsammans utformade de båda bolagen 

också ett flottningsreglemente som länsstyrelsen sedan fast-

ställde. >
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Men enskilda initiativ räckte inte. Den växande flottningen 

konkurrerade fortfarande om älvar och vattendrag med strandä-

gare, vattenverksägare och fiskare. Hindrades de av flottnin-

gen hade de sedan tidigare ett slags vetorätt. Först 1880 kom 

en kunglig förordning som i praktiken avaktiverade vetorätten, 

så länge landshövdingen ansåg att flottningen var till nytta för 

allmänheten. 

En annan konsekvens av förordningen 1880 var att de som flot-

tade skulle bilda särskilda flottningsföreningar. På många älvar 

hade redan virkeshandlare och sågverksägare bildat sådana 

föreningar, till exempel Dalelfvarnes Flottningsförening. Men nu 

var föreningarna ett krav för att man skulle få flotta. De fungerade 

som ett slags entreprenörer åt skogsägarna, som betalade för 

transportinsatsen. Förutom själva flottningen skötte förenin-

garna också flottlederna. Rent organisatoriskt var flottningsföre-

ningarna en egendomlig konstruktion. De existerade nämligen 

i princip bara ett år i taget – flottades inget timmer ett år, fanns 

inte heller någon förening det året. Det gällde med andra ord att 

leverera tillräckligt mycket varje år för att täcka årets utgifter. 

Systemet med flottningsföreningar levde sedan kvar på i princip 

samma sätt ända tills flottningen försvann på 1960–1980-talen. 

Också själva flottaryrket förblev sig ganska likt. Att slokhatten 

ersattes av mer intetsägande huvudbonader, och de läckande 

näbbkängorna med gummistövlar, förändrade inte yrket i sig – 

det var fortfarande ett hantverk som gick ut på att med båtshake 

tvinga timret nedströms. Och det var och förblev ett säsongsar-

bete som inte kunde pågå annat än vid vårfloden. För många av 

flottarna passade det bra, eftersom de till vardags var småbru-

kare, som just vid flottningstider stod utan naturlig sysselsättning 

i skog eller jordbruk. Flottningen blev en välkommen extrain-

komst, även om de hårda villkoren knappast har besjungits. Det 

är snarare det fria livet, kamratskapet och tämjandet av den vilda 

naturen som har romantiserats efteråt. 

F Ö R S V U N N E T  Y R K E F Ö R S V U N N E T  Y R K E

Ovan. Svegs hållbom, ca 1916.  
Virkessamlingen innehöll ca 2 -3 miljoner stockar.

Ovan. Flottning under operation Nordkust, hösten 1957. Foto: Bert Persson.
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L ASTBIL ARNA TAR ÖVER
Även om flottningen rent ekonomiskt var ett billigt transpor-

talternativ, kunde det inte överleva i längden. Träindustrins 

marknader växte, och flottningen blev en flaskhals. Den kunde 

ju bara bedrivas under vårfloden, och stora summor låg därför 

bundna i virket som väntade på transport ute i skogen under 

resten av året. Därmed hindrade den företagens tillväxt. Under 

60-talet kom därför lastbilstransporter att ta över alltmer. Till 

flottningens nackdel talade också kraftverksindustrin som gärna 

ville komma åt vattendragen. 

Avvecklingen var en gradvis process som satte igång efter andra 

världskriget. Trots mekaniseringar kunde flottningen i längden 

inte utvecklas på samma sätt som lastbilstransporterna. Först 

lades flottningen i bäckar och tillflöden ned, och därefter de 

stora flottlederna, en efter en tills de sista stockarna flöt nedför 

Klarälven 1992. 

Ofta sägs det att flottningen i Sverige var en följd av sågverksin-

dustrins uppsving. Frågan är nog om det inte var tvärtom. 

Utan flottningen skulle de avlägsna skogarna i Värmland, Dalarna 

och Norrland knappast ha medverkat till att bygga upp välståndet 

i Sverige redan från 1800-talet. Våra timmerridande cowboyer i 

slokhatt och näbbkängor är värda ett större erkännande än bara 

romantiska visor och berättelser. •

F Ö R S V U N N E T  Y R K E F Ö R S V U N N E T  Y R K E

Ovan. Köksbilen med kocka vid Nässjöforsen, 1951.

Nedan. Högvältor vid Kvarnbacken 
vid Faxälven, 1952.
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K RÖ N I K A

N Ä R  Y R K E N F Ö R S V I N N E R beror det ofta på att efterfrågan 
på en viss funktion försvunnit eller förändrats i något avseende. 
Det kan också handla om att man utvecklat en annan – billigare 
eller bättre – lösning att hantera behovet. Robotar ersätter indus-
triarbetare. Datorer med kapaciteten att hantera enorma mäng-
der information antas göra stora grupper tjänstearbetare över-
flödiga, exempelvis kundtjänst, administratörer, börsmäklare 
och jurister. Utbredningen av olika typer av sensorer kopplade 
till GPS:er förmodas minska efterfrågan på taxichaufförer, lok-
förare och piloter. Inom vården förväntas avancerade robotar 
utföra komplicerade operationer med stor precision timme 
efter timme. Jordbruket är en annan sektor där tekniken förut-
spås bidra till att allt fler manuella uppgifter försvinner. Yrken 
kommer givetvis även att utvecklas och tillkomma i takt med 
att samhället förändras, men för att veta vilka dessa är behöver 
vi veta vilken typ av samhälle det handlar om. 

Trendspaningar, prognoser och prediktioner duggar i dag tätt 
vad gäller framtida samhälle och arbetsliv. En gång i tiden till-
hörde orakel, profeter, siare och spågummor den grupp som 
man gick till för att få en glimt av framtiden och vägledning 
för handling. I dag vänder vi oss till framtidsanalytiker, prog-
nosmakare och till stora ansamlingar av data genererade via 
nätet. Stjärnorna, andarna, spåkorten och högen med fiskben 
har ersatts med avancerad statistik där korrelationer och algo-
ritmernas logik ger oss svar på vem som vinner nästa val eller 
var nästa stora influensautbrott kommer att äga rum.  

En man som är känd för sina förutsägelser är Ray Kurzweil, 
futurolog, ingenjör och utvecklingschef på Google. Hans förut-
sägelser rör teknikområdet, IT och AI. Han är en man med makt 
i ett företag med makt och kan därmed på olika sätt påverka 
samhällsutvecklingen. Kurzweils senaste prediktion är att den 

FRAMTID. Yrken har kommit och gått. Det är inget konstigt med det. 
Ett yrke består av en mängd arbetsuppgifter som slagits sam-

man och kategoriserats som ett – just det ja: yrke. Man kan även 
beskriva ett yrke som en funktion i den samhälleliga arbets- 

delningen som ett svar på behov som finns i samhället. 

FUTUROLOGER,  PROFETIOR OCH 
framtidens yrken 

K R Ö N I K A

mänskliga hjärnan och internet ska kunna kopplas ihop år 2030 
och skapa en supermänniska. Det kan mycket väl bli så, men det 
viktiga är här att komma ihåg, att om det blir så beror inte det 
på att han kan se in i framtiden, utan att han och hans företag 
har makten att påverka samtiden i en viss riktning. I samma 
stund som vi formulerar och sprider våra förutsägelser kan de 
nämligen komma att påverka människors handlingsmönster. 
Ibland resulterar detta i självuppfyllande profetior, men det kan 
även leda till självförnekande profetior. Genom att förutspå att 
ett yrke kommer att försvinna kan detta bidra till att individer 
handlar så att förutsägelsen slår in, men de kan också komma 
att handla på ett sådant sätt att den förhindras.   

Just det sista argumentet gör att vissa futurologer betonar svår-
igheten i att utforma förutsägelser. Visserligen kan vi hävda att 
saker möjligtvis kommer att hända eller till och med att de san-
nolikt kommer att hända, men vi vet aldrig riktigt säkert förrän 
det har hänt. När det gäller framtiden bör vi därför inte bara 
ställa oss frågan om vilken framtid som är möjlig och trolig, 
utan även vilken framtid som är önskvärd. •

Ann Bergman, professor i arbets-
vetenskap vid Karlstads universitet.



K R Ö N I K A

Skolmaterial om 
näringslivets historia
På företagskällan.se har vi samlat texter, bilder och filmer om det svenska näringslivet. 
Materialet berör flera olika ämnen och passar för undervisning på gymnasiet och 
grundskolans senare år. Du som är lärare hittar även lärarhandledningar och annat 
användbart lektionsmaterial här.

 – berättar näringslivets historia
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P R O F I L E N

TEX T ANDERS GIDLÖF PROFILEN. Carl Munters blev besviken när han öppnade 
sin portabla garderob efter långresan 1948 och hittade 
finkostymen möglig. Incidenten med kostymen fick 
honom att inse att det som varma och fuktiga om-
råden behöver är luftkonditionering och avfuktare. 
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King of Cool 
CARL MUNTERS
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P R O F I L E N

C
arl Munters föddes 1897 i Dala-Järna och är i dag framför allt känd som det sven-
ska absorptionskylskåpets uppfinnare, tillsammans med Baltzar von Platen. De tog  
patent på sin uppfinning 1923 och satte snart igång tillverkning i liten skala i Motala. 
Kylskåpet var klumpigt och energislukande, men det var betydligt bättre än de bull-
rande föregångarna. Ville man vid den här tiden kyla matvaror hemma ställde man 
en skål med is under ett förvaringsskåp. 

Genom att kylskåpstillverkningen blev en del av AB Elektrolux från 1925, kunde det snabbt lanseras 
internationellt och blev en världssensation. Carl fick möjlighet att vidareutveckla och marknadsföra 
kylskåpet på plats i USA. Framgångssagan om det svenska kylskåpet har berättats många gånger, 
men det är betydligt mindre känt vad Carl Munters åstadkom efter att han lämnade Elektrolux 1936. 

INTE BARA KYLSK ÅP
Carl hade egna idéer till nya produkter, men då han inte kände att Elektrolux var rätt plats för dem 
valde han att starta eget företag, Munters Industri AB (MIA) med fabrik i Ulvsunda i Stockholm. En 
detalj han hade haft anledning att jobba med under tiden på Elektrolux var isoleringen av kylskåpet. 
Hur skulle den alstrade kylan hållas kvar? Man hade experimenterat med kork, som var det enda 
materialet att tillgå. När kylskåpet hade sålts till tropiska länder hade det snart slutat fungera, och det 
berodde på att korken blev blöt, och då upphörde dess isolerande egenskaper. Carl lyckades då skapa 
ett isolerande material av en jäst och stelnad struktur som kunde ersätta korken. Under namnet Sty-
rofoam fick det stor användning i amerikanska marinens flytvästar och räddningsflottar. 

Skiktisoleringar var ett annat område som Carl arbetade vidare med. Det resulterade till slut i en typ 
av wellpapp som kallades Wellit. Den bestod av flera lager av asfaltimpregnerat papper och såldes 
med framgång som byggnadsisolering i Sverige och Norge under krigsåren. Carl inledde samarbete 
med de två äldre isoleringsföretagen Wicanders Korkfabriker AB i Stockholm och Christian Berner 
AB i Göteborg. 

EXPERIMENT VERKSTAD I HEMMET
Efter en brand i fabriken i Ulvsunda flyttades tillverkningen till Gävle. Året därpå lät Carl Munters 
uppföra en laboratoriebyggnad på en del av sin villatomt vid vattnet i Stocksund i Stockholm. Labo-
ratoriet skulle bli scenen för en mycket livaktig experimentverksamhet i över 25 års tid. I början var 
labbet inriktat på att utveckla ett system för att hålla kyl- och frysrumsisoleringar fria från fukt. Men 
snart skulle det användas till att prova många andra idéer, som den alltmer växande personalskaran 
hjälpte till att vidareutveckla. >

N A M N : C A R L M U N T E R S

L E V N A D S Å R :  1 8 9 7–1 9 8 9

M E S T K Ä N D F Ö R :  M Å N G S I D I G U P P F I N N A R E 

S O M T I L L S A M M A N S  M E D B A LT Z A R  VO N 

P L AT E N S K A PA D E  A B S O R P T I O N S K Y L S K Å P E T.

Vänster. Carl Munters på 
resa till dotterbolaget 
Munters Corporation i 
USA, 1950-tal. Ur Munters 
AB:s arkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria.
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Exempelvis försökte man i början av 50-talet ta fram en ersättning 
för wellpappen genom att klä in tunna skikt av pressad träull i 
papp. Ett problem var hur man skulle torka träullen. Det var då 
Carl Munters märkte hur bra de tunna träullstrådarna var på 
att överföra värme om man blåste luft genom dem. Detta borde 
kunna utnyttjas på något annat sätt. Det var nu som han började 
intressera sig för andra produkter än bara isoleringsmaterial. När 
han på resan till Sydamerika 1948 personligen fick uppleva vilka 
problem fukt och värme kunde ställa till i tropiska områden, 
uppenbarade sig också en möjlig marknad, långt ifrån Sverige.

”SNURRAN”
På hösten 1951 byggdes i Stocksund en prototyp till en roterande 
värmeväxlare för att återvinna värme ur ventilationsluft. Projektet 
döptes till ”Snurran”. Från början var värmeöverföringen väldigt 

dålig, men den förbättrades genom att vattnet kunde förmås att 
strömma genom små kanaler. Då blev det maximal kontakt mel-
lan vattnet och de trådar som skulle föra över värmen. När Carl 
också kom på att man med hjälp av avdroppningsflikar kunde 
få vattnet att rinna undan och ge plats för luft, var huvudprinci-
perna för värmeväxlaren klara. 

Han insåg nu att han måste få hjälp med att ta sig in på den viktiga 
amerikanska marknaden. På samma resa då kostymen möglade 
1948, träffade Carl den amerikanske ingenjören George Meek, och 
de skulle inleda ett långt samarbete. Meek kunde bidra med sitt 
sociala nätverk och tekniska kunnande. Han såg behovet av luft-
konditionering i varenda villa, han förhandlade om patent och 
bevakade avtal. Det var han som 1951 träffade en hotellägare i 
Arizona, Neal Pennington, som på egen hand utvecklat en luft-

P R O F I L E N

Ovan. Civilingenjörerna Baltzar von Platen och Carl Munters, två världsberömda svenska uppfinnare, 1937. 
Ur Electrolux arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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konditioneringsapparat som kylde inomhusluften i det varma 
ökenklimatet, utan att luften blev antingen väldigt fuktig eller 
att det blåste stormvindar inomhus. Penningtons patent förvär-
vades snart. Carl Munters med kompanjoner åkte varje sommar 
under 1950-talet runt med en visningstrailer i östra USA. Det var 
alltid bråttom att presentera sina nya idéer för potentiella invest-
erare innan sommarsäsongen var slut.

KYLTORN, VÄRMEVÄXL ARE OCH AVFUKTARE
Carl behövde nya pengar och investerare. Därför grundades 1954 
Handelsbolaget Carl Munters & Co. Munters tog själv kontakt med 
Marcus Wallenberg i Stockholms Enskilda Bank och lyckades 
intressera honom. Wallenberg skulle visa sig vara mycket intresse-
rad av att investera i ny industriell teknik och gick på våren 1955 
in med 38 procent av kapitalet. På så sätt hade grunden lagts för 
ett företag som med Munters egna idéer som grund utvecklade, 
marknadsförde och sålde kyltorn, värmeväxlare och avfuktare.

I ett kyltorn möter vatten luft i ett öppet system och blir då ned-
kylt. Kyltorn kom till stor användning i 1950-talets USA där små 
och stora hus behövde dem som en del av sina luftkonditioner-
ingssystem. De kunde även användas till skyskrapor och kraft-
verk. 

Munters värmeväxlare Econovent testades som en del av ventila-
tionssystemet i några bostadshus på 1950-talet. Det tog däremot 
ett tag innan omvärlden var övertygad om att Econovent inte 
överförde bakterier eller andra farliga ämnen till friskluften. Den 
allra minsta Econovent som togs fram användes av patienter som 
måste andas via hål i luftstrupen eller via respirator.

P R O F I L E NP R O F I L E N

Avfuktaren har med tiden blivit Munters största produkt men var 
inte högprioriterad i utvecklingsprocessen under 1950-talet. Det 
var inte självklart från början att fastighetsägare insåg att deras 
underhållskostnader skulle sjunka om rost och korrosion skulle 
minska genom att luften hölls torr. Men specialmarknader upp-
kom. Efter andra världskriget hade det amerikanska försvaret 
behov av att tillfälligt ställa av utrustning, till exempel hela far-
tyg. Då var det mycket viktigt att hålla fukten borta. Åren 1956–58 
levererades över 100 Munters-avfuktare, och under många föl-
jande år skulle de så kallade armétorkarna stå för en viktig del 
av företagets försäljning. 

Redan på 1970-talet utvecklades ett samarbete med försäkrings-
bolagen som gick ut på att avfuktare kunde hyras ut för att exem-
pelvis snabbtorka fuktskadade källare. Avfuktare kunde placeras 
på alla möjliga oåtkomliga ställen där de ersatte rostskyddsmål-
ning, som insidan på bropelare.

ÖVER 1 000 PATENT
Carl Munters själv avlägsnade sig stegvis från både experiment-
verksamheten och företagsledningen. Företaget övertogs 1974 av 
Wallenbergssfärens utvecklingsbolag Incentive AB. När Carl dog 
1989 hade han över 1 000 registrerade patent. Till skillnad från 
många andra uppfinnare och grundare av snilleföretag visade 
han sig vara en kompetent företagsledare, även om han i grund 
och botten förblev ingenjör. Förutom kylskåpen kan man i dag 
hitta hans arv i växthus, läkemedelsfabriker, museer, konserthus, 
vattenverk och högteknologiska industrier. •

Ovan. Brandprov på tvärwellit utanför laboratoriet i Stocksund.  
Ur Munters AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ovan. Samarbetspartnern George Meek i utvecklingslaboratoriet hos 
Munters Corporation, Fort Myers, USA, ca 1960-1965. Ur Munters AB:s  
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.



F Ö R E T A G S H I S T O R I A  /  0 4  /  1 526

SAMTLIGA APOTEK, SVERIGE 
FREDAG DEN 1 JANUARI 1971

TEX T K ARIN JANSSON MYHR
BILD UR APOTEKET AB:S ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA

ÖGONBLICKET. Den 1 januari 1971 vaknade drygt 600 egen-
företagare inom apoteksnäringen till en helt ny vardag. 
Från och med i dag var de statsanställda apotekschefer 
i ett statligt monopolföretag. Monopolet skulle dock bli 
en parentes i historien. 

Ö G O N B L I C K E TÖ G O N B L I C K E T
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Ö G O N B L I C K E TÖ G O N B L I C K E T

D
et första offentliga apoteket grundades i slutet av 1500-talet, och hundra år 
senare fick apotekarna ensamrätt på att tillreda och sälja gifter – eller läke-
medel. Fram till och med 1970 drevs alla apotek i privat regi. Men vilken far-
maceut som helst fick inte öppna apotek. Duktiga och kompetenta apotekare 
fick köa i åratal för att få tillstånd, så kallat privilegium. Den som hade lyckan 
med sig att få detta privilegium, blev å andra sidan i det närmaste enväldig 

inom sitt geografiska område. 

Apoteksväsendets organisation hade stötts och blötts under årtionden. Att det var ett omo-
dernt och ineffektivt organisation för läkemedelsförsörjning var de flesta överens om. År 1963 
gav regeringen utredarproffset Rune Lönngren i uppdrag att ta fram en modell för ett nytt 
apoteksväsende. Det var inte självklart att det skulle bli i statlig regi. Till exempel tillfrågades  
Apotekarsocieteten om den ville bli huvudman för näringen, men tackade nej.

Den 24 augusti 1970 bildades det statliga Apoteksbolaget AB. Rune Lönngren blev det nya bola-
gets första styrelseordförande. Första vd:n, Åke Nohrlander, hämtades från detaljhandelskon-
cernen KF, en tydlig fingervisning om vart det nya bolaget var på väg. Apoteksbolaget fick en 
rad uppgifter: effektiv distribution, medverka till att hålla läkemedelskostnaderna nere och 
bidra till ökade kunskaper om läkemedelsanvändning. En av bolagets första uppgifter var att 
lösa in alla 620 fristående apoteksenheter. I den nya organisationen blev alla apotek jämlika 
enheter som lydde under varsin apotekschef. 

Inledningen blev tuffare än väntat. Inför förstatligandet hade många apotek börjat anställa nya 
medarbetare – alla som jobbade på apoteken hade ju lovats statlig anställning efter reformen. 
Det innebar att personalstyrkan var alldeles för stor, och det krävdes kraftiga personalrationa-
liseringar. Det visade sig också att det inte fanns täckning för tidigare upparbetade pension-
såtaganden. I riksdagen kritiserades det statliga monopolet häftigt från borgerligt håll, bland 
annat för den dåliga lönsamheten.

Men efter något år hade verksamheten styrts upp och problemen lösts. Ett intensivt utveckling-
sarbete inleddes. Nya apotek etablerades i rask takt. Tillvaron var dock inte friktionsfri. Under 
slutet av 1970-talet uppstod en långvarig konflikt mellan arbetsgivaren och Apotekstjänste- 
mannaförbundet, med strejk som följd. Den kanske allvarligaste publika krisen inträffade i 
mitten av 1990-talet. Apoteksbolagets vd och ledning löpte gatlopp i pressen – för lägenhets-
affärer och höga löner. Vd:n fick sparken och hela styrelsen ställde sina platser till förfogande. 

MONOPOLET FÖRSVINNER
Under 1990-talet blåste avregleringens vindar, vilket inte gick Apoteksbolaget förbi. Bolaget 
började förbereda sig på en kommande konkurrenssituation och bytte 1998 namn till Apoteket 
AB. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ställdes Apoteket inför besparingskrav om 
hundratals miljoner kronor. Detta var delvis en följd av den svenska 90-talskrisen, som lett till 
att ägaren staten nu ställde större krav på Apoteket att leverera vinst. Marginalerna på recept-
belagda läkemedel blev samtidigt allt snävare.

Kritik, avregleringsvindar och besparingskrav till trots, kvarstod monopolet fram till 2009. 
Då omreglerades apoteksmarknaden, och Apoteket AB fick konkurrens från nya aktörer. •
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P R Y L E NP R Y L E N

Texten tidigare publicerad  
i boken Svenska Klassiker  
– små historier om stora  
framgångar. Utgiven av  
Historiska Media, 2014.

TEX T K ATARINA DANIELSSON/MUSTANG MEDIA
BILD LIL JEHOLMENS STEARINFABRIKS ARKIV  
HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA

PRYLEN. Det är förmodligen inte alla som vet att det var tidningsmannen 
Lars Johan Hierta som startade Liljeholmens stearinljustillverkning, 
Sveriges första leverantör av ljus som varken osade, rök eller rann.

Liljeholmens 
STEARINLJUS

F Ö R E T A G S H I S T O R I A  /  0 4  /  1 528
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D
åtidens ljus av talg eller vax var antingen för 
dåliga eller för dyra, och stearinet beskrevs som 
ett helt nytt ”lysämne”, framtaget efter mödos-
amma separationsprocesser av olika fetter (en 
upptäckt som tillskrivs den franske kemisten 

Michel Eugène Chevreul).

Det var på en resa till London som Hierta för första gången fick 
se vackert brinnande stearinljus och blev så betagen att han två 
år senare, 1839, körde igång en egen liten tillverkning på hemma-
plan. Hans kompanjon blev den unge kemisten Johan Michaël-
son, och platsen var Liljeholmen i Stockholm.

Ljusen såldes till de bättre bemedlade i staden, och på fabriks-
golvet stod dalkullor och arbetade. Kullor och masar sökte sig 
ofta till huvudstaden för att jobba under årets mörka månader, 
och just därför var det inte alls ovanligt med en Ris Brita eller 
en Myr Anna som vekfläterska.

Försäljningen gick trögt till en början, svenskarna var vana vid 
sina vaxljus och talgdankar, och över huvud taget ansågs lev-
ande ljus vara en lyxvara. Men så snart tillverkningsprocessen 
blev bättre och ljusen billigare, sköt försäljningen i höjden och 
man flyttade företaget till Danvikstull.

På Stockholmsutställningen 1897 hade Liljeholmens goda kvalitet 
redan uppmärksammats och prisats utomlands, och nu tog man 

i för fulla krafter och ställde ut ett 23 meter högt kronljus med en 
diameter på över två meter. Ljuset placerades i en stake av tegel, 
stor nog att kunna bedriva försäljning inuti och även inhysa en 
miniatyr av fabriken.

Efter den första tidens uppgång kom nerförsbacken i form av 
gas- och elanvändning. Levande ljus var omodernt, hellre en 
bra fotogenlampa om plånboken inte klarade elektrisk magi. 
Och det är klart, den som hukat och kisat hela sitt liv framför en 
fladdrande eldslåga med sin bibel, sitt broderi eller sin bonde-
praktika fick nog brått att byta ut den skrala ljuskällan så fort 
något annat alternativ fanns inom räckhåll.

För att rädda företaget började man tillverka bland annat smörj-
olja till Statens Järnvägar och klarade på så vis livhanken till 
60-talets återinförande av stearinljus som mysfaktor i hem och 
offentliga lokaler. Numera ligger fabriken i småländska Oskars-
hamn och är en av cirka 130 kungliga hovleverantörer. •

P R Y L E N

Ovan. Stöpningsavdelningen för antikljus på Danviksgatan, Stockholm, 1938. Vid sågen finns S. Ahlberg.  
Foto: C.G. j:r Rosenberg. 

Vänster. Ljusstöpnings-
avdelning på Danviks-
gatan, Stockholm,1938. Edit 
Lundberg öser och Ingeborg 
Johansson ser på. Foto: C.G. 
j:r Rosenberg.Liljeholmens 

STEARINLJUS
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HISTORIEN om skräpet 
som blev TILL GULD

Vänster. Nils Erik ”Dubbel-Nisse” 
Nilsson i klassisk Jofa-hjälm. Han 
var en framgångsrik ishockey-
spelare under 1950-1960-talen och 
gjorde det avgörande målet när 
Sverige besegrade Kanada i VM 
1962. Det målet blev också Lennart 
Hylands kanske mest klassiska  
referat: ”Den glider in i m-å-å-å-l!” 
Bild från Petterssons foto i Malung.
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M
en det började inte med hjälmar. Jofas 
grundare, Niss Oskar Jonsson, växte upp 
i skinnmetropolen Malung. Dessutom var 
han son till en sadelmakare. Det naturliga 
var med andra ord att börja sin bana med 
skinnprodukter, och som 16-åring startade 

Oskar sitt eget lilla företag, baserat på det spill som han kom över 
i faderns verkstad. Det andra betraktade som skräp, gjorde Oskar 
skidbindningar och skridskoremmar av. 

Fortsättningen är som en riktig saga. Som 17-åring packade Oskar 
1926 sin väska med varuprover – skidbindningar, handskar, skrid-
skoremmar och skidstavar. Sedan gav han sig av till Vansbro för 
att hitta kunder. Försäljningen lyckades så väl att han glatt fort-
satte till Borlänge, där det gick lika bra. Så varför inte fortsätta 
ännu längre? Oskar sov över i Borlänge och fortsatte, med sina 
föräldrars motvilliga medgivande, till Stockholm dagen därpå. 
Och med hjälp av telefonkatalogen orienterade han sig fram till 
helt osannolika kunder: PUB, Idrottsmagasinet och Åhlén & Holm.

EXPLOSIONSARTAD UT VECKLING
Nu blev det produktion på allvar. Niss Oskar själv har flera gånger 
i olika minnesskrifter berättat om den explosionsartade utveck-
lingen efter Stockholmsresan:
”Den för mina förhållanden stora orderstocken gjorde det nödvän-
digt, att öka tillverkningen med flera hundra procent. Artiklarna 
måste till varje pris fram eftersom de var försålda. Efter en hel 
[del] diskussion med mina föräldrar, speciellt min fader, som ville 
att jag skulle övertaga sadelmakeriverkstaden, försåldes korna 
och ladugården inreddes till fabrikslokal. Vindstaket höjdes. Flera 
pojkar anställdes, i första hand skolkamrater till mig.”

Så här långt i berättelsen om Niss Oskar och Jofa finns redan 
flera element som skulle komma att upprepas gång på gång: 
ivern att ta vara på restprodukter och tendensen att köra ut kor 
ur ladugårdar för att inreda fabrikslokal. Under 40-talet drevs till 
exempel korna ur Oskars svärfars ladugård för att en stororder 
till svenska försvaret skulle kunna tillverkas där. Och när Jofa 
ungefär samtidigt också förvärvade en skidfabrik i Hälsingland, 
fick Oskar den att gå ännu bättre genom att göra stolar av skid-
spillet. Men sparivern – som för övrigt inte verkar alldeles olik 
den småländske kollegan Ingvar Kamprads – skapade också ett 
rykte. När Oskar gick runt och inspekterade sina fabriksloka-
ler spred det sig snabbt: ”No kômm ann Oskar, gym onna skräp-
säckan!”, viskades det på malungsmål, och arbetarna gömde 
undan skräpsäckarna med skinnbitar, så att inte Oskar skulle 
få fatt i dem och börja producera munkorgar till hundar, klock-
fodral eller annat – vilket han faktiskt gjorde. 

RÄT T I TIDEN
Men vi backar några steg. Oskar hade uppenbarligen redan som 
sjuttonåring hittat en nisch som låg helt rätt i tiden – sport- och 
fritidsintresset höll på att slå igenom på bred front i landet. Bara 
fyra år efter den beryktade Stockholmsutflykten hade Jonssons 
Fabriker, eller Jofa som företaget nu hette, 31 anställda. År 1933 
köptes ett stort garveri som gjordes om till fabrik, men redan efter 
ett år blev det för trångt och fick byggas ut. Skidstavar var fortfar-
ande en stor produkt, men fritidsutrustning som tält, ryggsäckar 
med mera gjorde att tillverkningen fortsatte att expandera. 

Nya våningar fick byggas på fabriken. Det berättas hur Oskar 
mitt under byggarbetet vid mitten av 30-talet var på affärsresa i 
Stockholm och lyckades få ytterligare en stororder. >

JOFA. En stor, röd hockeyhjälm kantar riksväg 66 genom Malung.  
En och annan skidturist på väg mot Sälen lär nog sucka nostalgiskt 

vid åsynen. Inte bara världsstjärnor och landslag har burit den  
klassiska Jofa-hjälmen – säg det skridskoåkande barn i Sverige  

som inte har prytt sitt huvud med den.

J O F A

TEX T JOHANNES STÅHLBERG OCH M ARIA K APL A
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Omgående ringde han då till byggmästaren och sa på sin säregna 
dialekt: ”Böddzi e våning te!” Så fick fabriken ytterligare en vån-
ing, och blev det första huset i Malung med hiss.

Men inte heller det räckte. Nya lokaler förvärvades ständigt. 
Omsättningen hade 1935 växt från några futtiga tusenlappar det 
första året till 1 165 000 kronor. Företaget var störst i landet på 
skidstavstillverkning, men utöver det kunde man erbjuda 800 
olika sport- camping- och skinnvaror. 

Under 1950-talet hade företaget 300 fast anställda. Dessutom 
satt minst lika många arbetare runtom i stugorna och tillverkade 
på uppdrag av Jofa. Omsättningen var nu uppe i 15–16 miljoner 
kronor, och expansionen fortsatte under hela 50-talet. Under 
de olympiska spelen 1960 i Squaw Valley var Jofa den fabrik 
som försåg den svenska truppen med mest utrustning, från sta-
var och valla till skräddarsydda hockeyklubbor åt Tre Kronors 
spelare. Det var också under 60-talet som Jofa, efter ett stort 
hjälmbråk mellan olika tillverkare, lyckades få sin VM-hjälm att 
gå segrande ur striden. 

BRAND HÖLL PÅ AT T FÖRSTÖRA ALLT
Ingenting verkade kunna stoppa det mångsysslande Malungs-
företaget. Inte ens den storbrand som 1966 förstörde hela fab-
riken. Såväl lager som maskiner gick upp i rök under ett år då 
omsättningen var uppe i hela 33 miljoner kronor. Men Jofa reste 
sig snabbt, lyckades finna provisoriska lokaler och upptog produk-
tionen. Branden gjorde att vissa av de tidigare verksamheterna 
inte fortsatte, men å andra sidan tillkom andra i stället, till exem-
pel tillverkning av plastbåtar. Och bara ett år senare kunde man 
flytta in i nya lokaler. 

Ändå verkar branden på sätt och vis ha blivit början till slutet för 
Niss Oskars engagemang i Jofa. År 1973 sålde han mycket oväntat 
sin skapelse till Volvo. Företaget hade då 500 anställda och en 
omsättning på 58 miljoner kronor. Men riktigt allt släppte han 
inte ifrån sig. Redan tidigare hade företaget delats upp i två: Jofa 
som hade hand om sportsidan och Jofama som sysslade med 
skinn. Vid försäljningen till Volvo ingick inte Jofama-delen, som 
då var ungefär lika stor som Jofa.

Tillverkningen av sportutrustning fortsatte under Volvos led-
ning fram till 1985, då kanadensiska Karhu tog över. Sedan 2004 
ingår Jofa i Reebok, som i sin tur numera är en del av Adidas. 
Men sedan några år tillbaka finns inte längre varumärket Jofa, 
och tillverkningen i Malung har flyttats till Kina. Kvar i Malung 
finns bara ett lager – förutom den stora röda hjälmen vid väg 66, 
och alla de små hjälmar som sitter på Malungsbarnens huvuden 
om vintrarna. Spåren efter Jofa suddas inte ut i första taget. •

Nedan. Vid branden 1966 förstördes hela fabriken, men företaget reste sig 
snabbt igen. Bild från Petterssons foto i Malung.

Nedan. Tillverkning av benskydd av varumärket Reebok på fabriken i 
Malung. Foto: Berit Djuse.
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Ovan. Arbetare vid Münchens 
Bryggeri, ca 1900-tal. Ur Carlsberg 
Sveriges arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.

Nöd och lust 
GJORDE KVINNOR TILL 

företagare
NÄRINGSFRIHET. Stockholm är överbefolkat, smutsigt  
och fattigt i början på 1800-talet. Hög dödlighet slår 
hårt mot männen, och kvinnorna får nu tillträde  
till arbetsmarknaden på ett annat sätt än tidigare.  
En boom som bidrar till att de så småningom också 
får näringsfrihet.
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Nedan. Mjölkflickor som bär kärl på huvudet. 
Akvarell, ca 1755-1800. Ur Arla Foods arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria.

Nedan. Biblioteksinteriör från Stockholm, 1911. Bild från Stockholms stadsmuseum.

D
et är hösten 1816. Systrarna Anna Lena och 
Aurora Hellgren kommer till huvudstaden. 
Deras far, styckgjutare vid Finspångs bruk, 
hade på våren ”kastat sig i Finspongs ström 
i förtviflan”. Vad som drivit honom till att ta 
sitt liv och lämna efter sig en änka och fem 

döttrar är okänt. Plötsligt stod de på bar backe, utan möjligheter 
att försörja sig. Änkor har viss rätt att överta sina mäns rörelse, 
men den möjligheten har inte en änka efter en gjutare på ett 
bruk. De ogifta och därmed omyndiga döttrarna kan inte hel-
ler driva rörelse. Alla följer efter till Stockholm. Det är här som 
möjligheterna finns.

Efter ett år i staden och anställning som piga, ansöker Anna Lena 
om att bli klädmäklerska. Det beviljas i oktober 1817, och hon får 
ett stånd i kvarteret Rosenbad, dagens regeringskansli. Det är 
en hektisk marknadsplats med salustånden Röda bodarna och 
roddarmadammernas kaj. Intill driver Gustava Hägg bokhandel 
och lånebibliotek. Hon är portvaktsänka och har en pojke med 
särskilda behov att försörja.

NY EPOK FÖR KVINNLIGA FÖRETAGARE
Fyra år senare, kanske inspirerad av Gustava Hägg, övertar Aurora 
Hellgren ett lånebibliotek.

Systrarna är ganska typiska företrädare för en ny epok i det 
kvinnliga företagandets historia. De hamnar i ett Stockholm där 
kvinnor tar sig in på traditionellt manliga domäner eller skapar 
egna utrymmen vid sidan av för att driva rörelser, lika mycket 
av nöd som av lust. Efter årtionden av krig, i Ryssland, Pommern 
och Norge, är landet och huvudstaden åderlåtna på män. Usel 
hygien, trångboddhet, farsoter och superi gör också sitt till. Kvin-
noöverskottet är stort, liksom fattigdomen.

Politikerna ser behovet av att öka möjligheterna till försörjning. 
Präster, borgare och bönder vill minska adelns makt, jämställa 
män och kvinnor i arbetslivet, montera ned skråväsendet och 
avskaffa ståndsriksdagen. Det som hindrar dem är att kung Karl 
Johan sätter stopp. Under 1800-talets första decennier tas ändå 
små steg mot full näringsfrihet, och kvinnor beviljas dispenser 
för att starta egen verksamhet och kunna försörja sig utan en 
man i hushållet.

VIDGAD ARBETSMARKNAD FÖR KVINNOR
Skråna slår vakt om sina privilegier, och de första jobben som 
kvinnor ges tillträde till är inom textilindustrin. De får jobba i 
1700-talets manufakturer och får även på egen hand tillverka 
tyger och enklare plagg som mössor. Så småningom tillåts de 
också bli skräddare.
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Nedan. Hushållsnära tjänster, 1912. Ur Electrolux arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Under 1600- och 1700-talen kunde en kvinna försörja sig som 
till exempel månglerska, ölbryggerska eller krögerska. De kunde 
jobba med ”hushållsnära tjänster” som piga, strykerska, kokerska, 
tvätterska eller städerska. Andra typiska kvinnoyrken var inom 
vården: barnmorska, kopperska, baderska och ”klok gumma” – 
dåtidens distriktssköterska. Men även inom byggsektorn arbetade 
kvinnor som mursmäckor, vilka bar tegel, och taktäckerskor. De 
kunde lägga gatsten och laga staket.

De yrken som Gustava Hägg och systrarna Hellgren satsar på 
ligger utanför de typiskt manliga domänerna och skrånas kon-
troll. Vid Röda bodarna står månglerskorna på fasta tilldelade 
platser och säljer sylta, korv och pölsa. De säljer frukt och grönt 
och kryddor, de saluför kakor och ”nipper” – textilier, knappar, 
husgeråd, sytillbehör och andra småsaker. En klädmäklerska, 
som Anna Lena Hellgren, säljer begagnade kläder, accessoarer 
och även begagnade möbler. 

Bland bokhandlarna och boktryckarna finns en del kvinnor, de 
allra flesta änkor. Mot slutet av 1700-talet kom de första lånebib-
lioteken, efter engelsk modell, där borgarna kunde låna böcker 
mot avgift.  Även här finns några änkor, och döttrar, som övertagit 
verksamheten efter en man som dött. 

NYA MÖJLIGHETER AT T STARTA FÖRETAG
Men det gäller inte yngsta systern Aurora Hellgren, när hon 1821 
får tillstånd att driva lånebibliotek. Det gäller inte heller Anna 
Lena eller systern Gustava, som senare träder in i bilden. De är 
spjutspetsar i ett nytt samhällsläge som gör allt fler kvinnor till 
företagare. Systrarna Hellgren tillhör en generation kvinnor som, 
när skråväsendet krackelerar, tar sig rätt att gå ut på en arbets-
marknad de tidigare varit utestängda ifrån.

Att Aurora Hellgren endast 22 år ung får klartecken till att driva 
egen verksamhet, kan tyckas förvånande. Men det har sin spe-
ciella förklaring. Året innan har hon gift sig med viktualiehan-
dlaren Christian Holmberg, och i maj 1821 föddes parets dotter 
Emelie, som ska visa sig vara ett barn med speciella förmågor. 
Men medan hon fortfarande ligger i sin linda överger Holmberg 
fru och barn och bildar familj med en annan kvinna. Aurora 
begär skilsmässa och den beviljas 1823. Som övergiven kvinna 
gäller det för henne att hitta försörjning. Hon ansöker 1822 om 
tillstånd att ta över boktryckaren Carl Nybergs lånebibliotek på 
Regeringsgatan. Det beviljas utan motivering, men sannolikt är 
det för att hon står ensam med ett litet barn, även om hon på 
papperet är gift och borde vara försörjd av en man. >

 N Ä R I N G S F R I H E T
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”Den 29 Juli inkom Aurora Holmberg, född Hellgren, med anmälan 
om att hon tillhandlat sig C Nybergs Lån-Bibliothek, i afsigt att 
hålla det allmänheten tillhanda”, heter det i Hovkanslerns beslut.

– Det är ovanligt, men blir vanligare mot mitten av 1800-talet, att 
ensamstående kvinnor får tillstånd att driva egen rörelse. Men om 
det till exempel finns barn eller en gammal förälder med i bilden, 
att de hade en plikt att försörja, kan det vara ett skäl, säger Chris-
tine Bladh som 1991 skrev avhandlingen Månglerskor, om en 
grupp kvinnliga företagare i början av 1800-talet.

SYSTRARNA DRIVER FÖRETAG TILLSAMMANS
Och så träder Gustava in i bilden. Lomhörd som ung, enligt hus-
förhörslängden i Finspång, men lika företagsam som systern sin. 
Hon tar hand om det kommissionskontor som Aurora också star-
tat. Det är en föregångare till arbetsförmedlingarna, där fram-
för allt tjänsteplatser hos borgare och societet förmedlas. En ny 
verksamhet utom skrånas räckhåll. I praktiken driver de båda 
systrarna lånebibliotek och kommissionskontor tillsammans, 
på olika adresser i Stockholm. Först på Regeringsgatan och sen-
are i Gamla stan, där de också bor tillsammans med Anna Lena 
och modern. Anna Lena anges också ha kommissionskontor, 
men dör endast 50 år gammal 1835. Det är Aurora och Gustava 

som driver rörelserna vidare. Aurora framstår i arkiven som den 
ivriga entreprenören och Gustava som den stabila förvaltaren.

Auroras dotter, Emilie Holmberg, visar sig vara ett musikaliskt 
underbarn, och hennes talang upptäcks när hon är fem år. Hon 
blir en virtuos på piano och med tiden de romantiska diktarnas 
musa. Hon tonsätter deras poesi och uppträder på soaréer med 
C.F. Dahlgren, Carl Jonas Love Almqvist, August Blanche, Carl 
Flygare med flera. För att ta tillvara dotterns talang och skapa 
möjligheter för henne att försörja sig, startar den driftiga Aurora 
ett musikinstitut. Formellt står hon för det, men det är Emilie som 
ger lektioner och på så sätt drar in pengar till hushållet.

Emilie Holmberg gifter sig så småningom med en brukspatron 
på fallrepet, de flyr till Amerika och hon blir den första svenska 
artist att turnera där, till och med före Jenny Lind. Men Emilie 
dör ung i barnsäng, och Aurora åker till Amerika för att ta hand 
om barnbarnen. Det blir Gustava som tar hand om det Hellgren-
ska lånebiblioteket, vilket blir ett av Stockholms största under 
1860-talet. När Gustava Hellgren avlider 1869 går också lånebib-
lioteket och kommissionskontoret i graven efter nära 50 år av 
framgångsrikt företagande. •

Kvinnors näringsfrihet
Anställning som piga har genom tiderna varit kvinnans van-
ligaste jobb utanför hemmet. Men alltsedan medeltiden 
har hon också haft möjlighet att driva egen rörelse, fram-
för allt inom verksamheter nära hemmet, som omvård-
nad eller tillverkning och försäljning av livsmedel och tex-
tilier. Det medeltida och långlivade skråväsendet byggde 
på män som mästare och gesäller; kvinnor fick inte verka 
inom ”de borgerliga näringarna” annat än som förvaltande 
änkor. Skråna avskaffades 1864 och ombildades till hant-
verksföreningar, och deras monopol på handel inom olika 
näringar försvann.

Kvinnor fick rätt att driva egen rörelse i och med handels-
förordningen 1846, men det fanns fortfarande förbehåll. 
För gifta kvinnor måste mannen ge sitt tillstånd till att hon 
arbetar utanför hemmet. 

Ogifta kvinnor måste gå till kungs och ansöka om att bli 
myndiga för att få bedriva egen rörelse. Ogifta kvinnor 
blev 1858 myndiga vid 25 års ålder, men först efter ansö-
kan. Rätten för kvinnor att bedriva handel begränsades 
också till enklare varor. 

Full rätt till handel fick de 1864, men maken måste fort-
farande ge samtycke. Likväl drev minst 30 procent av 
kvinnorna egen rörelse under hela första halvan av 1800-
talet, enligt nationalekonomen Anita du Rietz forskning. 
Bilden av att kvinnans roll genom historien och fram till 
efterkrigstiden varit att stå vid spisen och föda barn är 
alltså felaktig. Under 1800-talets lopp ökade kvinnors 
möjligheter att bedriva mer avancerad handel. Redan på 
1830-talet drevs mer än hälften av alla handelsföretag i 
Stockholm av kvinnor.   
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  Den effektiva människans 

måltidsställe 
MJÖLKBAREN. Om jag säger att jag är född rakt in i en mjölkbar, 
brukar folk se frågande ut. Yngre personer vet sällan vad en 
mjölkbar är och har svårt att få ihop orden mjölk och bar.  
En bar där det serveras mjölk? 

37F Ö R E T A G S H I S T O R I A  /  0 4  /  1 5

TEX T EVA-BRIT T HULT

Ovan. Mjölkbar driven av Föreningen Mjölk-
propagandan vid Djurgården i Stockholm 1930. 
Foto: Hugo Edlund. Ur LRF:s arkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria.
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M
jölkbar var namnet på en särskild slags 
enklare lunchservering som fanns under 
en tid på 1900-talet. Utan utskänkningstill-
stånd. Men där det serverades husmanskost 
och förstås – mjölk. Med enklare menas 
också att hit var gästerna välkomna även i 

enklare kläder som arbetskläder. Mina föräldrar öppnade Kung-
sörs första mjölkbar 1946, året innan jag föddes. Där levde jag 
mina småbarnsår i min alldeles egna lekstuga: ett skåp i mjölk-
barens kök. Där fångade jag in – och fångades in i – mjölkbarens 
särskilda värld. 
 
Men när dök mjölkbaren upp – och varför? Och när och varför 
försvann mjölkbarerna? Jag ser tre viktiga delar i mjölkbarens 
historia: folkhälsoarbete och framlyftande av mjölkens hälsof-
rämjande betydelse, fortsatt industriell förenkling av produktion 
och konsumtion, samt kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

FOLKHÄLSOARBETET
Mjölkbarerna lanserades av föreningen Mjölkpropaganda, en 
upplysningsförening som bildades 1923. Syftet var som det låter: 
att propagera för mjölkens goda betydelse, inte minst ur folkhälso-
synpunkt. Det behövdes. För det är inte bara nu, år 2015, som 
mjölkens hälsobetydelse, särskilt för vuxna, diskuteras för och 
emot. 

I bondesamhället kunde småbarn, åldringar och sjuka få mjölk 
– alltså färsk oskummad mjölk – men sällan vuxna. Med indus-
trisamhället kom separatorerna som skiljde grädde från skum-
mjölk. Därtill kom pastöriseringen. Före den hade mjölken, trots 

att den gavs till svaga och sjuka, också kallats för ”det vita giftet” 
då den kunde överföra tuberkulos och andra bakteriealstrande 
sjukdomar. I och med pastöriseringen sågs plötsligt mjölken 
som en hälsodryck, vilket behövdes upplysas om. Säkert ingick 
i lanseringen av mjölken som god vuxendryck också en önskan 
att se den som ett alternativ till alkohol och mjölkbaren som ett 
alternativ till andra barer med annan utskänkning. 

Föreningen Mjölkpropaganda bedrev en storartad propaganda 
för mjölk och mjölkprodukter. Årsskrifterna redovisar skoltävlin-
gar, event och broschyrer i fascinerande mängd. Man riktade sig 
både till mjölkbönder och till vanliga konsumenter. Mjölkbaren 
var bara en del i detta jättearbete, och den fanns med på två sätt. 
Dels som tillfälligt uppslagna mjölkbarer vid utställningar, dels 
som ett aktiebolag Mjölkbaren AB, där man kunde köpa in sig 
med aktier, som en typ av nutidens franchise.  

I Mjölkpropagandans årsskrift från 1933 står att läsa om Mjölk-
barerna:
 ”Den permanenta mjölkbarsrörelsen, vilken under Mjölkpropa-
gandans överinseende drives av ett självständigt bolag, Mjölkbaren 
AB, har under året företett ett fortsatt uppsving. En ny Mjölkbar i 
Stockholm, den tredje i ordningen och med hänsyn till resurser och 
läge den hittills bäst rustade, har öppnats vid Birger Jarlsgatan 
16. Vid samtliga åtta mjölkbarer befinner sig publikfrekvensen i en 
jämn utveckling, som även röjer att denna rörelse äger betydande 
propagandavärde. (…) Under året ha av andra under Mjölkprop-
agandans överinseende bedrivna mjölkbarsföretag barserverin-
gar öppnats i Jönköping, Västervik och Linköping. Även för dessa 
mjölkbarer erhåller föreningen ekonomiskt bidrag.” >

Ovan. Interiör från mjölkbar på Hamngatan 15 i Stockholm 1930. 
Foto: Hugo Edlund. Ur LRF:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Vänster Mjölkcentralens  
mjölkbar vid lantbruksmötet  
i Eskilstuna blev en stor succé 
1952. Foto: Hans Håkansson.  
Ur Arla Foods arkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria.
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Ovan. Mjölkbaren Smörgåsen på Birger Jarlsgatan 16, 1949. 
Foto: Bildjournalisten. Ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ovan. Mjölkbar i Malmö 1951. Foto: Ateljé Rahmn. 
Ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

PRODUKTION OCH KONSUMTION
Mjölkbarens meny innehöll frukost, lunch och middag. Förutom 
mjölken som dryck, lyftes också fram att det var riktigt smör i 
den husmanskost som lagades. Så här kunde en mjölkbars utbud 
från 1940-talet se ut. Man öppnade tidigt och stängde kl. 19.00. 
Frukost: Välling eller choklad, 1 smörgås, alt. gröt och mjölk: 
båda för 45 öre. Med extra smörgås, ägg och kaffe därtill: 90 öre.
Lunch: Varmrätt, 1 glas mjölk, 1 smörgås med pålägg: 95 öre.  
Varmrätt med dessert eller soppa: 1:50. 
Varmrätter á la carte: från 45 öre. 

Industrisamhällets frammarsch och förenkling av produktion 
och konsumtion slog igenom även på matfronten. Lunchvarm-
rätter följde ofta ett veckoschema, vilket förenklade både för 
matlagare och gäster. Så här kunde det se ut:
Måndag: Raggmunk. Tisdag: Fläskpannkaka. Onsdag: Fattiga 
riddare. Torsdag: Ärter o fläsk o pannkaka. Fredag: Fiskpudding. 
Lördag: Korvkaka. Alla rätterna kostade 40–50 öre.

I reklamen för mjölkbarerna framhölls också det nya, enkla och 
snabba i övrigt: ”Självservering med egen bricka”, ”Ingen dricks”, 
”Rätter som kan passa smak och kassa”. "Alla hälsas välkomna, 
ung som gammal."  Mjölkbaren var helt enkelt ”den effektiva män-
niskans måltidsställe” (ur Mjölkpropagandans årsskrift 1939).

KVINNORNAS INTRÄDE PÅ ARBETSMARKNADEN
Alla hälsades välkomna till mjölkbarerna. I bilder från gamla 
mjölkbarer i Stockholm syns en och annan familj vid borden: 
man, kvinna och barn. Men huvudsakligen är det grupper av män 
i arbetskläder som syns, vilket säkert hänger ihop med kvinnors 
ökade inträde på arbetsmarknaden, särskilt efter kriget. Mjölk-
baren blev ett bra alternativ (för männen) till köket hemma, där 

kanske tidigare hemmafru nu var ute i arbetslivet. Man slapp byta 
om till slips och kavaj, det var prisvärt och husmanskosten kände 
man igen. Var kvinnorna gick på lunchen i sina nya arbeten kan 
man fundera över. En gissning är att de hade med sig matlåda. 

OCH VART TOG DÅ MJÖLKBAREN VÄGEN? 
Mjölkbarerna verkar ha försvunnit under 1960- och 70-talen. Eller 
kanske bytte de bara skepnad och namn? Det är svårt att finna 
en direkt förklaring, även om man dyker ner i arkiven. Ett skäl 
kan vara att Mjölkpropagandan gjort sitt, och även släppt sina 
Mjölkbarer. När mina föräldrar öppnade sin mjölkbar, Kungs-
örsbaren, 1946, hade redan Mjölkbaren AB sålts till ICA-restau-
ranger som fortsatte lanseringen men på sitt vis. Ett annat skäl 
kan vara att ordet mjölk rent allmänt började låta alltför präktigt, 
liksom husmanskost. Nya vindar blåste från USA. År 1973 öpp-
nade McDonalds sin första restaurang i Sverige där man ännu 
mer renodlade konceptet ”snabbt, enkelt, prisvärt och för alla”.  
Nu behövde kunden inte ens ta sin bricka själv, allt serverades 
i ett. Man skulle mycket väl kunna säga att de snabbmatskedjor 
vi har i dag är en logisk utveckling av mjölkbarskonceptet, där 
mjölken nu serveras som milkshake… Vilken meny som är mest 
hälsosam, de gamla eller nya barernas, kan diskuteras. •
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 Gadelius
Japan–ETT SVENSKT  

HANDELSHUS I 

GADELIUS. Japan är i dag Sveriges 
näst största handelspartner 
i Asien. Ett hos allmänheten 
nästan okänt företag har i mer 
än 100 år spelat en nyckelroll i 
de merkantila förbindelserna 
länderna emellan. 

TEX T DAG KLINGSTEDT
BILD GADELIUS 

Nedan. Knut Gadelius var redan som 
ung en flitig handelsman i Asien.
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G 
anska precis mitt i jättestaden Tokyo hittar 
man ett kontor som doftar Sverige så snart 
man träder in i förmaket. Trägolv är inte van-
ligt på japanska kontor, men här är det inte 
bara golvet som är i trä, utan även många 
väggar och de flesta möblerna. Här huserar 

handelshuset Gadelius, företaget som agerat partner till en stor 
del av svensk industri i Japan de senaste 108 åren. I dag basar vd 
Gösta Tyrefors över 240 anställda, de allra flesta japaner.

Grundaren Knut Gadelius föddes i Göteborg 1864. Fadern Edward 
hade varit flottofficer och hade tidigare studerat i Frankrike, och 
intresset för att se sig om i världen gick tydligen i arv. Redan som 
20-åring åkte Knut utomlands, först till Tyskland för att avsluta 
sina ekonomistudier och sedan till Sumatra för att arbeta på en 
tyskägd plantage. Det var här som han först fick upp ögonen 
för Asien. 

Vid den här tiden var direkthandel mellan Sverige och Asien i 
princip obefintlig. Den handel som förekom gick oftast via Tysk-
land eller England, som via sina koloniala intressen redan sedan 
tidigare hade handelsförbindelser med regionen. Det fanns helt 
enkelt inga direkta båtförbindelser mellan Norden och Asien. 

BIDRAG FRÅN STATEN OCH INDUSTRIN
Knut Gadelius startade handelsfirma i Göteborg 1890. Han beslöt 
sig för att göra något åt den ringa handeln med Asien och sökte 
sålunda statligt stöd till en studieresa till regionen för att utröna 
potentialen. Myndigheten gillade förslaget och gav Gadelius 4 
000 kr (ca 250 000 kr i dagens pengar) med villkoret att det 
privata näringslivet sköt till lika mycket. Det gjorde man; företag 
som Ericsson, Uddeholm, Korsnäs, Munkedals, Finspångs Styck-
ebruk med flera var intresserade av att hitta nya marknader i 
avlägsna Asien.

Nedan. Knuts hustru Gabriella Gadelius med 
de sju barnen Yaeko, Saburo, Goro, Taro, Shiro, 
Kiku och Jiro.

G A D E L I U S
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Ovan. Japanska broschyrer för produkter från SKF, Atlas, Sandvik och 
DeLaval, från 1930-talet.

Gadelius besökte Ceylon, Singapore, Penang, Sumatra och Kina 
för att slutligen landa i Japan. Han noterade olika möjligheter på 
alla platser, men han såg något speciellt i just Japan. Landet, som 
hade varit frivilligt isolerat i över 250 år med endast mycket litet 
handelsutbyte med omvärlden, hade öppnat sig för omvärlden 
igen endast några få decennier innan. Från att ha varit ett feo-
dalt agrarsamhälle där tiden nästan stått stilla, hade man mycket 
snabbt börjat industrialiseras. Både råvaror och färdiga produkter 
för industrin var dock i stor utsträckning importerade, och då man 
fortfarande låg en bra bit efter Europa och USA vid den här tid-
punkten insåg Gadelius vilken enorm potential marknaden hade.

Med de kontakter Knut tagit på sin resa började han genast han-
dla med regionen. Järn och stål, trävaror, tändstickor, papper och 
Lux-lampor var några artiklar som fraktades den långa vägen 
runt klotet. År 1904 slog man upp sitt första regionkontor i Sin-
gapore, där man bland annat sålde bilar, vilket vid den här tid-
punkten innebar T-Fordar; man blev här faktiskt Fords första 
utomamerikanska försäljningsagent.

PUNSCH FRÅN SVERIGE 
– TANDBORSTAR FRÅN JAPAN
Handeln med Japan var från början blygsam: papper, stål och 
punsch var några produkter som letade sig från Sverige till Japan, 
och åt andra hållet åkte silke och tandborstar.

Två händelser skulle få Gadelius att accelerera i Japan: öppnan-
det av Sveriges första ambassad i landet 1906, och starten för 
den första skeppslinjen mellan länderna. Vår förste ambassadör, 
G.O. Wallenberg, var flottofficer och skeppsägare, och han insåg 
mycket snart att Sverige behövde en direktlinje till Asien. Redan 
i april 1907 var AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet bildat. I juli 
samma år öppnade Gadelius sitt första japanska kontor i Yoko-
hama, strax sydväst om Tokyo. Några månader senare öppnade 
man kontor även i Osaka. Nu var man i Japan på allvar.

På allvar betydde dock inte automatisk framgång. Försäljningen 
var blygsam i början, och många skosulor nöttes under eviga 
försäljningsbesök. Men Gadelius insåg att det helt enkelt är så 
det fungerar i Asien, och kanske framför allt i Japan. Man måste 
först etablera en känsla av förtroende hos kunden, och förtro-
ende är ju något man får med tiden, då man bevisat att man 
håller sitt ord och levererar det man specificerat på utsatt tid. 
Och inte minst att man finns i landet på lång sikt, så att det inte 
blir problem längre fram vad gäller reservdelar och service. 
Knut var övertygad om att det skulle bli bättre vad det led, då 
han var mycket noga med att enbart handla med produkter av 
hög kvalitet och med en teknisk överlägsenhet som attraherade 
kunderna. Han var också noga med att poängtera långsiktigheten 
i företagets närvaro i landet. Som företagsmotto valde han “För 
Japan, med japanerna”.

LUX-L AMPAN – DEN FÖRSTA STORSÄL JAREN
En av de första storsäljarna var Lux-lampan, en mycket stor 
innovation för sin tid då den lyste med samma styrka som 700 
normala lampor. Det var den enda produkten man visade på sitt 
första mässdeltagande i Japan 1907, men den fick ett ordentligt 
genomslag då den användes för att lysa upp mässhallens entré, 
inget någon kunde missa. Nästa stora mässa hölls i Tokyo 1914, 
och där visade Gadelius motorer från Diesel, Polar, Bolinder och 
Penta, maskiner för tillverkning av tändstickor från Ahrens och 
så den fortfarande populära Lux-lampan. Man visade också en 
brandpump från Ludwigsberg som rönte stor uppmärksamhet 
då den var kompakt och kraftfull trots liten motor. Den var med 
och räddade många hus och fabriker i det ofta branddrabbade 
Japan med tät bebyggelse i nästan enbart trä och papper, inte 
minst vid den stora jordbävningen 1923.

Japan, som hade stora utgifter på grund av sitt kolonialstyre och 
sin militära verksamhet i Asien, hade svårt med finanserna vid 
den här tiden. Första världskriget kom då som en räddning. >

G A D E L I U S
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 England och Tyskland övergav i princip sin närvaro i östra Asien, 
och Japan fick i princip monopolställning som modern indus-
trination i regionen. Exporten ökade dramatiskt, och Gadelius 
affärer började blomstra.

Under mellankrigstiden gick det generellt sett bra. Japan byggde 
upp sin industri vartefter, och många innovativa svenska produk-
ter fann tacksamma kunder. Ångturbiner från STAL, AGA-fyrar, 
luftförvärmare från Ljungdahls, kompressorer från Atlas, fab-
riksutrustning från Sandviken, kullager från SKF, utrustning för 
pappersmasseindustrin från Kamyr och järnpulver från Höganäs 
var några framgångsrika produkter.

Knut Gadelius var en arbetsam människa, och den stora kärle-
ken tog han sig tid till först vid 48 års ålder, 1912, då han gifte sig 
med Gabriella Fahlcrantz, 26 år. Paret fick sju barn, fem pojkar 
och två flickor, alla med både svenska och japanska förnamn.

Knut Gadelius fick problem med gulsot, och han avled i Sverige 
1932. Äldste sonen Taro var bara 19 år, så under tiden fram till 
en bit efter andra världskrigets slut styrdes firman av senior 
svensk personal.

40-TALET EN MÖRK PERIOD 
Under andra världskriget blev affärerna givetvis lidande, även 
om en del produkter kunde säljas till den industri som trots allt 
måste hålla igång; luftförvärmare och gruvutrusning var två 
sådana kategorier. När kriget var över var dock företaget nära 
ruin, och problemen hopade sig. De stora problemen var dels 
att den japanska valutan var extremt labil – det rådde i princip 
hyperinflation – och dels att Japan var ockuperat av USA; all han-
del krävde komplicerade tillstånd. Det var först 1949 som en fast 
växelkurs mot dollarn kunde införas och handeln blev fri igen.

På 50-talet började Japan kunna bygga upp sig igen på allvar. 
Industrin växte som aldrig förr, och Gadelius såg bättre tider, 
nu med Taro Gadelius vid rodret. Den kraftiga expansionen av 
all slags industri hade dock en baksida: den medförde storska-
lig miljöförstörelse. Detta kunde dock Gadelius skickligt utnyttja 
genom att sälja in teknik för att minska utsläppen. Ljungströms 
luftförvärmare och elektrostatiska sotfilter från Fläkt passade bra 
på denna nya marknad. Under denna period gick Gadelius från 
att vara ett renodlat handelshus till att även starta egen produk-
tion i Japan på licens från svenska och andra företag.

G A D E L I U SG A D E L I U S

Nedan. Den tekniskt överlägsna LUX-lampan var en av de 
första storsäljarna. Knut Gadelius syns till höger på bilden.

Höger Taro Gadelius, grundarens son, 
var vd för handelshuset under många år.
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FAMIL JEFÖRETAGSEPOKEN SLUT
Under 60- och 70-talen funderade familjen över hur man skulle se 
på sitt ägande av företaget. I Sverige hade man infört en arvsskatt 
på 70 procent, vilket skulle tära hårt på kapitalet när en ny gen-
eration tillträdde. Dessutom var ingen av grundarens barnbarn 
intresserade av en karriär i firman. När så oljechocken 1973 slog 
till bestämde man sig för att hitta en köpare. Det blev Fläkt, den 
gamla partnern, som tog över ägandet 1979. I dag är det andra 
ägare, men ägandet har utan avbrott varit svenskt.

Nu, 108 år efter starten i Yokohama, är Gadelius ett handelshus 
med en mycket bred katalog av produkter. Vi hittar bland mycket 
annat bygghissar från Alimak, tubfyllningsmaskiner från Norden, 
treglasfönster från Elitfönster, kirurgiska verktyg från Stille, 
produkter för tryckerier och för räddningshjälp vid katastrofer. 
På export från Japan går tågkomponenter och elektronik.

Den erfarenhet och det nätverk som Gadelius tillskansat sig 
under ett drygt århundrade, kan inte överskattas. Man fortsät-
ter att vara ett mycket viktigt brofäste för många företag som vill 
komma in på världens tredje största marknad. Vd Gösta Tyre-
fors beskriver dagens Gadelius så här: “Vi är en bra partner för 
svenska företag i specifika nischer där vi är starka, till exempel 

inom medicinteknik, maskiner och utrustning till farmaceutisk 
industri, bygg och anläggningsindustri. Vår styrka är att vi är mer 
kostnadseffektiva än ett litet eller medelstort dotterbolag men lika 
transparenta och lätta att jobba med.” •

 

                                     

Ovan. En svensk ångturbin från STAL på plats i Japan, 1930-tal.
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JULMUST. I mer än hundra år har julmust varit en viktig del av  
julfirandet i Sverige. Flera olika bryggerier gör sina egna  
varianter av den populära drycken. Essensen kommer  

dock alltid från familjeföretaget Roberts i Örebro. 

Julens 
VIKTIGASTE DRYCK

TEXT JÖNS POSSÉ



47F Ö R E T A G S H I S T O R I A  /  0 4  /  1 5

J U L M U S T J U L M U S T

I 
början av 1900-talet reste Harry Roberts till Tyskland för 
att utbilda sig inom samma bransch som sin far, nykteris-
ten och godtemplaren Robert Roberts. Fadern var säljare 
av läskedrycker och ville att sonen skulle utbilda sig så att 
de kunde starta ett företag tillsammans. Under tiden som 
Harry utbildade sig i Tyskland laborerade han själv fram 

ett recept på en dryck som kunde lanseras som ett alkoholfritt 
alternativ till all den porter och öl som flödade i stora mängder vid 
de svenska middagsborden. Runt sekelskiftet 1800/1900 konsum-
erade vi i Sverige stora mängder alkohol med omfattande sociala 
och enskilda problem som följd. På 1870-talet drack svensken i 
genomsnitt 10 liter ren sprit per person och år. När motboken 
infördes 1918 sjönk konsumtionen till 1 liter per person och år.

ALKOHOLFRIT T ÖL
År 1910 startades företaget Roberts i Örebro. Ett företag som 
skulle visa sig bli familjen Roberts lycka och framgång under 
flera generationer. Far och son började tillverka en läskedryck 
enligt Harrys recept och lanserade den som ett alkoholfritt julöl. 
Den mörka, söta och skummande alkoholfria drycken, gjorde 
ingen större succé men såldes ändå under flera år. Med tiden 
fick julölet ett nytt namn, som vi i dag känner till som julmust.

I samband med förbudsomröstningen år 1922, vilken kom att 
ligga till grund för det statliga monopolet Systembolaget, satte 
försäljningen av julmust ordentlig fart. 

HEMLIGT RECEPT
I mer än hundra år har familjeföretaget Roberts AB levererat 
extrakter och essenser till de bryggerier som tillverkar julmust. 
Under alla år har man varit mycket hemlighetsfull angående 
de 30-talet olika ingredienser som receptet innehåller. Bland 
annat ingår aromämnen, citronsyra, enbär, humle, källvatten, 
kolsyra och sockerkulör. Ingenting har förändrats, utan det är 
enligt Harry Roberts originalrecept som man blandar koncen-
tratet i dag. Men vissa små förändringar har man ändå gjort för 
att anpassa sig till marknadens krav och önskemål. Några kom-
promisser när det gäller råvaror har man däremot aldrig gjort. 

– Att skapa essensen till julmust är en komplicerad och tidskrävande 
process. Det hemliga receptet finns tryggt inlåst i ett kassaskåp,  
och det är bara tre personer inom företaget som känner till det 
och vet vilka ingredienser som ingår och i vilka mängder, berät-
tar Bodil Arvinder som är vd för Roberts AB.

Till bryggerierna levererar Roberts ett klibbigt, svart extrakt som 
antingen är tappat på dunkar eller direkt i tankbilar. Av extraktet 
tillverkar sedan bryggerierna julmust genom att tillsätta socker, 
vatten, kolsyra och i vissa fall egna kryddor. Att julmusten sma-
kar olika beror på hur bryggerierna ”förädlar” koncentratet, och 
det kan som bekant variera.

DAVID OCH GOLIAT 
Under julhelgen konsumerar vi i Sverige stora mängder julmust. 
Enligt Sveriges Bryggerier konsumerade vi under förra året 
omkring 60 miljoner liter. Detta har varit och är en nagel i ögat 
för den multinationella supergiganten Coca-Cola. Varje år runt 
december minskar Coca-Colas försäljning med cirka 50 procent 
när vi trogna våra traditioner dricker julmust till skinkan, sillen 
och jansson.

Göran Roberts som är ägare av Roberts AB har vid flera tillfäl-
len fått anonyma uppköpspropåer, både på det hemliga receptet 
och på det lilla familjeföretaget Roberts AB i Örebro. Varje gång 
har svaret alltid varit detsamma – ett bestämt nej.

– Jag vill inte sälja min själ, säger han. >

Nedan. Ingenjör Roberts  
med familj, ca 1925. Bild från  
Örebro stadsarkivs bildarkiv.
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Runt millennieskiftet dubblerade Coca-Cola sin reklambudget 
i Sverige till 5 miljoner kronor för att marknadsföra Coca-Cola 
som en klassisk svensk juldryck. En kraftfull kampanj som fort-
satte under flera år utan att julmustens givna plats på de svenska 
julborden hotades. En jämförelse med den bibliska berättelsen 
om David och Goliat känns inte främmande i sammanhanget.

Inför julen år 2004 köpte Coca-Cola koncentrat av Roberts AB 
och lanserade en egen julmust under namnet Bjäre julmust. 
Produkten blev ingen succé och togs bort från marknaden för 
att komma tillbaka något år senare.

EN VIKTIG SYMBOL
Julmust är något vi förknippar med barndomens jular, en tradi-
tionsbärare som vi har värnat i mer än hundra år. Något som vi 
dricker till jul och enbart då och som är en symbolisk markering i 
en tid då allting ska finnas att tillgå året runt. Kan vi tänka oss att 
dricka midsommarmust, kräftmust eller surströmmingsmust?  
Nej, det skulle bli helt fel. Inte bara smakmässigt utan även tra-
ditionsmässigt. Julmust hör ihop med julen och julbordets läck-
erheter och enbart det. Men vi dricker visserligen påskmust, fast 
i klart mindre mängder. Osökt kommer frågan – är julmust och 
påskmust samma läskedryck? Därom tvista de lärde.

Även om julmust är en utpräglad svensk produkt, har en begrän-
sad försäljning börjat i de nordiska grannländerna och i svensk-
bygderna i Amerika.

KONNÄSSÖRER
Det finns en del som är riktiga julmustkännare med egna sajter, 
och som diskuterar bouquet, fyllighet och fruktighet, vilket för 
tankarna till vinprovning. I sociala medier testar man några 
utvalda julmuster inför den stundande julen bland de 40-talet 

olika varianter som finns i dag. Ofta är det de små bryggerierna 
som gör den bästa julmusten, och som tappar drycken på glas-
flaskor. Enligt vissa konnässörer har julmusten det gemensamt 
med de flesta viner att den blir fylligare och rundare i smaken av 
att lagras i glasflaska under ett år i sval och mörk miljö. 

AB Roberts har importerat gamla ekfat från Frankrike som bland 
annat tidigare har innehållit rom. I ekfaten lagrar man essensen 
till julmust, och nya spännande smaker har också skapats. Föru-
tom julmust producerar Roberts AB essens till bland annat dryck- 
erna Fruktsoda, Sockerdricka och Champis. I dag drivs det 
framgångsrika familjeföretaget Roberts AB av fjärde genera-
tionen, och den femte är på god tillväxt. •

J U L M U S T J U L M U S T

Höger. Under förra året 
inhandlade vi 60 miljoner 
liter julmust. Ur ICA:s arkiv 
hos Centrum för Näringslivs-
historia.

Vänster. Är det någon  
skillnad på påskmust  
och julmust? Ur Carlsberg 
Sveriges arkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria.
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Nedan. Reklamteckning för julmust. 
Ur Carlsberg Sveriges arkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria



F Ö R E T A G S H I S T O R I A  /  0 4  /  1 550

F R Å G A  O S S

FRÅGA OSS
H A R D U O C K S Å E N F R ÅG A  O M  F Ö R E TAG S H I S T O R I A? 
KO N TA K TA R E DA K T I O N E N@F O R E TAG S H I S T O R I A . S E

FRÅGA: Jag har ofta hört sägas ungefär följande: "Behovet av datorer i Sverige visade sig vara större än de två-tre stordatorer som 
man så sent som i början av 1960-talet trodde skulle vara fullt tillräckligt för hela landets behov." Trodde man verkligen så vid den 
här tiden?  Missbedömde man utvecklingen så totalt eller är det bara en skröna? / Erik
 
SVAR:  Ja, av allt att döma är detta just en skröna. Men även skrönor säger något om sin tillkomsttid – ibland mer än fakta. Vi skickade frågan 

vidare till teknikhistorikerna Per Lundin och Gustav Sjöblom på Chalmers i Göteborg, som forskat om it-pionjärerna. Förvisso kunde 60-talets 

dataexperter knappast föreställa sig den digitala explosion som komma skulle, men redan då fanns åtminstone ett trettiotal så kallade stor-

datorer installerade i Sverige. Gustav Sjöblom skriver att föreställningen om it-pionjärernas missbedömning är en vandringsmyt. I USA till-

skrivs uttalandet IBM:s grundare Thomas Watson Jr, som 1943 ska ha uppskattat den framtida världsmarknaden för datorer till kanske fem 

maskiner. Ingen har dock funnit belägg för att Watson faktiskt påstått detta.  

Sant är att den tidiga datortekniken utgick ifrån att få, centrala maskiner skulle täcka in hela samhällets behov. Dels användes datorerna till 

en början enbart för avancerade matematiska beräkningar, dels var tekniken oerhört dyrbar och beräkningarna förutsatte expertkunskaper. 

Sveriges första digitala dator, kallad BESK, togs i bruk 1953. Men redan i slutet av 50-talet började försäkringsbolag, privata servicebyråer och 

statliga institutioner att köpa in egna datorer. Vad ingen kunde förutspå då var datorernas mångsidiga användning och teknikens förmåga 

till anpassning efter individuella behov och kunskaper. It-samhället uppfanns inte samtidigt som datorerna.

Anders Houltz, forskningssekreterare vid Centrum för Näringslivshistoria.
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Gå med i Centrum för Näringslivshistorias vänförening! 
Ett medlemskap stöttar bevarandet av näringslivets historia och medlemmarna ges möjlighet 

att uppleva företagshistoriskt intressanta miljöer, bekanta sig med unikt arkivmaterial och träffa 

en och annan näringslivsprofil av idag. Och inte minst – att under trevliga former träffa andra 

med samma intresse för företagshistoria. 

Medlemskapet kostar 280 kr/år och då ingår även en prenumeration på tidskriften Företagshistoria. 

Läs mer på naringslivshistoria.se/vanforeningen.
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ANNORLUNDA SYSTEMBOL AGSSKYLTNING
Måndagen den 8 januari 1979 går stora delar av Sveriges befolkning tillbaka till jobbet efter jul- och nyårshelgerna. Årets 
första riktiga arbetsvecka är inledd, så även på det statligt ägda Systembolaget. När deras butiker, 313 till antalet, slår 
upp portarna efter trettondagshelgen syns ett något annorlunda tema i skyltfönstren. Borta för tillfället är de sedvan-
liga kampanjerna för att stoppa langningen till minderåriga eller för att övertyga kunderna att hellre köpa vin än stark-
sprit. Inte heller reklamen för de alkoholfria alternativen – med affischnamn som Åke Söderqvist, Sylvia Vrethammar 
och Lasse Berghagen – syns till denna januarimorgon. I stället är skyltfönstren dekorerade med affischer och dekaler 
som ivrigt gör reklam för Frimärkssamlarens startutrustning, och som uppmanar kunderna att börja samla frimärken 
i stället för att konsumera alkohol.

Systembolagets frimärksskyltning är ett samarbete med det tillika statliga Posten och ingår i den mångåriga kampan-
jen Spola kröken. Kampanjen inleds 1971 och får på kort tid ett stort genomslag, främst tack vare att den blir tongivande 
inom idrottsrörelsen. Under 1970- och 1980-talets hockeymatcher och racingtävlingar hör det till vanligheterna att Spola 
kröken-dekalen skymtar förbi. Men då kampanjen spänner över nästan två decennier finns det bevisligen även plats för 
ett och annat udda inslag, såsom en butiksskyltning med bl.a. jugoslaviska frimärken med vinmotiv.

Medarbetarna på Centrum för Näringslivshistoria  
väljer ut sina personliga favoriter bland arkivens skatter. 

U R  A R K I V E T
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U R  A R K I V E T

TEXT GUSTAV SVENSSON, ARKIVARIE HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA 

Med sloganen ”Unna dig en rolig hobby” hålls satsningen igång i sex veckor under det sena 1970-talet. I dag ter det sig 
nog som en långsökt tanke att denna skyltning skulle ha övertygat några storkonsumenter av alkohol att spola kröken 
till förmån för jugoslaviska frimärken. Men hur mycket kampanjen i dag än inbjuder till raljeri, bör man ha i åtanke att 
frimärkssamlande var en långt mer populär hobby i Sverige anno 1979 än den är i dag. I annonsmaterialet påstås det 
att var tionde svensk ägnar sig åt filateli.

Frimärkssamlarens startutrustning, som inhandlades på det lokala postkontoret, innehöll förutom en uppsättning 
frimärken även pincett, förstoringsglas, tandningsmätare, frimärksalbum samt ett antal broschyrer och foldrar. Detta 
till ett pris av 25 kronor. ”Dyrt? Varför inte spola kröken och köpa vackra frimärken i stället?” var kampanjens säljargu-
ment. Klart är att den svenska alkoholkonsumtionen sjönk kraftigt under slutet av 1970- och början av 1980-talet. Huru-
vida Systembolagets frimärksskyltning hade något med den saken att göra får vi låta vara osagt. Och det är till denna 
dag oklart vilka effekter den sex veckor långa satsningen hade på den svenska filatelirörelsen.

Nedan. Under arbetet med Systembolagets historiska webbplats gick Centrum för Näringslivshistorias 
arkivarie Gustav Svensson igenom företagets diabildssamlingar, där butiksskyltningarna år för år 
fanns noggrant dokumenterade.
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SÅGAD SKOG FÖR VÄLSTÅND  

DEN SVENSKA SÅGVERKSINDUSTRINS HISTORIA 1850–2010

RO N N Y PE T T E R S S O N  

Kung. Skogs- och Lantbruksakademien

”Och såg vid såg jag såg, varthelst jag såg” skaldade 

Elias Sehlstedt 1872. Han såg det i Sundsvall medan 

skogspatronerna groggade på Knaust. Men det var 

en kort tid av framgång för dem, vilket framgår 

av denna uttömmande och mångsidiga skidring. 

 Sågverksindustrin fick en smakstart i mitten av 

1850-talet, och blev Sveriges främsta exportindustri.  

Den satte fart på såväl industrialiseringen som järn-

vägsbyggande och öppnande av flottningsleder.  

 Men sedan dess har det gått sämre. Sågverk-

ens produktivitet har visserligen ökat, men de 

har släpat efter vad gäller vidareförädling och 

teknisk utveckling. På många områden har träet 

konkurrerats ut av plast och metall. Nu har det 

emellertid börjat vända. Arbetet i sågverken, som 

länge var mer hantverk än industri, är i dag dator-

stött. Och sågverken har på allvar börjat försöka 

få träet konkurrenskraftigt mot andra material.  

 Någon ny boom är nog inte att vänta, men såg-

verksindustrin har en intressant, och för svenskt 

näringsliv betydande, historia. Den skildras utför-

ligt och kunnigt i ”Sågad skog för välstånd”, som 

också behandlar sågverksarbetarna, och – när-

mast unikt – har ett kapitel om sågverksindustrin 

i skönlitteraturen.

/ Börje Isakson

I NYTT LJUS.  
SVERIGES INDUSTRIHISTORIA  
UR ETT FAMILJEFÖRETAGS PERSPEKTIV 

PAT R I K  S K A N T Z E  

Arakne förlag

Här är en företagshistoria med extra allt. Patrik 

Skantze berättar inte bara sin familjs och dess 

företags historia, han presenterar också sin 

version av svensk industrihistoria. Till det kan 

läggas en ingående beskrivning av lamptill-

verkning, korta redogörelser för företag med 

koppling till lampor, glasindustrins historia, 

en presentation av företag och organisationer 

i Karlskrona samt av lampans historia. 

      Utöver det redogör han också för det han 

anser vara den fatala brytpunkten i svensk 

näringspolitik: det samarbete mellan stat 

(Socialdemokrati) och storkapital (Wallenbergs) 

som inleddes efter Kreugerkraschen. Detta 

samarbete anser han vara orsak till att de små 

och mellanstora företagen satts på undantag. 

 Läsaren bjuds alltså en både mångsidig, 

mångfacetterad och politiserad berättelse. Den 

bryter mot flera vedertagna uppfattningar, men 

stöttas av statistik. Man behöver inte dela för-

fattarens uppfattningar för att tycka att den 

är intressant. I slutändan blir ändå intrycket 

att Patrik Skantze pressat in alltför många 

olika ämnen mellan bokens pärmar. Men 

ambitiöst, engagerat och välillustrerat är det. 

 / Börje Isakson

TURISTENS BLICK  
NEDSLAG I RESANDETS HISTORIA   
 
B J Ö R N C E D E R B E RG   

Historiska Media

Rest har människan alltid gjort. Om man sedan 

kallar det att turista eller inte är en smak-

sak. Men i dag är turismen en miljardindustri. 

 Hur allt detta började och sedan utvecklades 

berättar Björn Cederberg om, med utgångspunkt 

från ett antal kända resenärer. Läsaren får bland 

andra följa Goethe, Carl Jonas Love Almqvist och 

Fredrika Bremer på deras resor. Och uppleva 

en färd med zeppelinare. Boken bjuder också 

på resenärernas upplevelser. Det ger inblickar i 

1700-talets Italien, 1800-talets Paris och Grekland 

och 1930-talets Berlin, för att ta några exempel 

 Samtidigt skildrar författaren resandets – och 

turismens – utveckling, från ansträngande färder 

med häst och vagn via bekvämare resor med tåg 

och buss till mer eller mindre luxuösa charter-

flygresor. Dessutom presenterar han fakta om 

turismens framväxt, från 1600- och 1700-talets 

Grand Tour (för de rika och förnäma) till dagens 

massturism. Resultatet är en omväxlande och 

stimulerande färd genom resandets och turis-

mens historia, med vida utblickar åt många håll. 

/Börje Isakson

R E C E N S E R A T K R Ö N I K A
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K R Ö N I K A

K RÖ N I K A

U T G Å N G S PU N K T E N VA R AT T den färgstarka Amelia Adamo lyckats göra Veckorevyn framgångsrik, efter år av motgångar. 
Nu ville hon göra något annat, men att ta över präktiga Året Runt som chefen Calle Bonnier ville, lockade inte. Veckorevyn 
vände sig till tonårsflickor, även om en del äldre läste den i smyg. Varför inte skapa en ”storasyster” enligt samma grund-
koncept, dit läsarna kunde gå över när de vuxit ifrån ”lillasystern”? Amelia Adamo hade bred erfarenhet av damtidningar, 
men hade även varit den som under 1980-talet skapat Aftonbladets stilbildande söndagsbilaga, så hon var väl lämpad. Hon 
fick som hon ville och gav det nya magasinet sitt eget namn.

Amelias målgrupp fastställdes till: kvinnor som ville förbättra sina liv inom relationer, arbete, resor, mode, mat – och inte 
minst – hälsa och skönhet. Sloganen blev ”inte för flickorna men för kvinnorna”. Det första omslaget hade två titelstories: 
”Från valk till drömkropp” och ”Kan män bli rumsrena?”. Bantning och män sedda ur kvinnors perspektiv har fortsatt att vara 
dragplåstren, även om seriösa artiklar om kvinnors situation i Sverige och världen också varit en viktig del av konceptet. Ett 
uppmärksammat grepp var till exempel att samla kända, starka kvinnor som någon gång i livet befunnit sig i en relation med 
en våldsam man, men tagit sig ur det. På bara två–tre år blev Amelia Sveriges ledande kvinnotidning och har så förblivit. 

Och lite vågad har den alltid varit. På jubileumsfesten konstaterade Amelia Adamo att det 
nog var hennes egen sexfixering som satt spår i tidningen. Den gången hon introducerade 

stringtrosan på bred front genom att plasta in en sådan med varje exemplar, gick det dock för 
långt: lösnummerförsäljningen störtdök. Läsarna var helt enkelt för blyga för att köpa den.

Fem år efter Amelias start tog Amelia Adamo ytterligare ett steg och skapade en mots-
varande tidning för en tredje åldersgrupp: Tara. Och sex år senare (2006) ännu en: 

Magasin M. M stod för ”mappie”, något Adamo åkte land och rike runt och förklarade 
var ett amerikanskt begrepp som stod för ”mature affluent pioneering people”, 

efter samma princip som 1980-talets yuppie (young urban professional). 
Snart talade alla om ”mappien”, och begreppet har behållits – trots att den 
kritiske mediejournalisten Olle Lidbom snart kunde avslöja att ”mappie” 
inte alls var engelska utan något Amelia Adamo hittat på alldeles själv. 
Lite fräck måste man vara om man ska lyckas skriva in sig i den svenska 
presshistorien. •

TIDNINGSJUBILEUM. Nyligen var jag på fest för att fira att Sveriges ledande tidskrift 
riktad till kvinnor fyllde 20 år. Jag talar om Amelia som lanserades 1995 av 
Bonnier Tidskrifter. 

BANTNINGSTIPS,  KVINNOFRÅGOR
och stringtrosor
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Edward Blom är en tv-personlighet och skribent med särskild 
inriktning på matens, dryckens och näringslivets kulturhistoria. 
Vid sidan om anställningen i eget bolag är han även knuten till 

Centrum för Näringslivshistoria som fellow writer.
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FÖRETAGSQuizet
Testa dina kunskaper om näringslivshistoria!

FÖRETAGET På platsen där det 
har sitt säte finns 

en tradition av järn-
hantering som  
går tillbaka till 

1400-talet.

På 1800-talet 
anställde företaget 

engelsmannen 
Samuel Owen, även 
kallad "den svenska 
verkstads-industrins 

fader".

Ian Wachtmeister 
arbetade här som 
marknadsdirektör 
under 1960-talet.

Sedan 2002 ingår 
företaget i den  

finska stålkoncernen 
Outokumpu.

Järnverket ligger 
i Torshälla i 

Södermanland.

PROFILEN Han började sin 
yrkesbana med att 
i femårsåldern sälja 

tändstickor.

Sjutton år gammal 
startade han ett 
postorderföretag 
som sålde tavel-

ramar, nylon- 
strumpor med mera.

Numera ägs hans 
företag i sista ledet 

av en stiftelse i  
Luxemburg.

Under andra  
världskriget var han 
medlem i Nysvenska 

rörelsen.

Hans initialer utgör 
de första två bok-
stäverna i namnet 
på hans företag.

ÅRTALET Hammarby bruk 
läggs ned, efter att 
skogsindustrikon-
cernen Stora Enso 
tvingats att göra 

nerskärningar.

Ebay köper upp 
Skype för över 19 
miljarder kr, vilket 
gör medgrundaren 
Niklas Zennström 
till en av Sveriges 

rikaste män.

SIBA:s vd Fabian 
Bengtsson kidnap-
pas, och hittas igen 
efter sjutton dagar.

Webbplatsen 
YouTube öppnas.

USA:s president 
George W. Bush 
inleder sin andra 
mandatperiod.

PRODUKTEN Produkten blir  
omedelbar succé; 

inom ett halvår blir 
efterfrågan fem 
gånger större än  

tillgången.

När produktionen 
efter 26 år läggs ner 
har över 2,5 miljoner 
exemplar tillverkats.

En prototyp  
designades redan 

1941 av formgivaren 
Ralph Lysell.

När den tillverkades 
i ett enda stycke 

saknades dessvärre 
plats för inbyggd 

ringklocka.

Produktens officiella 
namn var Ericofon 
DBJ 500, men den 
blev på grund av sin 
siluett känd under 

ett annat.

ORTEN 1926 grundar Knut 
Eriksson här ett 

bageri, som senare 
får namnet  

Skogaholms bröd.

1659 får orten  
stadsprivilegier, och 

kallas då för Karl 
Gustavs stad.

 

1659 är också året 
då nya smedjor  
börjar byggas. 
De uppkallas 
efter industri-

mannen Reinhold 
Rademacher.

Här grundas stora 
industrier som 

Munktells  
Mekaniska  

Verkstads AB 1832 
och ASSA 1881.  

Härifrån kommer 
rockbandet Kent.

Företaget: Nyby bruk Profilen: Ingvar Kamprad Produkten: Kobratelefonen Årtalet: 2005 Orten: Eskilstuna.

FRÅGEKONSTRUK TÖR HENRIK SUNDHOLM 

F Ö R E T A G S Q U I Z E T



Prenumerera på Sveriges enda tidskrift om företagshistoria!

4 nummer för 249 kronor

Fyll i talongen eller gå den digitala vägen foretagshistoria.prenservice.se

Fyll i namn och adress:

Frankeras ej.
Mottagaren 

betalar portot

NAMN

ADRESS

EPOST

FÖRETAGSHISTORIA
c/o Titeldata

SVARSPOST
20570342
110 12 Stockholm

NÄSTA NUMMER AV FÖRETAGSHISTORIA 
UTE DEN 8 MARS 2016

I  N Ä S T A  N U M M E R

Företaget & familjen 
Om socialt arv, traditioner och ansvar. 

Kod: 332 1002

INDUSTRIELLA KUNGSHOLMEN
Så förvandlades "Munklägret" till 

Stockholms industricentrum.

TUMSTOCKENS HISTORIA
Hultafors enkla trästicka hjälpte 

svenskarna förstå metersystemet.
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R E K L A M K L A S S I K E R

I detta nummer:

Reklamannons för drycken Pommac, ca 1960-1965.

Ur Carlsberg Sveriges arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.






