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Ledare
detta nummer av Företagsminnen har inget särskilt tema,
utan innehåller allt från Solna Korv till social ingenjörskonst.
Ett tag funderade vi på att sätta benranglet på s. 9 på framsidan, eftersom numret innefattar artiklar om: döden som
reklam, en spökfabrik samt dödsdömda svenskar under andra
världskriget. Men bilden hade inte rätt format för att kunna
placeras där – och att utveckla ”döden i näringslivet” till ett
helt tema kändes lite väl magstarkt, särskilt då det är vår.
Artikeln om de dödsdömda svenskarna i Warszawa visar
på Centrum för Näringslivshistorias viktiga roll som förmedlare mellan företag och forskning. Vi hade inbjudit skribenten och f.d. chefredaktören på Expressen, Staffan Thorsell,
för att diskutera lite olika skrivprojekt. Under lunchen berättade han om några personer som arbetade på svenska företag
i Polen under kriget och där hjälpte motståndsrörelsen.
En bok hade skrivits i ämnet av den polske historikern
Jozef Lewandowski och Thorsell hade själv tangerat historien i sin egen bok Mein lieber Reichskanzler. Men Lewandowski hade aldrig fått tillgång till material från Ericssons
polska dotterbolag, där två av Warszawa-svenskarna arbetade, och han hade nu gått ur tiden. Arkivet är deponerat i
och förtecknat av Centrum för Näringslivshistoria, varför vi
med Ericssons goda minne gjorde en snabb återsökning och
fick fram en bunt dokument i fallet. Via de nya handlingarna uppstod en delvis annan och djupare bild av skeendet
än tidigare.
Under året kommer Centrum för Näringslivshistoria att
anordna ett par seminarier. Ett av dem kommer att handla
om idébakgrunden till Saltsjöbadsavtalet som fyller 80 år.
David Östlund, idé- och lärdomshistoriker, kommer att
medverka och han skriver redan i detta nummer om den
spännande idébakgrunden som har sitt ursprung i Holländska Delft.
I samband med detta nummer
kommer vi höra av oss till en del
läsare för att ställa frågor: Vi är
nämligen mycket intresserade av
vad läsarna tycker om tidskriften.
Vad bör det vara mer av? Vad kan
utvecklas? Vad bör tas bort?
Spontana brev till redaktionen om innehållet
mottas alltid tacksamt!

edward blom redaktör
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den ideella föreningen Centrum för Näringslivshistoria hanterar världens största samling av näringslivshistoria. Cf N hjälper företag och organisationer
att säkerställa sitt historiska källmaterial, och att använda historien i olika aktiviteter, internt och externt. Vi genomför research och producerar böcker, utställningar och webbplatser. Vi bistår även forskare, skolor och allmänhet. Idag hanterar Centrum för Näringslivshistoria över fem mil historiskt källmaterial,
cirka fyra miljoner fotografier, en halv miljon ritningar och tiotusentals föremål. Fler än 6 000 företag (från 1700-tal till idag) representerar alla storlekar
och branscher. Deponerande företag äger sitt material och har full kontroll över användningen. I Centrum för Näringslivshistoria ingår Designarkiv, Sveriges
största samling av föremål och arkiv gällande design. Stockholms Företagsminnen är en lokal förening som på Stockholms stads uppdrag hanterar material från
företag som inte längre existerar.

företagsminnen 2008;1

3

Ny historisk webbplats om Ericsson

Nu finns Ericssons historia i ny form och på egen webb
www.ericssonhistory.com. Bakom webbsidan som är
på engelska står Centrum för Näringslivshistoria. Läs
om hur Lars Magnus och hustrun Hilda startade före

taget i det egna köket, designprocessen bakom Erico
fonen, även kallad Kobra, eller om alla de föreningar
och fritidsaktiviteter som funnits inom koncernen
genom åren.

www.ericssonhistory.com
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krönikan | alexander husebye

Till kulturministern
Kära Lena!
Tack för senast! Invigningen av vårt Designarkiv blev allt vad
vi önskade oss – det uppmärksammades av alla media och
våra designers och medlemsföretag var på plats.
Det var också trevligt att få guida Dig i guldgruvan bland
alla våra skatter av historiska produkter, reklam – och bokomslagen från B. Wahlströms ungdomsböcker (röda ryggarna). Nostalgi som väcker barnet i oss. Jag brukar se det
hos alla våra besökare, skolelever som börs-vd:ar.
Förresten, den där historien om hur Du fyllde badvattnet
med ett paket Surf, för att slippa gå till skolan, använder jag
numera när jag guidar besökare förbi Svenska Unilevers produkthistoria. Hoppas Du inte misstycker.
Mest minns jag i alla fall era miner när vi berättade att vår
verksamhet, med 14 anställda, helt och hållet vilar på självfinansiering. Någon av Dina medarbetare sa något som jag
uppfattade som – kan det verkligen stämma …
Jovisst stämmer det! Så till den grad att jag här och nu vill
berätta lite mer om det för Dig, när en ny kulturpolitik ändå
skall sättas på fötter. Din utredare arbetar för fullt och möter
många behjärtansvärda bidragsmottagare, alla uppfyllda av
att vårda kulturarvet.
Kulturarvet är ju också en lite egen svensk gren. Vi har
under en lång rad av år lyckats med att institutionalisera begreppet. Konsten och artefakterna skall tas om hand i stora
fina byggnader. Givetvis offentligt finansierat – det blir mer
oberoende så.
Vi är även duktiga på att föra över ansvaret för industriarvet; byggnader, prylar, arkiv och annat i offentlig ägo, och
jag undrar om vi inte bedrar oss själva just där. Utestänger de
som producerar den delen av kulturarvet och i all välmening
tar hand om något som lika bra kan skötas av privata aktörer.
Med lite mer mångfald!
Kulturarv som begrepp kan ju också vara lite passiviserande. Ordet beskriver en slags slutstation. Men så behöver
ju inte vara fallet. Låt mig därför få introducera ett nytt ”kulturpolitiskt” begrepp som vi på Centrum för Näringslivshistoria drar stor nytta av – kulturägare.
Det är så vi ser på företagen när vi utför vårt uppdrag att
bevara och presentera näringslivets historia. Företagen, stora
som små, inte bara producerar en bit av vårt gemensamma
kulturarv. De äger den också, och det skall vi uppmuntra
dem att fortsätta göra.
företagsminnen 2008;1

Ofta får man höra att just näringslivet skulle vara dåligt på
att ta ansvar för sitt kulturarv. Att somligt går till spillo vid
nedläggningar, uppköp, fusioner och flytt av verksamheter
går inte att förhindra, av naturliga och legitima skäl. Men
idag är motsatsen faktiskt vanligare – om vi lämnar byggnaderna därhän – för dokumenten, bilderna, filmerna och
föremålen.
Orsakerna till detta är flera. Företagen lever förändring
dagligen och det är få som inte inser historias värde som
identitetsskapare. Det går igen, både hos varumärket och i en
globaliserad värld där det gäller att skilja sig ut från konkurrenterna. Även anställda och närsamhället mår bra av en dos
historia. Allt är förstås inte globalt utan även ”runt hörnet”
ryms i en god företagsberättelse.
Historia är berättande och för att kunna berätta om sina
hjältar, produkter och misstag, måste företaget äga sitt källmaterial. Det räcker inte alltid med att kontakta kommunikationsbyrån. Ofta behöver man en annan typ av professionell hjälp på vägen. Det är där vi kommer in i bilden. Som
historiker, arkivarier och forskare får vi företagsledningarna
att brinna för sin historia.
Och det är ju ingen dum affärsidé – att göra företagen
till stolta kulturägare som betalar för vården av sin historia.
Jag tror att till och med Johan Staël von Holstein gillar
den!
Hur det går? Tja, 125 miljoner på fem år är ju faktiskt
bättre än vad Moderna Museet lyckats dra in i sponsring!
Vänliga hälsningar

Alexander Husebye
ps 1. jag har skickat detta nummer
av Företagsminnen till Eva Swartz
och Keith Wijkander, de är hjärtligt välkomna att hälsa på!
ps 2. vi har ännu inte hittat något om Liljeroths Plåtslageri,
men trägen vinner …
alexander husebye är Centrum för Näringslivshistorias vd.
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Noterat
Idolbild när Ericsson
Indonesien fyller hundra år!

Pengar om produkten dödar
Förra numret av Företagsminnen hade en reklamannons
för Sieverts SVEA-spritkök på baksidan. Texten var
på arabiska, många undrade vad de slingriga tecknen
betydde, och vi lät översätta den. Vi hade räknat med en
ganska gängse reklamtext, men resultatet var minst sagt
oväntat:

”Med varje SVEA fotogenkök medföljer
det en garantiförsäkring i summa 100
hundra egyptiska pund som utfaller
vid varje explosion med dödlig utgång.
Försäkrad hos företaget Lenirn Di
Bari. Garanteras av fabriken. Begär
med envishet fabriksgarantin. Likaså
försäkringsbeviset. Säljs i alla butiker:
_______ pris per fotogenkök _______
öre _______ pris per utrustning
_______ öre”
6

För två år sedan kom
Ericsson i Polen ut med
en jubileumsbok om verksamheten i landet. En polsk
forskare hade fått tillbringa
mycket tid hos Centrum för
Näringslivshistoria, där hela
Ericssonskoncernens arkiv är
deponerat.
Nu är det Ericsson i
Indonesien som gett ut en
skrift om företagets 100 år där. Med varje exemplar
av boken medföljer ett litet inramat porträtt av Lars
Magnus Ericsson, som man enligt bildtexten kan ta
ut och hylla. I ramen är Ericssons gamla LM-logotyp
ingraverad. Därefter följer ett förord av Indonesiens
kommunikations- och it-minister.
Den historiska framställningen inleds med ett par
kapitel om företagets uppkomst i Stockholm för att sedan gå djupare in på dess historia i Indonesien. Allt är
illustrerat med ett rikt bildmaterial från Centrum för
Näringslivshistoria. En raritet!

Ericsson-fynd!
I dagarna hittade man i samband med en dödsboutredning, några kartonger med ett helt unikt innehåll. Ett
antal handskrivna brev från 1897 av Ericssons grundare,
Lars Magnus Ericsson, ger detaljerad information om
företagets första internationella verksamhet,
Ericssons etablering i
S:t Petersburg. I breven
finns också ett utkast
till tankarna för Ericssons sjukkassa. Lars
Magnus Ericsson nämner en summa på 1 000
kronor som grundplåt.
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Tysk bilhistoria
Tyska biltillverkare har sedan länge använt sin historia för
att profilera sina varumärken. Så gott som alla märken
har numera sina museer med omfattande program och
möjligheter till shopping av bildetaljer. I Stuttgart ståtar
Mercedes Benz nya museum (det fjärde i raden) som en
jättelik installation där bilens historia och framtid möter
olika konstuttryck. Den bayerska konkurrenten BMW,
vill förstås inte vara sämre utan kommer under våren att
öppna ett nytt museum med mångdubblad utställnings
yta. Mer finns att läsa på www.bmw-welt.com

Svensk glasshistoria
Strykande åtgång vid Coca-Colas lansering i Sverige 1953.

Coca-Cola förnyar museum
Ett annat varumärke med historia, Coca-Cola, har också förnyat sitt museum. Den som vill uppleva drycken i
alla former kan göra det på plats i Atlanta i New world
of Coca-Cola. 4-D biograf, konstsamlingar och märkligt
nog ca 70 varianter av drycken finns att prova. Man kan
börja besöket redan hemma genom att klicka in på
www.worldofcoca-cola.com

Alla har sin favoritglass och den årliga lanseringen av
GB röner stort intresse. Inte minst är spänningen stor
inför vilken av de historiska glassarna som får återuppstå
för en säsong. Snart kommer man att kunna bekanta sig
närmare med GB:s historia på webben. Centrum för
Näringslivshistoria producerar en ny sajt för Svenska
Unilever, som skall presentera historien inte bara bakom
glassarna utan även bakom varumärken som Via och
Milda. Beräknad release är i början av maj.

Nytt centrum för företagandets historia
Svensk Handel 125 år!
I år är det 125 år sedan 270 köpmän bildade Sveriges
Allmänna Handelsförening, den äldsta roten till det som
idag är organisationen Svensk Handel. Med anledning
av jubileet utkommer en skrift: Handelsbilder (producerad av Centrum för Näringslivshistoria). Boken kommer
vara både en fotobok med ett 150-tal vackra och intressanta fotografier ur den svenska handelns historia och en
historik över branschen och dess organisationer.
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Den 1 januari grundades Uppsala Centre for Business
History (UCBH). Även om namnet är snarlikt Centrum
för Näringslivshistorias engelska benämning, så är inriktningen en annan. Den nya institutionen utgör en del
av Uppsala universitet och kommer att ägna sig åt forskning och universitetsutbildning, bl.a. vill man sprida historieämnets vetenskapliga metoder till andra fakulteter.
Chef för centret är Mats Larsson, professor i ekonomisk
historia: en stor vän av historiska arkivstudier och f.d.
ledamot av Centrum för Näringslivshistorias styrelse.
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Döden som reklamargument
Skelett, sörjande änkor och föräldralösa barn kunde man
förr möta i reklam för livförsäkringar. I dag är antydningarna om livets slut mer diskreta. Men frågan är om
vi nu fjärmat oss allt för långt från dödens realiteter.
torbjörn elensky
i alla tider har människor hjälpt
varandra, trots envisa rykten om motsatsen. Har det inte varit familj och
grannar, som ryckt in i stunder av kris,
har det varit kyrkor och liknande organisationer, som hjälpt till att bygga upp
det nedbrunna huset, att ta hand om
änkan eller de föräldralösa barnen.
De moderna samhällen som utvecklats efter 1500-talet har emellertid blivit så socialt och ekonomiskt komplexa
att det knappast går att förlita sig enbart på andras välvilja längre. Var och
en är så illa tvungen att själv se om sitt
eget hus, och försäkringar är det idag
lika självklart att man måste ha, som
det tidigare var att man gick i mässan
om söndagarna.

Det började i London
Försäkringsbolagen i modern mening
uppstod ur samma fruktbara miljö som
modern filosofi, litteratur, handel, debatt och politik: på 1700-talets inrökta
kaffehus. Särskilt de i London hade
stor betydelse. Lloyd’s, som än idag
är en global försäkringsjätte specialiserad på sjöfart, var exempelvis i sig
själv från början ett kaffehus, grundat
8

1680, där sjöfarande samlades, nyheter
cirkulerade och man kunde söka både
besättning och nya uppdrag.
Länge ansågs försäkringar vara ett
slags spel och dobbel, man ”slog vad”
om att någon olycka eller ett dödsfall,
en stöld eller liknande skulle inträffa,
och skedde det verkligen fick man ut
ett visst antal gånger den insats man
själv betalat. Det där var naturligtvis
ett missförstånd, en försäkring ska
bara täcka den egna förlusten – men
på grund av detta missförstånd var det
faktiskt förbjudet med försäkringar i
vissa länder, ända in på 1800-talet.
Den grymmaste avarten av detta
förekom också i 1700-talets England.
Det var de olyckliga utblottade, vilka
planerade att hänga sig i förtvivlan,
och som tog inträde till sitt självmord,
för att familjen skulle kunna få det
bättre efteråt med den lilla slant som
på så sätt drogs ihop. En riktigt sjuk
och obehaglig variant, och kanske en
bidragande anledning, om än indirekt, till att livförsäkringar vanligen
stipulerar att premien inte ska utfalla
om försäkringstagaren själv tar sig av
daga.

Döden i vardagen
Naturligtvis var 1700-talet en tid då
man exempelvis ännu avrättade brottslingar offentligt – och inte sällan lät
kropparna hänga kvar utmed vägarna,
androm till varnagel. Det var en tid
då döden var närvarande högst reellt
i vardagen på ett sätt som vi knappast
kan föreställa oss idag, åtminstone inte
i fredstid.
Samtidigt som tv-underhållningen
och nyheterna fyller vår vardag med
flera skildringar av ond, bråd död än
troligen någonsin i historien, lever de
flesta av oss numera tryggt avskilda
från döden.
Majoriteten av dem som växer upp
i Sverige har knappast ens sett en
avliden släkting, ingen farmor eller
morfar, uppklädd i sängen inför begravningen, inga likvakor utan överallt
stängda kistor, ett överskylande av
detta yttersta som ju dock förenar oss
alla och som är en oundviklig del av
den mänskliga erfarenheten, hur långt
vi än försöker skjuta ifrån oss den, med
alltifrån operationer och gymnastik,
till smink och fotoshop. Som det står i
en klassisk vanitastext mellan skeletten
i ett benhus i centrala Rom: ”Det du är
var vi, det vi är blir du”.

En trösterik tanke?
Livförsäkringen är på sätt och vis det
yttersta ansvarstagandet. Den visar att
du vårdar dig om dina efterlevande,
din äkta hälft och dina barn, också
företagsminnen 2008;1

Skandia har genom åren haft flera drastiska reklambilder
för livförsäkringar. Liemannen är från tidigt 1900-tal,
Fiskaren, månen och studenterna är alla från 1934 och ingår
i en förslagspärm. Änkan är från samma årtionde, men gör
inte reklam för liv- utan begravningsförsäkring. Lejonet
slutligen är från 1950-talet. Skandias bildarkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.
företagsminnen 2008;1
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Små klistermärken från Skandia och dotterbolaget Freja med
reklam för de olika försäkringar man kunde teckna i bolagen.
Skandias bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

bortom din egen existens. Ingen blir
glad av att tänka på sin egen död, men
av att tänka på att livet går vidare, och
att man, också från andra sidan graven,
kan göra något för de sina, kan kanske
vara en trösterik tanke?
Centrum för Näringslivshistoria har
i sina arkiv ett antal anslående gamla
livförsäkringsannonser, som inte väjer
för det oundvikliga – för att inte säga
det melodramatiska. Det är bilder från
den tid då döden ännu erkändes som
en del av livet, men som skulle vara
helt omöjliga idag. Idag visas oftast
lyckliga scener i annonserna, som
knappast har något med det egentliga
ärendet att göra, med en försynt fråga
i brödtexten om vad som händer om
någon kilar vidare i förtid ...
De äldre annonserna däremot
visade gärna både, skelett, sörjande
änkor och föräldralösa barn. På en av
de allra makabraste affischerna syns
ett festande följe med ungdomar som
vandrar utmed landsvägen: f lickorna
går i armkrok och ynglingen spelar
dragspel så det står härliga till – men
bakom en sten utmed vägen lurar döden, ett skelett med timglas och lie,
som på någon gammal kyrkmålning,
och texten nedtill på annonsen säger:
”Man går mot döden hvart man går”.
Tveksamt om den skulle sälja några
försäkringar idag.

Tiden ilar – trygga familjen
En annan visar bara sanduret, med
den handskrivna texten i gammal stil:
”Tiden ilar/Stundglaset rinner/Trygga
familjen i Skandia”. Flera visar änkor,
i dok och allt, och återkommande är
naturligtvis de arma små. Sakligast
en annons med en vacker lavering av
en ung änka och den sakliga texten:
”Sorgen får icke ökas av ekonomiska
bekymmer”.
Alla annonser är inte fullt så makabra. Det finns också exempelvis på
en bild ett gäng glada studenter som
vandrar genom en park i sina vita mös10

sor och påskriften: ”En lycklig dag!/
Tack vare fadrens omtanke att försäkra
sig i Skandia kunde barnen avsluta sina
studier.”
De flesta försöker väl än idag att
ordna det för sina efterlevande. Livförsäkringar säljs det nog lika många nu
som då – eller fler. Men den större fråga dessa annonser väcker är den varför
vi inte längre vill, eller kan, eller klarar
av att se döden som den realitet den är?
Det är nog unikt för vår tid att den så
fullständigt osynliggjorts. Åtminstone
i större delen av västvärlden – på andra
håll kan det naturligtvis se radikalt annorlunda ut, och i exempelvis katolska
länder hålls fortfarande ofta likvakor
med öppen kista.

Döden en del av livet
Trots att kyrkbröllop och allehanda
ärevördiga traditioner står så högt i
kurs idag igen, och förtjusningen är
utbredd inför alla typer av sant eller
påhittat hel- eller halvgamla bruk, så
lär väl troligen inte seden att lägga ut
lik till beskådan inför jordfästningen
kunna komma tillbaka igen. Frågan
är om det ändå inte skulle vara bra
med ett mera naturligt förhållande
till döden. Om man vande sig vid att
den faktiskt är en del av livet, något
vi alla måste gå igenom, både då oss
närstående går bort, och den dag vi så
småningom själva gör det, skulle det
kanske inte komma som en lika stor
chock varje gång, och det traumatiska i
varje enskilt dödsfall kunde kanske bli
mera hanterbart.
Kan ett självbedrägligt förträngande
av ett oundvikligt faktum verkligen
vara detsamma som trygghet? Centrum för Näringslivshistoria samlingar
av gamla livförsäkringsannonser är helt
klart värda en stunds eftertanke.
torbjörn elensky är författare. Hans
senaste bok, ”Lauras tupp – 100 kubanska
bilder” är en personlig skildring av landet,
som hamnat utanför tiden. Medverkar
även regelbundet som skribent i DN.
företagsminnen 2008;1

Ögonblicket

Under det teknokratiska 1960-talet
demonstreras på Ringbaren vid Sergels Torg i Stockholm en nymodighet:
maträttsautomaten. Man trycker på en
knapp, en beställning går till köket på
exempelvis wienerschnitzel, baconbanan
eller stekt fläsk med stuvade makaroner,
och rätten serveras till bordet. Det är nog
företagsminnen 2008;1

ingen slump att den först testas på en
lunchrestaurang mitt i det stressiga city.
Maträttsautomaten skulle säkert fungera
än idag, men med ett större sortiment av
knappar. Designen skulle smälta in väl
på en snabbmatsrestaurang i Hammarby
Sjöstad. Ur ICAs bildarkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria. (Fotograf okänd)
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Artikelförfattaren har haft med kameran till ett stort antal övergivna platser och industriruiner, mest i Sverige, men även utomlands.
Här är det en kolgruva i Hazard, Belgien. Foto: Jan Jörnmark.

Monument över skapande förstörelse
Runt om i landet finns
ruiner av nedlagda industrier – gömda platser. Att
dokumentera dem ger en
stark känsla av ett upplöst
samhälle. I Fredriksberg
syns spåren av den ständiga strukturomvandlingen
tydligt. | jan jörnmark
de stora svenska industrinedläggningar som pågick under 1970- och
80-talen har fyllt det svenska landskapet med ruiner. Själv har jag ägnat de
sista två–tre åren åt att resa runt och
dokumentera resterna av ruinerna.
Webbplatsen www.jornmark.se vi
byggde i juli 2005 har 20 000 besökare
i månaden, och boken som kom i april
2007 har passerat 10 000 sålda exemplar. Uppenbarligen fanns det ett helt
oanat jätteintresse för samtidshistorien
när man till slut försökte fånga upp det
med en kombination av ord och bild.
Jag tror att det har varit kombinationen av nedlagda industrier, bostäder,
infrastrukturanläggningar och kulturfenomen som fångat intresset. Industri
i all ära, men de flesta av oss har ett
12

begränsat personligt förhållande till
ett sockerbruk eller en pappersindustri.
Däremot har känslan av upplöst samhälle en stark klang – ”herregud, dom
håller på att lägga ned hela Laxå.”
Tittar vi på bilderna från olika
övergivna industrier på de här sidorna
framstår allt det här ganska tydligt.

En tillfällig lösning
Ett intressant exempel är Fredriskberg.
Bruket började anläggas i slutet av
1800-talet när järnbruksekonomin höll
på att kollapsa på grund av de fallande
stenkolspriserna. Det var omöjligt att
slösa bort träkol på förlustdrivande
metallurgi, och massaindustrin blev
åtminstone tillfälligt en lösning.
Helleforskoncernen växte fram åren
1910–30. Bildandet drevs på under
emissionsbolagshysterin och efter jättekraschen i början av 20-talet hörde
den ostadiga koncernen till det svenska
banksystemets olösta surdegar. Hellefors var under en period statligt, men
hamnade sedan hos Custos. Egentligen är allting en ganska normal och
ostadig vandring i den förmodat stabila
svenska investmentbolagsekonomin.

Vanvettig efterkrigskonjunktur
Under depressionen blev koncernen allt
mer integrerad och självförsörjande.

Dessutom gjorde den svaga konkurrensen att man faktiskt uppvisade en
serie av år med stabil lönsamhet. I
Fredriksberg, där Hellefors skogsindustriella centrum låg, skedde kontinuerliga investeringar, som gav acceptabel
avkastning så sent som 1950–55. Den
europeiska efterkrigskonjunkturen var
av en närmast vanvettig karaktär och
man kan inte annat än häpna när man
nuförtiden besöker de investeringar
som gjordes i Fredrikberg, Tuna Hästberg, Mossgruvan och Grängesberg/
Stråssa under den gyllene epoken.
Optimismen och förmågan att bara
titta åt ett håll var som vanligt stark,
men i Fredriksberg blev den svaga
situationen snabbt tydlig. Det var redan 1958 dags att sälja skogsdelen till
grannen Billerud AB, som egentligen
mest tog bruden för skogens skull.
Den värmländska koncernen hade
missat att säkra återväxten under mellankrigstiden, så Hellefors jättelika
skogsområden i Mellansverige var synnerligen attraktiva.

Orange rost och gröna björkar
Koncentrationstendenserna blev en
omdebatterad del av svensk kapitalism
under 1960-talet. Vi kan till exempel
se hur samma process upprepades åtta
år senare i mellersta Värmland när
företagsminnen 2008;1

Konferensrummet på överginva Ytong-fabriken i Hällabrottet i Närke är ännu fullständigt
intakt. Man får intrycket av att ledning och personal bara marscherat ut en dag i mitten av
1970-talet för att aldrig mer återvända. Foto: Jan Jörnmark.

Uddeholm köpte upp Mölnbacka-Trysil. Även i det fallet skulle det skapas
spektakulära ruiner i spåren av den
uppköpta koncernen. Själv får jag nog
tillstå att ett besök i den urblåsta och
vandaliserade massaruinen i Deje en
vacker sommarkväll hör till livets absoluta absurditeter. Att kika mot den
klarblå Klarälven genom orange rost
och gröna björkar har religiösa drag.
Men i Fredriksberg gick livet sin
gilla gång. Billerud väntade egentligen in nästa konjunktursvacka och
koncentrerade, på ett fullständigt
självklart sätt, investeringarna till
Gruvön nere vid Vänerkusten. Den
smalspåriga järnvägen hit upp lades
ned framemot 1970, samtidigt som de
sista resterna av bruket avvecklades.
I nästa tidsmässiga avlagring följer
sedan spåren från en annan intressant
14

epok inne i de nuförtiden tomma och
halvrivna lokalerna.

Björkskog och graffiti
Men först skall jag bara konstatera att
trettiofem års förfall har gett Fredriksbergs bruk oerhörda kvaliteter. Inne i
den stora hallen där sodapannorna gått
för fullt bor numera trollen, i en björkskog som befinner sig i snabb tillväxt.
Graffiti och glassplitter ligger överallt,
och avspärrningar ligger slängda här
och var i nejden.
Men rör vi oss därinne kommer vi
att hitta resterna av den svenska industripolitikens gyllene 1970-tal. Jag
besökte själv en gång för länge sedan
ett kommunalråd i Ljusnarsberg som
uppgivet berättade för mig att ”dom
som kommer hit är ju inte direkt dom
starkaste företagen” och synerna i

pappsalen i Fredriksberg bekräftar
sanningen i uttalandet. De företag
som tog emot subventionerna var helt
enkelt de svagaste som landet hade och
det fanns inte mycket hoppingivande i
att få in Lesjöfors Fjäder och Skandinaviska Jute i lokalerna.

Tapeter för hippa krogar?
Men Skandinaviska Jutes tapetsamling
är ändå väl värd att beskåda. Det var
just tapeter som producerades häruppe
och för att övertyga gästande detaljister
om Jutes förträfflighet sattes enorma
tapetprover upp på väggarna härinne.
Varvet har nuförtiden gått hela vägen
runt, och de storblommiga mönstren
skulle sannolikt göra succé på hippa
krogar på Södermalm.
Men i Fredriksberg gick det åt
skogen redan 1985 och här bevisades
företagsminnen 2008;1

Kontrollrummet på Västerås ångkraftverk, en miljö som för tankarna till tidiga
science fiction-serier. Foto: Jan Jörnmark.

företagsminnen 2008;1

jan jörnmark är docent i ekonomisk
historia i Göteborg. Han har skrivit flera
böcker om globalisering och internationell
företagsamhet. Boken ”Övergivna platser”
blev 2007 en storsäljare.
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av Jan Jörnmark, en kombinerad
foto- och textbok, som behandlar
globaliseringsfenomenet från ett
lokal perspektiv. Del 2, som kommer i september handlar också om
Sverige, men tar sin utgångspunkt
i digitaliseringens genomgripande
betydelse, samt de större städernas
förnyade roll i den ekonomiska
omvandlingen.
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Ingenting hjälpte häruppe. Tomma lägenheter förvandlade redan oattraktiva
bostadsområden till brickor i svensk
flyktingpolitik runt 1990. Femton år
senare skulle det göra samhället herostratiskt berömt, när det visade sig att
en läkare med tveksam legitimation
utfört omskärelser på köksborden i de
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Fler historiska företagsmiljöer
finns i boken Övergivna Platser

YR

Bricka i flyktingpoltiken

numera tömda husen. Även landstinget
försökte mildra krisen genom att anlägga ett nytt centraltvätteri i slutet
av 1960-talet. Med ökade krav på offentlig effektivitet försvann även det
år 2002.
Nuförtiden har Fredriksberg tappat två tredjedelar av befolkningen
sedan 1950. Till och med kiosken står
övergiven nere vid vägen med gammal
reklam för ”Sydapelsin” hängande på
sidan. Själv har jag svårt att föreställa
mig en bättre dokumentation över
drygt hundra år av svensk industrioch samhällsutveckling.
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egentligen sanningen i att kapitalismen är en process av skapande förstörelse. De destruktiva elementen blev
starka när globaliseringen och det
nya konkurrenssamhället sköt fart.
Tragiskt nog saknade man förmågan
att utveckla nya specialiseringar.
Fredriksberg var som en boxare som
hängde på repen och förmågan till
återhämtning minskade efter varje
nytt och tungt kroppsslag.
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Nytt ljus över
Warszawa-svenskarna
Nya, tidigare okända dokument i Ericssons arkiv kastar
nytt ljus över de s.k. Warszawasvenskarnas öde. Sju av
dem greps av Gestapo. Fyra av dem dömdes till döden.
Alla överlevde. | staffan thorsell
den polske historikern Jozef Lewandowski kämpade under årtionden i en
labyrint av dokument, intervjuer och
intriger för att kunna skriva Warszawasvenskarnas och därmed också
en viktig del av Polens historia under
andra världskriget.
De arbetade åt svenska storföretag
som ASEA och Tändstickbolaget. Två
av dem kom från Ericsson men där
fick Lewandowski ingen hjälp. När
han i mitten på 70-talet vände sig till
Ericsson fick han istället höra att:

ett offentliggörande av samarbetet med
den polska motståndsrörelsen under andra världskriget skulle skada företagets
intressen särskilt i Sydamerika, där
många nazister gömde sig efter kriget.
Detta stod att läsa i Lewandowskis
bok ”Knutpunkt Stockholm”, som kom ut
2006 och är en viktig källa för den här
artikeln.
I det jättelika verk i tre delar på två
språk som tillverkades på Institutionen för Ekonomisk Historia i Göteborg till Ericssons 100 årsjubileum
1976 nämns inte Warszawasvenskarna. Visserligen kallar man händelserna i Polen för ”det allvarligaste slaget
mot LME under kriget” men inte ett
ord om de två direktörer som tyskarna
dömde till döden. Fick forskarna från
Göteborg inget veta eller valde de av
andra skäl bort ämnet? Lewandowski
fick i varje fall vid samma tid höra att
det var ”bäst att han visste så lite som
möjligt”.
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Nu har företaget en annan och
öppnare inställning och jag har haft
möjlighet att ta del av det unika källmaterial om Warszawasvenskarna som
finns i Ericssons arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.

Engelska spioner
Dokumenten har aldrig presenterats
tidigare och naturligtvis vill jag framförallt berätta om dessa länge okända
handlingar. Men för att historien skall
bli begriplig, behövs några ord om
Warszawasvenskarna. Fyra av de sju
gripna dömdes till döden som engelska
spioner. I verkligheten blev de en handelsvara i bisarra svenska bytesaffärer
med Nazityskland. Alla överlevde kriget.
Den mest betydelsefulla var ASEAs
chef i Polen, Sven Norrman. Under
18 månader var han den viktigaste
budbäraren mellan exilregeringen i
London och motståndsrörelsen i Polen.
Tack vare honom fick världen ta del av
den första detaljerade berättelsen om
massmorden på Polens judar. Norrman
smugglade ut texten med hjälp av mikrofilmer insydda i kläderna på en resa
Warszawa – Berlin – Stockholm den
21 maj 1942. Filmerna gick vidare till
London. I juni spreds sedan berättelsen över världen. Att världen inte ville
lyssna var inte Sven Norrmans fel.
Han var kvar hemma i Stockholm
när Gestapo slog till. Det var meningen
att han, trots flera varningar, skulle
flyga tillbaka till Berlin den 11 juli 1942.
Men strax innan flyget gick hörde han
på radio att en av hans svenska vänner

från Warszawa just hade gripits i Berlin.
Det var Ericssons direktör Nils Berglind
som arresterats. Norrman stannade i
Stockholm. De följande veckorna greps
ytterligare sex svenskar och en lång rad
polacker. Den 22 juli arresterades Ericssons högste chef i Polen, Sigfrid Häggberg, på en gata i Warszawa.

Nytt ljus
De dokument från Ericssons arkiv
som nu är tillgängliga kastar helt nytt
ljus över företagets verksamhet i Polen
under kriget och över Berglinds och
Häggbergs insatser. De polska affärerna var viktiga för Ericsson. Deras
dotterbolag Polska Akcyjna Społka
Telefoniczna (PAST) skötte hela telefonnätet i Warszawa och hade en
fabrik med över 400 anställda i Radom, Ericsson Polska Akcyjna Społka
Elektryczna (PASE).
Hösten 1939 tog tyskarna PASE och
PAST i beslag, men Häggberg och
Berglind fortsatte att kämpa för att hålla
igång verksamheten och försöka se till
att företaget fick ersättning för sina
förluster. Förhandlingarna mellan Ericsson och tyskarna pågick fortfarande när
kriget tog slut. I praktiken samarbetade
Ericsson bra med tyskarna i Polen under
hela kriget – också efter att Häggberg
och Berglind häktats. Ett fascinerande
dokument i samlingen visar hur ledande
personer från Ericsson efter gripandet
får träffa Häggberg i Gestapos celler för
att göra upp om hur firman skall skötas
nu när han var arresterad.

Full sysselsättning
Redan våren 1940 började PASE tillverka styrhuvuden till sjunkbomber för
den tyska marinens räkning. Snart fick
man en ny order till fabriken i Radom
på viktiga delar till kulsprutorna på
företagsminnen 2008;1

Sigfrid Häggberg, när han återvände till det förstörda Warzawa efter kriget. I bakgrunden syns PAST:s telefonstation. Den
var av bastant granit och användes av polska trupper som ett sorts fort under striderna om Warszawa. Fast den ser väldigt
skadad ut här, renoverades den senare och står kvar än i dag. Ericssons bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

tyska jaktflygplan. ”Fabriken hade
full sysselsättning” heter det i en rapport. Många år efter kriget skrev en av
svenskarna som arbetade i Radom att
man just inte hade något val och att
man dessutom ville skydda de 430 anställda. De som arbetade i krigsindustrin fick större livsmedelsransoner än
andra. Dessutom fick de ID-kort som
skyddade dem från att bli skickade till
Tyskland som slavarbetare.
Medan Ericssonbolagens högsta
chefer i Polen satt i fängelse, dödsföretagsminnen 2008;1

dömda för spioneri, såg svenska ingenjörer till att produktionen fortsatte
och utresta medarbetare från Stockholm gjorde sitt bästa för att vårda företagets intressen. Efter en sådan resa
i Polen våren 1943 fick vd i Stockholm
rapport om ”det goda samarbetet med
Hauptmann Curt Mensch (rustningsmyndighetens representant i ledningen) och de tyska myndigheterna och
beställarna”. Rapportören vill dock ha
”strängare disciplin och ordning på
verkstadspersonalen”.

Illojala anställda
Warszawasvenskarna, med Sven
Norrman i spetsen, må vara hjältar i
nutidens ögon men det var de inte för
sina samtida chefer hemma i Sverige.
”Deras chefer anklagar dem för att
vara illojala” rapporterade den polska
exilregeringen i september 1942.
Efter kriget ville Warszawasvenskarna helst inte tala om vad som hade hänt.
I några fall kan det ha berott på att de
lämnat uppgifter som lett till att polska
vänner gripits och avrättats. Det är svårt
17

Interiör från telefonstationen i Warszawa, under 1910-talet, då den fortfarande tillhörde Telefon AB Cedergren. Efter Polens självständighet
drevs den av PAST, som ägdes gemensamt av Ericsson och polska staten. Ericssons bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

att veta precis vilka insatser var och en
av dem gjorde i kampen mot nazisterna
och man skall inte skära dem över en
kam. Men alla bidrog med humanitärt
bistånd till utsatta polacker och flera
av dem var också kurirer för den polska
motståndsrörelsen även om de efteråt
inte ville höra talas om det. När Sven
Norrman, som också smugglade ut egna
bilder av judeförföljelserna, fick en fin
utmärkelse av den polska regeringen begärde han att det skulle vara hemligt.

Norrmans räddning
1962 berättade Norrman, i ett intyg
som finns i Ericssons arkiv, att det var
Nils Berglind som räddade hans liv.
Norrmans vänner i Polen hade hört
rykten om att han skulle gripas när
han kom tillbaka från Sverige nästa
gång. Berglind satte sig omedelbart
på tåget till Berlin för att med hjälp av
18

den svenska legationen varna Norrman. Varningen nådde fram till Stockholm men man tog den inte riktigt på
allvar. Det var först när Berglind greps
som man förstod att det var allvar.
I en odaterad redogörelse efter kriget berättar Berglind om den hemska
tid som följde. ”Tyskarna hotade med
att jag skulle skjutas inom 2 dagar om
jag ej talade om allt jag kände till”.
Han satt i en ensam cell. Det kunde
gå veckor mellan förhören. När domen
föll i juli 1943 fördes han och de andra
dödsdömda svenskarna till dödscellerna i Moabitfängelset där de inkvarterades två och två. ”Vi fick ta på oss
svarta uniformer med gul armbindel
och breda gula revärer på byxorna för
att särskilja oss från vanliga fångar
[– – –]. Där satt vi och varje gång det
hördes steg i korridoren trodde vi att
vår sista stund var kommen”. Först på

hösten samma år fick de veta att deras
straff förvandlats till livstid i tukthus.

En svit på hotell Adlon
När bomberna började regna över
Berlin f lyttades de till ett säkrare
fängelse. De förstod att de förvandlats
till dyrbara bytesvaror. Tyskarna sa att
”vi var värda vår vikt i guld” skriver
Berglind. Ett år senare frigavs alla
sju i etapper. De ingick i en charmoffensiv där Heinrich Himmler och
hans spionchef Walther Schellenberg
försökte få Sverige att förmedla tyska
fredstrevare till västmakterna. Plötsligt byttes cellerna ut mot en lyxsvit
på hotell Adlon i Berlin. De fick en
chaufför till sitt förfogande. Walter
Schellenberg kom för att bjuda på
middag. Berlins restauranger och
biografer låg öppna för dem. De var
tyska statens gäster i f lera dagar innan
företagsminnen 2008;1

Lufthansa förde dem hem till Stockholm, berättar Berglind
Ett dokument med Sigfrid Häggbergs underskrift gör ett egendomligt
intryck på eftervärlden. Han menar att
hans och Berglinds ansträngningar att
varna Norrman gjorde att de dömdes
till döden i Norrmans ställe. Han
tycker att Norrman eller möjligen
ASEA borde ge dem ersättning. Dokumenten ser ut som förberedelse till
en skadeståndstalan.

De är tvivelsutan moraliskt skyldiga
att bidra till de kostnader som LME
[---] åsamkats samt gottgöra de ekonomiska förluster som Häggberg och
Berglind [---] lidit för att rädda
ASEA:s män [---] från en troligen
säker död. De psykiska lidanden vi och
våra anhöriga varit utsatta för, dels
genom att vi dömdes till döden, och dels
företagsminnen 2008;1

genom 2 ½ års fängelsevistelse kunna
aldrig gottgöras.
En av Himmlers närmaste män hade
förklarat att ”om Norrman råkat i Gestapos klor hade ingen makt i världen
kunnat rädda honom undan galgen”.
Efter kriget återvände Sigfrid Häggberg till Warszawa för att förhandla
med de nya makthavarna i Polen om
Ericssons framtid. Visserligen förstatligade kommunisterna snabbt företaget
men Ericsson gjorde goda affärer när
man efter kriget levererade utrustning
till det härjade Polen. Häggberg dog i
en bilolycka 1963 och talade mig veterligen aldrig offentligt om sin roll som en
av Warszawasvenskarna. Hans kollega
Nils Berglind berättade först 1970 i en
intervju i Expressen om hur han gripits
av Gestapo och dömts till döden men
han ville inte tala om sina insatser för

att hjälpa utsatta polacker och som kurir
för motståndsrörelsen.
Eftervärlden har ett behov av enkla
hjältebilder för att förstå och bearbeta
vad som hände under den här tiden.
För de människor som var med var tillvaron mer komplicerad. De tvingades
till ständiga kompromisser mellan sina
egna, vännernas och företagets krav och
sina intressen, ideal och möjligheter.
staffan thorsell är kolumnist i
Dagens Industri och f.d. chefredaktör för
Expressen. Han stötte på Warszawasvenskarna när han arbetade med boken
”Mein lieber Reichskanzler – om Sveriges
kontakter med Hitlers rikskansli”.

Ericssons polska historia återges
också i jubileumsboken Ericsson
100 lat w Polsce (2005).
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Recensioner i urval
börje isakson är journalist och författare med förflutet på Teknikens Värld,
Månadsjournalen och Dagens Industri.
Han har bl.a. recenserat litteratur och
skrivit böcker om historia.

Jönköpings elektricitetsverk och spårvägar – Ett hundraårsjubileum
av lars o. fältskog och lennart lindberg, trafik-nostalgiska förlaget
boken berättar detaljerat och bildrikt om elens och spårvagnarnas inträde
i Jönköping i början av 1900-talet.
Innehållet är i första hand intressant för
jönköpingsbor och spårvägsentusiaster,
men skildringen av hur den nya kraften,
elen, förvandlade Jönköping och revolutionerade kommunikationerna är giltig
för många svenska städer.
Även om mycket handlar om utbyggnad av spårvägsnätet och inköp
och ombyggnad av spårvagnar ger

”Jönköpings elektricitetsverk och
spårvägar” också en bild av Sveriges
utveckling från ett mörkt rike, som
sakta rörde sig framåt med apostlaoch andra hästar, till ett modern och
upplyst folkhem.
Personligen imponeras jag emellertid – vid sidan av de många faktauppgifterna – mest av bilderna på elverksoch spårvägshallbyggnaderna. De var
ståtliga som slott och patriciervillor,
och lika vackra.

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping 1907–1972
– Hundra år sedan starten av bengt-åke rudström (red), trafik-nostalgiska förlaget
en berättelse om ett företag med en
skiftande historia. ASJ, som startades
av bröderna Erland och Carl Johan
Uggla, fick en pangstart med hjälp av
det uppsving för järnvägen som inletts
under 1890-talet. Det växte sedan
snabbt, började tillverka spårvagnar och
startade Linköpings Armatur- och Metallfabrik för att tillverka ventiler och
armatur till tågvagnarna.
Under första världskriget började
ASJ också producera utrustning för
försvaret och 1918 fusionerades det med
Vagn och Maskinfabriks aktiebolaget i
Falun och AB Arlövs Mekaniska Verkstad och Waggonfabrik. Några år senare kompletterades produktfloran med
chassier till bussar och motorvagnar.
Men allt gick inte på räls. Under
1920- och början av 1930-talet hade ASJ
problem. Ett försök att lösa dem blev att
starta en aeroplanavdelning, som byggde
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flygplan. Den övertogs 1939 av Saab.
Utvecklingen fortsatte i samma
stil. ASJ köpte Svenska Karosseri
Verkstäderna i Katrineholm och tillverkade minor åt marinen, men basen
i verksamheten var produktion av järnvägsvagnar och, med tiden, rälsbussar.
Så småningom tillkom produktion av
värmepannor, varmvattenberedare,
tankbilar, tunnelbanevagnar, trailers,
släpvagnar och entreprenadmaskiner.
Men det hjälpte inte. Efterfrågan på
järnvägs- och spårvagnar vek och mot
slutet av 1960-talet inleddes avvecklingen av företaget. Och trots försök
med båtproduktion och olika sammanslagningar upphörde ASJ:s tillverkning
i Linköping 1972–1973. Företaget blev
ett dotterbolag till Saab-Scania – som
gjorde ett klipp, enligt författaren.
Här finns en spännande företagshistoria, men den antyds bara i boken.

Författarna koncentrerar sig på de
olika tåg-, spårvagns- och bussmodeller som lämnade fabriken. De intressanta turer bland ägarna och i styrelse
och ledning, som måste ha förekommit
i samband med olika beslut, redovisas
tyvärr knappast alls.
företagsminnen 2008;1

Gustavsberg – Porslinet, fabriken, konstnärerna
av gösta arvidsson, norstedts
detta är ett i alla avseenden storstilat verk. Författaren skildrar fabrikens
historia från det tegelslageri som Maria Sophia de la Gardie 1645 startade
vid Farstaviken väster om Stockholm
via hennes (orealiserade) idé att 1665
starta tillverkning av Delft-porcellainer och den verkliga starten av porslinstillverkning vid Farsta-Gustafsberg
(1825) till försäljningen till KF 1937
och utförsäljningarna av de olika anläggningarna under 1980- och 1990talen.
Gustavsberg tillverkade då åtskilligt
mer än porslin. Efter 1937 kompletterades produktionen med sanitetsporslin, plastprodukter, badkar, pumpar,
radiatorer, rör, VVS-artiklar, armaturer och värmepannor. Det mesta
av detta tillverkades på andra orter,
medan boken uppehåller sig vid utvecklingen i Gustavsberg. Kring porslinsfabriken växte ett klassiskt brukssamhälle där disponenten Wilhelm
Odelberg styrde som upplyst despot.

Under 1950-talet började brukssamhället upplösas, men ännu på
1960-talet ritade fabrikens ägare – som
då var KF – samhällets nya centrum.
Bokens fokus ligger emellertid på
porslins- och keramiktillverkningen
och författaren beskriver både den
ekonomiska, tekniska och konstnärliga
utvecklingen. Gustavsberg lyckades ta
sig igenom flera kriser – ofta till följd
av utländsk konkurrens – innan ledningen gav upp.
Några kriser klarade man av med
hjälp av ny teknik och rationaliseringar, andra försökte man övervinna
genom konstnärlig förnyelse. Under
1900-talet arbetade några av samtidens ledande svenska keramiker på
Gustavsberg: Wilhelm Kåge, Stig
Lindberg, Lisa Larsson och Margareta Hennix, för att nämna några som
porträtteras. Skildringen av dem och
diskussionerna kring deras arbete blir
samtidigt något av en koncentrerad
svensk designhistoria.

Men på 1980-talet gick det inte
längre. Tillverkningen av hushållsporslin minskades och 1993 lade man
ner porslinstillverkningen i Gustavsberg. Under de följande åren såldes
företagets olika delar.
Berättelsen om Gustavsberg är intressant ur en rad synpunkter. Och boken om fabriken, samhället och konstnärerna är vacker, bildrik – porslins- och
keramikintresserade får sitt lystmäte
– och försedd med en utförlig faktadel.
Den har egentligen bara en nackdel:
storleken. Tyngden och formatet – drygt
400 sidor – gör den svårhanterlig.

Åke Wiberg – Entreprenör & politiker av mats larsson, atlantis
här presenteras en för de f lesta
okänd person vars namn i dag lever
främst genom Åke Wibergs stiftelse.
Mats Larsson berättar om en minst
sagt aktiv person: Åke Wiberg var
jurist, företagsledare, lokalpolitiker
i Skåne och senare rikspolitiker,
konstsamlare och, som ordförande för
Östasiatiska museets nämnd, drivande
kraft vid museets tillkomst.
Han avled 1963 efter en lång tids
sjukdom, men var aktiv i stort sett
fram till sin död.
Problemet med att skriva om en
person drygt 40 år efter hans död är
att det inte går att fråga ut personen
om varför han gjorde det ena eller det
andra. Författaren får nöja sig med
att hitta svaren på frågan hur det gick
till. Och där har Mats Larsson varit
framgångsrik. Ur den strida f loden av
fakta framträder Åke Wiberg som en
man som gjorde skillnad:
företagsminnen 2008;1

Som lokalpolitiker – inom Allmänna valmansförbundet, senare
Högerpartiet – i Malmö ledde han
avståndstagandet från nazisterna och
fick fart på det ekonomiska stödet
från näringslivet.
Som rikspolitiker organiserade han
– vid sidan av det ordinarie politiska
arbetet – partiets riksdagskansli och
ordnade finansieringen av det.
Detta skedde samtidigt som han, via
sitt arbete som advokat, blev alltmer
engagerad i Malmö Strumpfabrik. Han
redde ut företagets ekonomi och organisation och blev senare majoritetsägare
och vd. Med strumpfabriken som bas
byggde han en företagskoncern med
tyngdpunkten inom träindustri.
Men det som gör Åke Wiberg
närmast unik är att han kombinerade
entreprenörskapet och det politiska engagemanget med ett levande intresse för
forskning och kultur, främst konst. 1944

blev han ordförande i Statens Konstråd
och arbetade aktivt och framgångsrikt
för att förverkliga målet att en procent
av statens kostnader för byggen skulle
gå till konstnärlig utsmyckning. Vid sidan av det pläderade han för ökade statliga anslag till kulturen och kommunala
kulturnämnder.
Som företagsledare var han samtidigt mecenat och donator. Strumpfabriken gav ekonomiska bidrag till
såväl museer som forskningsinstitutioner och enskilda personer. Under
1950-talet övertogs donationsverksamheten av Åke Wibergs stiftelse.
Mats Larssons bok ger en uttömmande skildring av vad Åke Wiberg
åstadkom. Men det går inte att komma
ifrån att man som läsare saknar människan Åke Wiberg. Han skymtar mellan faktauppgifterna, men även om han
är död sedan länge borde det ha gått att
få fram mer om vem och hur han var.
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Aktuell forskning

mats larsson är professor i ekonomisk
historia vid Uppsala universitet, specialiserad på finans- och företagshistoria.

1700-talets handelsmän
De senaste åren har det på flera håll bedrivits forskning kring svenska handelsmän
under 1700- och 1800-talen. Dessa spelade en stor roll för såväl nationellt som internationellt handelsutbyte och kom genom sina positioner att bli centrala i sina respektive lokalsamhällen.
i två nya avhandlingar diskuteras hur
grosshandlareliten i Stockholm och
Gävle agerade både ur ett ekonomiskt
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och mer personligt perspektiv. Stefan
Lundblads och Karin Ågrens avhandlingar är i mycket parallella undersök-

ningar. Båda utgår från den lokala miljön
när de analyserar hur olika grosshandlare
agerat som företagare och privatpersoner.

företagsminnen 2008;1

Hedersam handelsman och verksam företagare. Den
ekonomiska kulturens omvandling och de ledande
ekonomiska aktörerna i Gävle 1765–1869.
av stefan lundblad, avhandling i historia, uppsala universitet
Det drivande bakom Karin Ågrens
analys är betydelsen av grosshandlarnas nätverk. Dessa personliga relationer diskuteras utifrån sociala, ekonomiska och geografiska förhållanden.
Analysen visar att grosshandlarna var
en relativt homogen grupp med likartade personliga kontaktytor, konsum-

tionsmönster och giftermålsstrategier.
En grupp som stod i förhållande
till andra, var emellertid de tyskättade
handlarna. Dessa var organiserade i
Tyska Kyrkan i Stockholm och genom
kontakterna i denna församling skapades både ekonomiska och personliga relationer. Äktenskap ingicks till exempel

främst med andra medlemmar i församlingen. Men även ekonomiskt skiljde sig
tyska kyrkans medlemmar från övriga
grosshandlare genom att de hade större
förmögenheter, bodde i de södra mer
välbärgade delarna av Gamla Stan och
ofta investerade sitt kapital mer produktivt än svenska handelsmän.

Köpmannen i Stockholm. Grosshandlares ekonomiska
och sociala strategier under 1700-talet.
av karin ågren, avhandling i ekonomisk historia, uppsala universitet
Stefan Lundblads undersökning spänner över en något länge tidsperiod än
Karin Ågrens avhandling och kan
därför identifiera f lera förändringar
som under 1830- och 40-talen förebådade grosshandlarnas förändrade
position i samhället. Jämfört med
Stockholmshandlarna var släktrelationer särskilt viktiga ur kredithänseende, men de personliga kreditförbindelserna blev mindre betydelsefulla allteftersom bankkrediter och
aktiebolagsbildningar kom att stå för
företagsminnen 2008;1

en större del av kapitaltillförseln till
handelsfirmorna. Dessa förändringar
påverkade på sikt grosshandlarnas
lokala maktposition.
Lundblads undersökning lägger
stor vikt vid grosshandlarnas konsumtionsmönster, där han bland annat pekar på att boende och klädsel
var viktiga symboler för att markera
makt, social position och personliga
egenskaper. Konsumtionens symboler spelade också en stor roll för att
bygga upp förtroendet för den egna

personen och verksamheten, vilket var
avgörande för att skapa den säkerhet
som var nödvändig för stabila affärsförbindelser.
Såväl Ågrens ekonomisk-historiska
som Lundblads mer kulturhistoriska
perspektiv bidrar till att ge oss en
större förståelse för grosshandlarna
som ekonomisk grupp under 1700- och
1800-talen. Genom dessa två avhandlingar har också viktiga luckor i forskningen kring Stockholms och Gävles
ekonomiska historia kunnat fyllas.
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Ny fotobok till premiärpris!

endast

190
kronor!

Företaget Ahlsell går ytterst tillbaka på maskinhandelsfirman John Bernström & Co, grundad i Stockholm 1877. Boken skildrar i 130 bilder med text den brokiga historien av grosshandel med VVS-produkter, värmepannor, ventilationstrummor, bleckhinkar, elredskap med
mera, från tiden då de svenska städerna installerade sina första avloppsanläggningar fram
till idag då handel sker över Internet över stora delar av Nordeuropa. Här finns fotografier
av allt från 1900-talets kontorsmiljöer till de första moderna badrummen på 1940-talets
produktutställningar.
Beställ boken genom att sätta in 190 kronor (inkluderar frakt) på Centrum för Närings
livshistorias Plusgirokonto: 98264-5. Läs mer på www.naringslivshistoria.se
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företagsminnen 2008;1

Ur arkivet
Faktura från Reymersholms Gamla Spritförädlings AB till
Nürnbergs Bryggeri 1915. Vad bryggeriet använde över tusen
liter motorsprit till är okänt: som drivmedel till maskiner
eller bryggarbilar, till rengöring, eller rentav för att sprita
upp pilsnern under världskrigets maltbrist? Båda företagen
företagsminnen 2008;1

hade grundats på 1860-talet. Året efter att denna faktura är
utställd upphörde verksamheten vid bryggeriet. Följande år
blev bränneriet uppköpt av statliga AB Vin- och spritcentralen, dagens V&S Group. Fakturan ingår i Carlsberg Sveriges
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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 Forskning pågår

Socialingenjör – en titel med affärskarriär 1894–1910
Corporate Social Responsibility är ett i dag ofta använt uttryck i näringslivet.
Hur många vet att innebörden, men inte termen,
kan söka sitt ursprung
redan i 1890-talet, hos industrialisten Van Marken
i Delft, Nederländerna?
david östlund

ord har ofta en märklig historia.
Självklara uttryck har inte sällan bytt
innebörd. Ta till exempel glosan ”social ingenjörskonst”. I vår tid syftar
den vanligen på drag i den moderna
välfärdsstaten, inte minst som den
tog form i folkhemsepokens Sverige:
ambitioner att lösa samhällsproblem
vetenskapligt-rationellt, genom politisk intervention fotad på forskares
och experters analyser och råd. Sedan
1960-talet har uttrycket oftast haft en
negativ klang. Det har använts av kritiker både till höger och till vänster.
Att man tidigare talat om social
engineering i positiv mening är kanske inte förvånande. I mellankrigstidens USA var uttrycket vanligt. Det
handlade om att ersätta ideologier och
intressekonf likter med planmässig
problemlösning utifrån allmänt accepterade mål, att reducera politiken
till effektiv administration. I språkbrukets kärna låg en liknelse: ”samhällsmaskineriet” borde skötas på ett
optimerat vis.

om att byta image för sådant frivilligt
ansvarstagande: det skulle inte ses som
uttryck för sentimental välvilja, utan
som saklig problemlösning. Man ville
inte predika moral, utan samhällseffektivitet.
Att kombinera ordet ”social” med
anspelningar på det tekniska framstegets hjältar och deras vetande var
inget nytt 1911. I USA hade fogningen
figurerat redan på 1880-talet. Men
först 1899 lanserades uttrycken social
engineering och social engineer som
standardtermer.
Då hade de en främmande betydelse. Användningen byggde inte på maskinmetaforen, på att betrakta mänskliga sammanhang med teknikerns
ögon. Dessutom handlade det om ett
projekt inom den privata sektorns ramar. Denna innebörd var den vanliga i
USA under 1900-talets första årtionde
och spreds därifrån till Europa. Men
det var från Europa språkbruket hade
kommit. Närmare bestämt från Nederländerna.

Problemlösning, inte välvilja

En professionell människokännare och människovän

Sättet att tala om samhället i termer av
teknik hade lanserats 1911. En röst ur
tidens kristna reformrörelse, The Social Gospel , föreslog att social engineers
skulle assistera det praktiska samhällsarbetet, särskilt kyrkornas sociala verksamhet. Saken handlade inte minst
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1894 publicerades artikeln ”SOCIALE
INGENIEURS” i studentkårens
årsbok vid Delfts tekniska högskola.
Författaren, Jacob Cornelis Van Marken, var stadens ledande industrialist:
den stora sprit- och jästfabrikens, olje
företagsminnen 2008;1

Artikelförfattarens samling av Social
Engineering. Överst i högen ligger det
första numret av tidskriften, prytt med
ett foto av hur personalen vid Cadbury’s,
nära Birmingham i England, tar sig en
eftermiddagspaus i naturen.

fabrikens och tryckeriets ägare. Han
presenterades dock som ”teknolog”.
Essän var skriven för hans egen personaltidning (en pionjär i genren). Men
budskapet vände sig till samtida och
framtida företagsledarkolleger med ingenjörsbakgrund, och till utbildningsväsendet. Teknikstudenterna bjöd ett
lämpligare forum.
Detta var en av de texter som
började formulera det nya företagsledandets problem: frågan om management i komplexa organisationer. Van
Marken utgick från de krav som mötte
den moderne industrialisten. Denne
kunde inte vara expert på allt, utan
måste förlita sig på andras kompetens:
ingenjörernas, arkitekternas, laboratorieforskarnas, inköparnas, säljarnas,
bokhållarnas och administratörernas
förmågor. Dessa grupper växte och
liknade alltmer regelrätta professioner,
redo att ta självständigt ansvar.

ett väloljat maskineri, som nådde vidgade marknader med allt bättre produkter
till allt gynnsammare priser. Eller?
En grupp experter lyste med sin
frånvaro också i de bästa företags staber, menade Van Marken. När man
löst alla bekymmer med döda ting och
processer var frågan: vad hände med
det levande materialet? Ett hål gapade
i den typiska nya ledningsstrukturen.
Här behövdes också ”en människokännare och människovän”, någon som
satte sig in i de anställdas problem och
hade till uppgift att lösa dem.
När Van Marken lanserade ”social
ingenjör” som namn på funktionen
hade han inte någon teknikmetafor i
tankarna. I stället såg han yrkesrollen
som en parallell till ingenjörernas: precis som företagen behövde specialister i
fråga om det tekniska behövdes sådana
som var kvalificerade för att hantera
det mänskliga.

Skapa ett väloljat maskineri

Skapa en profession

Företagsledaren måste vänja sig vid att
själv närmast vara expert på att sätta
igång och koordinera andras arbete;
odla konsten att få saker gjorda av
andra (doen-werken). Personliga intressen, ofta teknikintresset, kunde bli en
distraktion. Men om chefen koncentrerade sig på att tänka strategiskt och
göra fullt bruk av medarbetarnas kvalifikationer, kunde företaget fungera som

Att sådana experter inte stod att finna
var ett allvarligt problem. Än värre:
få hade ens upptäckt behovet. Denna
profession borde följaktligen skapas.
Dess vagga borde resas i den högre
utbildningen. De tekniska högskolorna
låg nära till hands. Van Marken skissade en praktiskt målinriktad utbildning.
Teknik skulle bara spela en marginell roll, närmast i anknytning till ar-

företagsminnen 2008;1

betarskyddsfrågorna. Viktigare var att
kunna läsa ett bokslut och dra slutsatser om företagets ekonomiska problem
och resurser. Men tonvikten skulle
ligga vid den nya socialvetenskapen.
Ett gränsland mot naturvetenskapen
bjöd huvudämnet hygien.

Är filantropi arbetsgivarens
ansvar?
Van Marken hade f lera skäl att vilja se
socialingenjörer på arbetsmarknaden.
Ett var personligt. Bekymret var att
alltf ler kolleger vände sig till honom.
De väntade sig att han skulle fylla
den skisserade funktionen, gratis.
Viktigare än att detta störde hans
arbete var att han inte kunde ge den
hjälp som efterfrågades. Van Marken
parallellställde åter hanteringen av
tekniska respektive mänskligt-sociala
problem.
Om en företagsledare ville byta en
ångmaskin vände han sig måhända till
en kollega för goda råd. Denne kunde
ge tips utifrån sitt företags förutsättningar. Men i bästa fall blev rådet att
kontakta en maskintillverkare, eller
allra helst en konsulterande ingenjörsfirma som skulle analysera behoven
och föreslå optimerade lösningar. Ett
större företag torde anställa egna ingenjörer. Sådant kostade visserligen,
men i allmänhet betalade det sig med
god marginal.
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De Lavals dotterbolag i Poughkeepsie i staten New York, USA, juli 1925. Arbetsdagen är slut
och personalen lämnar fabriken. Alva Lavals bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

På samma sätt kunde företagsledaren
få tips från en kollega om hur man visade personalen omsorg. Men modellerna
var då avpassade för specifika omständigheter. Företagsledaren borde också
i detta fall köpa den kompetens man
behövde på arbetsmarknaden. Men åter:
socialingenjörens profession hade ännu
inte skapats. När så skett skulle företagen veta precis vilken dörr de skulle
knacka på. Kanske skulle de också sluta
knacka på chefens dörr i Delft.

Corporate Social Responsibility eller makt?
Varför vände man sig till Van Marken?
Anledningen var hans rykte. Han
var en prominent företrädare för vad
28

eftervärlden ofta schabloniserat under
beteckningen ”välfärdskapitalism”: en
brokig mångfald försök att tillämpa
vad som idag skulle kallas Corporate
Social Responsibility. Gemensamt var
att de gjordes mot bakgrund av tidens
”sociala fråga”, vars kärna allmänt ansågs vara ”arbetarfrågan”. Dess kärnproblem var motsättningarna mellan
”arbete och kapital” (beteckningar som
var gängse i alla läger). Innebörden i
”kapitalets” ansatser att ta ansvar för
”arbetets” livsvillkor var i detta sammanhang inte självklar.
Vanligt var att ambitionerna följde
en illa dold agenda. Det handlade om
att mota arbetarrörelsen i grind: facket,
kollektivavtalen, ytterst socialismen.

Att lösa problem och demonstrera
sin godhet var då till sist en fråga om
makt, en strategi mot allt som kunde
hota kapitalägarpartens fulla rörelsefrihet. Det gällde att skapa lojalitet
baserad på tacksamhet. Därför byggde
man mönstersamhällen med bolagsägda bostäder, butiker och samlingslokaler, inrättade sjukkassor, delade ut
julklappar och planterade blomsterrabatter kring fabriken. Hörde Van Marken till detta läger? Nej, knappast.

Stöd till fackföreningarna
Van Marken hade visserligen drag av
paternalism: han ville reformera arbetarnas livsmönster. Men han var också
direkt ökänd för sin benägenhet att
företagsminnen 2008;1

offentligt stödja fackföreningsrörelsen
i konflikter, d.v.s. mot sina kolleger.
Därför stod han på vänskaplig fot med
socialdemokratin. Han var själv principiell anhängare av evolution mot ett
slags socialism på kooperativ grund
(och aktiv i tidens kooperativa rörelse).
Han tog knappast ansvar i syfte att
bekämpa arbetarnas inflytande. Ett av
de arrangemang i Delft som han inte
trodde skulle passa alla kolleger var de
avancerade samrådsformer mellan ledning och anställda som ingick i hans
sociala program.
Socialingenjörsuppsatsen röjde att
Van Marken snarast såg frågan i termer av en tävling om initiativet. Målet
var ett rättvist samhälle, och det gällde
att främja en successiv utveckling i
stället för den revolutionära omvandling dåtidens socialdemokrater ville
se. Därför var det angeläget att föra en
politisk argumentation.
Van Marken angrep en föråldrad liberal individualisms föreställningar om
det fria arbetskontraktet och parternas
autonomi. Enligt den saknade företagen ansvar för de människor de köpte
arbetskraft från. Men t.ex. åldrade
arbetare utan pension saknade skäl att
se sin situation i termer av frihet eller
självständighet, menade Van Marken.
Han berättade hur han avfärdats som
en gammaldags sentimental filantrop
och klåfingrig paternalist av dem som
i hans ungdom ansetts moderna. Inte
heller företagsledarna hade velat ta
blicken från vad de såg som ”nyktra
och sakliga problem” och följa honom
mot Utopia.

I alla företags intresse
Van Markens poäng var att läget var
det omvända: det låg just i fullt moderna företags intresse att ta socialt
ansvar. Att göra detta lika kvalificerat
som man handskades med tekniken
väntades bli måttet på en fullt utvecklad affärsmässig modernitet. Detta
visade inte minst alla kolleger som
börjat urskilja problemen och knackade
på dörren i Delft. Det innebar dock
inte att Van Marken såg frivilliga
lösningar som en ersättning för offentliga, eller som ett sätt att förebygga
statsintervention. Tvärtom väntades
socialingenjörer också behövas i statlig
företagsminnen 2008;1

och kommunal tjänst när företeelser
som arbetarskyddslagstiftningen expanderade.
När Van Marken förklarade varför
moderna företag hade intresse av att
ta ansvar talade han främst i moraliska och politiska termer. Kärnan i
synsättet var dock en annan, och den
framstod som självklar. De som trodde
att uppgiften stod i konflikt med det
krassa affärsintresset hade kort sagt
fel: omsorg om personalen lönade sig i
längden. Varför? Van Marken gav ett
exempel. Om en förman skapat irritation bland arbetarna måste företaget gå
till botten med problemet. Att ignorera
saken skulle säkerligen bli en dyr affär.
Ytterst handlade ansvarstagandets affärsmässiga värde också för Van Marken om att hantera förhållandet mellan
arbete och kapital, och om arbetsmotivation och lojalitet.
Tydligast blev temat när han avslutade med att skissera de karaktärsegenskaper socialingenjören borde ha,
utöver alla kunskaper. Fram trädde
bilden av en smidig diplomat i tidens
sociala krig: med inlevelse i båda parters problem och legitima intressen
skulle han förmå att medla och jämka
trots fördomar på ömse sidor. Dialog
var vägen ut ur motsättningarna. Här
fordrades en specialist. Framtiden tillhörde socialingenjören, hävdade Van
Marken i sin slutkläm.

Industrial betterment
1899 publicerade the League for Social Service, bildad i New York året
innan, ett litet förbundsblad: Social
Engineering. I första numret fick Agneta Van Marken sammanfatta sin
makes budskap och välkomna organisationens avsikt att fylla socialingenjörens funktion. Egentligen hade
man bredare ambitioner. Avsikten var
att förmedla information mellan alla
krafter som verkade för socialreform.
Bitvis hade man förankring långt ut
till vänster. Till stor del lutade sig
organisationen mot Social Gospelrörelsen. 1899 års titel hade blivit för
snäv, och från andra årgången fick
tidskriften heta Social Service. Men
ända till nedläggningen 1906 skulle
temat social ingenjörskonst förbli
framträdande i spalterna.

I de få numren av Social Engineering
formades en målbestämning: man verkade för ”social and industrial betterment”. Till det industriella förbättrandet hörde temat från Van Marken. Det
var skötebarnet för en av förbundets
två grundare. William H. Tolman,
doktor i historia, som hörde till akademikerna i tidens heterogena ”progressiva rörelse”. (I den ingick också The
Social Gospel, men Tolman saknade
religiös profil.) Hans utgångspunkt
var denna: om arbetarfrågan utgjorde
den sociala frågans centrum, och om
konflikten mellan industrins parter var
dess kärnproblem, så var inget viktigare än att ”lindra antagonismen mellan
arbete och kapital”.
För en föga radikal socialreformist
som Tolman var inget naturligare
än att söka förändra samhället via
företagsledningarnas kontor. Där
avgjordes så många av arbetarklassens
livsvillkor: arbetsgivarna hade makt
att ändra dem, och att göra det relativt
snabbt. Och i motsats till medelklassens reformivrare, som ofta ville ändra
på arbetarnas sätt att leva och tänka
– modernisera livsmönstren – hade
företagsledningarna daglig kontakt
med dem som ivern riktades mot. Hur
kunde då affärsvärlden sättas i samspel
med socialreformens värld?
The League uppstod ur en mötesverksamhet som sammanfört företagsledare med progressivister och socialvetare. Men hos Van Marken fann
Tolman sitt särskilda grepp om frågan:
moderna företag led brist på professionell expertis på det mänskliga. Utan
den kompetens Van Marken föreskrivit
började han titulera sig social engineer.

Konsultbyrå
The League sökte fungera som ett
slags konsultbyrå. Företag som ville
nyttja tjänsterna kunde lösa ”commercial membership”. Det innebar
främst att de deltog i utbyte av tips på
området industrial betterment: man
kunde inrätta sparkassor eller vinstdelningssystem, man kunde måla maskinerna i ljusa färger, man kunde bygga
sprinklersystem, individuella klädskåp,
duschar, matsalar, klubbrum, fabriksbibliotek, sjukstugor, kindergartens,
etc., etc.
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Klienterna kunde också få anpassad
rådgivning, dock utan vetenskapliga
anspråk. Ett givet råd var att anställa
en ”social secretary”: den sociala ingenjörskonstens fasta företrädare vid det
enskilda företaget. Denna profession
lanserade Tolman 1899 som en lämplig uppgift för båda könen – en första
öppning in i företagsledningarnas värld
för kvinnor.

Tynade bort
Bland de kommersiella medlemmarna fanns fram till 1903 många av
de amerikanska företag som kommit
att förknippas med tidens våg av ”välfärdskapitalism”. Hit hörde också en
del industrialister på vår sida Atlanten,
bl.a. bröderna Cadbury och Lever i
England, liksom J. C. Van Marken i
Nederländerna.
Men 1904 blev början till slutet för
organisationen. Huvuddelen av de
amerikanska klienterna öppnade då
eget i form av ett Welfare Department
inom en annan organisation. Sedan
Tolman lämnat verksamheten 1908
kom hans gamla plattform att tyna
bort under kristligt-radikal flagg. 1898
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års försök att länka ihop företagsledningsvärlden med socialreformvärlden
hade kapsejsat.

Does it pay?
År 1909 samlade Tolman – under stålkungen Andrew Carnegies beskydd
– sina rön i volymen Social Engineering
(året därpå också på franska). Boken
liknade en utställning med förebildliga
exempel: vad arbetsgivare som tillsammans anställde över en miljon människor gjort för sina anställda. Tolman
radade okritiskt upp ”betterment
features”, ofta fall från sekelskiftet.
Men bakom exemplen fanns bestämda
tankegångar.
Mest påfallande var det tema som
dominerat redan 1899. Det var viktigt
att ansvarstagandet inte uppfattades
som ”välgörenhet och paternalism”.
Risken var annars att man provocerade
arbetarna i stället för att lindra antagonismen. Därför borde man framhäva
sakens strikt affärsmässiga motiv, ja
t.o.m. göra ambitionerna iögonenfallande krassa. Sentimental välvilja
hörde inte hit, och här låg förstås en
poäng med talet om social ingenjörs-

konst. Boken inleddes under rubriken
”Efficiency Promotion”.
Men 1909 års framställning speglade också en luttrad inställning. Den
kontrasterade mot Tolmans naiva
entusiasm tio år tidigare. Han inledde
och avslutade boken med utfall mot de
konkurrenter som valt att tala om welfare work i stället för industrial betterment. Problemet var att deras version
andades välgörenhet och paternalism.
Att visa ansvar på rätt sätt hade visat
sig vara ett delikat problem.

Yes, it pays!
Bland de slagord Tolman lanserat 1899
fanns den retoriska frågan ”Does it
pay?”, som en klient omformat till en
internationellt spridd slogan i reklamstil: ”It pays.” Den återkom som rubrik
för 1909 års slutkapitel, men hade nu
blivit en allvarsmättad fråga. Enkätsvar
från företagsledare visade att saken var
allt annat än given: skarpt kritiska röster kom till tals i ett slags debatt.
Att från kapitalets sida visa motparten välvilja var ett farligt projekt. Det
kunde bli så fel. Tolmans strategi hade
flera skikt. En retorisk lösning var att
företagsminnen 2008;1

Nyordningen vid National Cash Register Company i USA ledde
till bekvämare och ergonomiskt anpassade arbetsställningar.

ersätta termen ”industrial betterment”
med ”mutuality”: ansvarstagandet fordrade en anda av ömsesidighet. I möjligaste mån skulle arbetsgivarna stödja
självständiga initiativ, eller överföra
ansvaret till arbetarna själva. Till den
professionella attityden hörde också att
agera försiktigt och prövande, att aldrig tillämpa utopiska paketlösningar.

Arbetarskydd och hygien
Men viktigast var att rangordna prioriteterna. Bokens uppbyggnad pekade ut
vad som var mest angeläget. I fallande
skala behandlades sedan vad som var
mindre viktigt och alltmer problematiskt. Projektets kärna var förbättringar
på arbetsplatsen: arbetarskydd och
”hygien” (inklusive sådant som matsalar och vilrum). Arbetsmiljöfrågorna
hade Tolman på senare år ägnat all tid.
I samarbete med en grupp tekniska
ingenjörer, och i nära anknytning till
stålindustrin, hade han skapat The
American Museum of Safety and Sanitation, som slog upp portarna i början
av 1909.
Längre ned hamnade de laddade
frågor som rörde arbetskontraktet och
företagsminnen 2008;1

betalningen: sparande, socialförsäkringar och lönesystem. I sista hand,
om de alls var lämpliga, kom alla
ambitioner att intervenera i arbetarnas
privatliv. Problemet med welfare work
var närmast att den gränsen ignorerades. Å andra sidan var Tolman
ambivalent: socialreformisten i honom
såg gärna att arbetsgivarna grep in i
arbetarnas sätt att leva, anpassade och
moderniserade. I praktiken blev det
svårt att skilja hans projekt från welfare work. Men det affärsstrategiska
tänkande han tvingats utveckla fordrade moderation: blott rätta sortens
ansvarstagande kunde undvika att bli
kontraproduktivt.

Efterföljare i Sverige
Tolman fick efterföljare i Sverige, även
om socialingenjörsterminologin fick
marginellt bruk. Efter The Leagues
förebild bildades 1903 det i sin värld
långt viktigare Centralförbundet för
Socialt Arbete: en sambandscentral för
alla ansatser att lösa sociala problem.
Bl.a. ville man uppmuntra arbetsgivare
att utveckla ”välfärdsinrättningar”
(ett uttryck som användes med reser-

vation), och att göra det på rätt sätt.
CSA-aktivisternas vision om rätta
sättet anslöt i mycket till Tolmans:
man betonade vikten av affärsmässig
krasshet på bekostnad av sentimental
välvilja, och hade redan före Tolman
behandlat arbetsmiljöfrågorna som
projektets kärna.
Men när det kom till ”gemensamhetsintresset” – mutuality – var perspektivet ett annat. Tolman arbetade
1909 i anslutning till stålindustrin,
anföraren i tidens kamp mot fackföreningsrörelsens existens. Han ignorerade dess existens. Från Stockholms
horisont, där CSA var direktförankrat
i arbetarrörelsen, var det givet att sunt
ansvarstagande bland arbetsgivarna
skulle ske i samförstånd med facket.
Såtillvida tycks man ha stått närmare
den holländske industrimagnat som
1894 hävdat att framtiden tillhörde
socialingenjören.
david östlund är idéhistoriker i
Stockholm. Artikel baseras på en längre
uppsats, där han fogar fallet Van Marken
till centrala resonemang i sin doktorsavhandling från 2003, ”Det sociala kriget
och kapitalets ansvar”.
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Ingvar Rogell, 1980- eller 1990-tal. Korv-Ingvar,
som han kallades, sålde korv i Solna Centrum
under 35 år, först från en liten vagn vid Råsunda,
senare från ett stort gatukök med flera anställda.
Naturligtvis kom korvarna från Solna Korv, där
han faktiskt arbetat elva år innan han övergick till
försäljning. Idag står han (som enda korvhandlaren
i riket) staty, inte långt från grillen. Svensk Handels
bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Varmko
rven
Korvkiosken har åter börjat betraktas som en social
knutpunkt. Solna Korv,
med anor från Stockholmsutställningen 1897 och
med hemligt korvrecept
har många, ofta invandrardrivna, korvkiosker på
sin kundlista. Tillsammans
med jättar som Skansen och
Grönan. | gustav svensson
solna korv grundades 1945 då en
liten fabriksbod – korv- och charkbutiken Knut Eriksson – köptes av Nils
Andersson och två kompanjoner, varefter butiken döptes om. Utöver ägarna sysselsatte rörelsen vid denna tid
tre–fyra personer, med både tillverkning och försäljning i samma lokal.
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t
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– en social pr
Den enda produkten i sortimentet var
varmkorven, som alltsedan konst- och
industriutställningen på Djurgården
1897 behållit sin popularitet.
Vid starten och de tioföljande åren
var det kokt korv med bröd som dominerade tillverkning och försäljning
– i princip var rätten synonym med
svensk snabbmat. Det enda tillbehöret
var senap. 1955 fick grillkorven sitt
genombrott och Solna Korv var inte
sena med att introducera denna nyhet tillsammans med ketchup, gurka
och en rad läskedrycker. En bit in på
1960-talet breddade man sortimentet
ytterligare med tjockkorv (bamse) och
bratwurst.

Hamburgare tidigt
Under 1970-talets första hälft gjorde
Mc Donald’s, och därmed också hamburgaren, sitt inträde i svensk snabbmatskultur och Solna Korv anammade denna produkt så tidigt som
1974. En följd av den amerikanska

nationalrättens intåg i Sverige blev att
korvkioskerna tog ett kliv närmare
den traditionella restaurangen. Det
lokala gatuköket skulle nu erbjuda
åtminstone ett par sittplatser, gärna
inomhus.

Hemligt recept
Till 1987 skötte Solna Korv själva produktionen av sin signaturvara, den speciella korven, men numera sköts tillverkningen av Munka Chark i Skåne.
Där görs korvarna helt enligt ägaren
Björn Lundbergs egna specifikationer.
Receptet är lika hemligt som det är
anrikt. Faktum är att inte ens tillverkarna vet de exakta ingredienserna och
proportionerna – de får färdigblandade
kryddpåsar vars innehåll bara Björn
och ytterst få andra inom Solna Korv
känner till.
För att vara ett företag med cirka 25
anställda har den lokala snabbmatsgrossisten en påtagligt visuell profil på
gator och torg i Stockholm. Logotypen
företagsminnen 2008;1

kan skymtas lite här och var i förbifarten, både på firmans lastbilar runtom
i staden och på de egendesignade ljustavlor som finns att skåda på vart och
vartannat gatukök.

Snabba beslut
Solna Korv är en rörelse som med
framgång drivits som familjeföretag i
över 60 år – man är inne på tredje generationen – utan att ha blivit vare sig
uppköpt eller utkonkurrerad av multinationella koncerner. Företagets storlek
har sina fördelar och då inte minst
genom att beslutsvägarna är snabbare
än hos de större konkurrenterna. 1993,
exempelvis, började bolaget som första
svenska tillverkare att lansera kryddstarka korvar i sitt sortiment, mer än
två år innan någon annan hann göra
samma sak.
Sedan 2005 är kontors- och lagerverksamheten förlagd till Ekbacksvägen i Bromma, skiljd från Solna av
ett vattendrag. Företaget är idag en
företagsminnen 2008;1

av mycket få livsmedelsgrossister som
enbart satsar på snabbmat. Nästan
alla andra i branschen har tvingats
bli grossister även för traditionella
restauranger. Det som möjliggör att
Solna Korv kan stå starka med sin
nisch är att bolaget verkar i Stockholmsregionen och har skaffat sig ett
stabilt kundunderlag inom en förhållandevis liten radie.

Social knutpunkt
Tacksamt är också att det börjat blåsa
varmare vindar från myndighetshåll,
inte minst från Stadsdelsförvaltningen
som nu för tiden ser korvkiosker och
gatukök som sociala knutpunkter i orten och därmed som välkomna tillskott
till stadsbilden. Denna typ av rörelser
ville stadsarkitekter förr gärna få bort.
Till korvkiosker och gatukök erbjuder Solna Korv förutom livsmedel
även ett helhetskoncept med färdiga
dekaler, skyltar och service, deras s.k.
Blue Line Club.

Många invandrarföretagare
De senaste åren har Solna Korv börjat
marknadsföra sina egna köttprodukter i
ett antal livsmedelsbutiker, men i övrigt
består den stabila kundkretsen till största delen av gatukök, som uppgår lokalt
till 100–150 stycken. Det stora flertalet
företagare är invandrare med små lokala
rörelser. Totalt levererar Solna Korv till
300 kunder landet runt och bland de
mer namnkunniga på listan över kunder
finner vi Gröna Lund, Skansen och
Centralstationen i Stockholm.
gustav svensson är fil. kand. i filmvetenskap, verksam som arkivarie vid
Centrum för Näringslivshistoria. Utöver
hans arbete med föreningens filmarkiv har
han bl.a. bedrivit dokumentationsprojekt.

Mer korvhistoria finns i Korv, mos
och människor: en bok om svenska
korvkiosker av Leif Eriksson.
Wahlström & Widstrand (2006)
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Medlemmar
AGA Gas AB
Agria Djurförsäkring
Ahlbins Patentbyrå
Ahlsell
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval
ALMI Företagspartners Stockholm
AP-fastigheter
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Astra Zeneca
Atlas Copco
Barnens Bokklubb
AB Wilhelm Becker
BEEP
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm
Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och
Utbildningsfond
Bonnier AB
Bostadsförmedlingen
Stiftelsen Branschorganisationernas kansli
Brandkontoret
Busslink Sverige AB
Båstads Gymnasium
Carl Lamm AB
Carlsberg Sverige
Christenson Roth Advokater
Advokatfirman Cederquist KB
Cederroth International
Chefsekreterarna Stockholm
Christenson AB, Advokat
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic
Edita Norstedts Tryckeri
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
ELFA
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Telefon AB L M Ericsson
Esselte
FABEGE
Familjebostäder
FAR
FAR FÖRLAG AB
FERA Ljuskultur
Flood Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
FR i Stockholms län AB
Fritidsbranschernas Service AB
C E Fritzes
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation
Försäkringsförbundet
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Gröna Lunds Tivoli
Hakon Invest AB
Hald & Tesch Brand
Hamilton & Co Advokatbyrå
Handelsbanken
H & M Hennes & Mauritz AB
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Heidelberg Sverige
Henkel Norden AB
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
IKEA
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april 2008
Industri- och Kemigruppen
Institutet för Näringslivsforskning
Informationsförlaget Heimdahls
Institutet för värdering av fastigheter
Investment AB Kinnevik
JCDecaux Sverige AB
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
Konstnärernas Riksorganisation
Kontorsforum
Kooperativa Institutet
Kraft Foods Sverige AB
Köttbranschens Riksförbund
Landahl Öhman Advokatbyrå AB
Landshypotek
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Lindahl HB, Advokatfirman
Lindberg & Saxon HB, Advokatfirma
J. A. Lindblads Bokförlags AB
Linde Gas Division
Livsmedelsföretagen
Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB
Ivar Lundh & Co
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringsbolagens AB
Magnusson Advokatbyrå
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Markaryds kommun
Mariebergs Arkivbyrå
MAQS Lawfirm AB
Martin Olsson HAB
Metallgruppen MEGAB
Micasa
MQ/Jaller Klädcenter AB
Bokförlaget Natur & Kultur
NCC
Nordea
Advokatfirma Nordia KB
Nordiska Kompaniet
Nordstjernan
P A Norstedt & Söner
Nova AB, Advokatfirman
Nynäshamns Ångbryggeri, Intresseförening
Odhner & Co Belysning
Osram
Packhuslaget
Plåtslageriernas Riksförbund
Primus
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Propeller
Roth, Advokatbyrå Peter
Röda Korsets Sjuksköterskekårs Intresseförening
Sackemark AB, Advokatfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB
Scandinavian Airlines System (SAS)
Schering-Plough
SEB
Setterwalls Advokatbyrå
Sievert AB
Silversmeden Giertta AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia
Skanska AB
Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear
Sollentuna Kommun

Sparinstitutens Pensionskassa
Spendrups Bryggeri AB
Spårvägens Idrottsförening
Sthlms Bleck & Plåtslagarmästareförening
Stockholm Business Region AB
Stockholm Globe Arena
Stockholm Saltsjön
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem
Stockholmsmässan
Stokab
Strömma Turism & Sjöfart AB
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form
Svensk Handel
Svensk Mjölk
Svensk Pantbelåning
Svenska Bankföreningen
Svenska Bostäder
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bryggareföreningen
Svenska Filmklubben
Svensk förening för informationsspecialister
Svenska Försäkringsföreningen
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk-Thailändska Föreningen
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska Pappers- och
Cellulosaingenjörsföreningen
Svenska Spel
Svenska Trävaruproducenter
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Trähusfabrikanter
Swedbank
Systembolaget
SYVAB, Sydvästra Stockholmsregionens Va-Verks AB
Sällsk. för Folkundervisningens Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Teknikföretagen
Stiftelsen Telefondirektören H.T.
Cedergrens Uppfostringsfond
Stiftelsen Tornspiran
Tendorf, Advokatfirma Thomas
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Trafikförsäkringsföreningen
Transportgruppen
Trygg Hansa
Trygghetsfonden
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige
Veteranklubben Alfa
Vin & Sprithistoriska Muséet
V&S Group
Volvo
Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse
Wennerholm & Öhman KB, Advokatfirma
Widell AB, Advokat Anna Stina
AB P Wikström J:r
Åhléns
AB Ångpanneföreningen
Nya medlemmar är rödmarkerade.
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Forska själv!

Centrum för Näringslivshistoria publicerar löpande
texter från sina årsböcker, tidskrifter och multimediaproduktioner, ett smakprov på medlemsföretagens

bildarkiv och ett register över samtliga arkiv. Det
innebär drygt 1 300 artiklar, över 7 000 fotografier och
mängder av film- och ljudupptagningar.

www.naringslivshistoria.se/forska

retur: Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50, 167 33 Bromma

