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Nu rivs näringslivets kulturhistoria!
runt om vårt land skövlas för tillfället 
kulturhistoriskt ovärderliga byggnader 
– och de mest utsatta, och minst disku-
terade, är de som har med näringslivets 
historia att göra.

I somras skrev jag ett inlägg på CFN-
bloggen, http://alturl.com/uk64, där 
jag berörde rivningen av utvärdshuset 
Lindgården på Djurgården i Stockholm, 
1800-talskvarteret Gerd vid Vaksala 
torg i Uppsala – med sina gammeldagsa 
antikaffärer och småbutiker. Och kan-
ske det skamligaste av allt: rivningen 
av Enköpings Q-märkta stadshotell 
från 1879, en byggnad som i hundra år 
utgjorde navet i 
Enköpings nä-
ringsliv. Här avåts 
affärsmiddagarna, 
här höll bolagen 
sina stämmor, här 
visade handels-
resande upp sina 
kollektioner för lokala butiksägare. Nu 
återstår bara grus ...

Men mycket går ännu att rädda! I 
Sundsvall gäller det Petersvik. Det av 
Byggnadsvårdsföreningen, kulturhis-
toriker och arkitekturprofessorer högt 
prisade området skall enligt kommunen 

”utplånas”. Petersvik präglas 
av ytterst välbevarade, 
och enormt vackra, 
sommarvillor från ti-

den runt sekelskiftet 
och utgör en unik 
kulturmiljö. Men 

det är också ett nä-
ringslivshisto-

riskt arv. 

Villorna byggdes huvudsakligen av 
Sundsvalls träpatroner och är en kvarleva 
från den tid när den svenska skogen var 
likt Klondike-guld och konjunkturen 
glödhet. I Petersvik finns även ett gam-
malt glasbruk och en betydande del av 
SCA:s rötter.

I Stockholm gäller det Norra stations-
området. Folke Zeterwalls anläggning 
från 1924 kunde under sin glans dagar 
lasta eller lossa 94 vagnar gods samtidigt. 
Länge såg det ut som om Klockhuset, 
från vilket så många Stockholmsvaror 
spreds över landet, skulle bevaras – men i 
tysthet har domen nu fallit även över det.  

Jag är på intet sätt 
emot nybyggen; har 
tvärtom sedan jag 
var student vurmat 
för en utbyggnad 
av stenstaden mot 
Solna. Men varför 
inte bevara gammalt 

bland det nya? Klockhuset skulle kunna 
sparas i sin helhet och utgöra en härlig 
kontrast mot höga nybyggnader. Och 
övriga magasinshus byggas in i de nya 
husen. Det skapar variation och skön-
hetsvärden – men framförallt möjliggör 
det att läsa historien i stadslandskapet: 
något som ger kunskap, perspektiv och 
sammanhang.

När man som jag i tjänsten dagligen 
ser foton av underbara byggnader som 
förstörts kanske i onödan är det med stor 
sorg man märker att historien återupp-
repar sig. Ett hus eller en stadsdel kan 
ha älskats och bevarats av tolv generatio-
ner, men det räcker med enda som vill 
riva för att alla kommande ska berövas 

den. Vi får inte upprepa misstagen 
från 1960–70-talen. Låt oss alla säga 
ifrån och kräva en byggkultur med 

kulturhistoriskt ansvar!
Slutligen vill jag passa på och önska 

alla läsare varmt välkomna till ett nytt år 
med Företagsminnen! Året kommer bl.a. 
rymma temanummer om spädbarn och 
OS 1912, så påstå inte att näringslivshisto-
ria är ett smalt ämne. 

Edward Blom, chefredaktör

Sture Lauhrén och hans medhjälpare 
Ann-Margret Olsson gläds åt den trådlösa 
biltelefonen under försök på Lidingö i början 
av 1950-talet. Ericssons historiska arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria
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”de mest utsatta, 
är de som har med 
näringslivets historia 
att göra.” 
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I Svenskt Tenns nya lokaler har man använt 
sig av History Marketing och dessutom finns 
nu en tesalong inrymd i butiken. 266 Finnerödjas ICA Nära-butik 

har fortsatt med den gamla 
lanthandelns kompletta utbud.

33Svenskamerikanska entrepre-
nörer, del 2: Denna gång om 
motorcyklar och blixtlås

Perioden av tillväxt innan indu-
strialiseringen, med landsbygden i 
huvudrollen gjorde Sverige rikt.



Trängsel i kollektivtrafiken är ingen modern företeelse; 
redan i slutet av 1930-talet var det tjockt med folk på 
Saltsjöbanans perrong vid Slussen. Saltsjöbanan invigdes 
1893 och var först med det mesta: plattformar i samma 
höjd som vagnarna, elektrifiering, fjärrstyrning av tågen 
från trafikledningskontoret samt tågradio. Den nya järn-
vägslinjen blev snabbt ett populärt transportmedel och 
mycket lönsam för aktieägarna i Järnvägs AB Stockholm-

Saltsjön, bland annat genom den godstrafik som 
Wallenbergfamiljens företag i Nacka genererade. 
I samband med ombyggnaden flyttade banans slutstation 
till markplanet under Slussen 1936 där den har legat se-
dan dess. Snart är det dock dags för en ny ombyggnad av 
Slussen, och vad som händer med Saltsjöbanans slutsta-
tion återstår att se. Stockholm-Saltsjöns historiska arkiv 
hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ögon blicket
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Krönika | per t. h. dahl

nog faller vi alla in i den tanken ibland: att vi kan dela 
in vår omvärld i ”nu” och ”då”. Nu är enkelt fattbart, oavsett 
om vi väljer den senaste månaden, året eller årtiondet. ”Då” 
misshandlar vi däremot ofta. Vi låter det bli ett moment av 
samtidighet lika enhetligt som nu. Att ”då” år 1800 var helt 
annorlunda än ”då” år 1700 inser vi, men med viss möda. Vi 
gör gärna det gamla till ett enda övergivet enhetligt ”nu”. 
Ofta blir vi då den näraliggande historiens fångar. De ny-
ligen övergivna förhållandena blir mallar inte bara för den 
tid då de var i svang, utan för all annan tid också.

Jag slås av detta när jag går igenom material om Alfred 
Nobels far Immanuel och hans bröder Robert, Ludvig och 
Emil. Nog är väl Alfred Nobel pursvensk, sinnebilden för den 
framgångsrike uppfinnaren och företagsgrundaren? En den 
svenska utvecklingens stöttepelare, med tonvikt på svenska.

Så ser jag att han som barn fick följa med familjen till S:t 
Petersburg, där man återfick det välstånd en tidigare konkurs i 
Stockholm tagit. Ja, i den ryska huvudstaden blev familjen rik, 
innan en ny ekonomisk kris fick fadern och Alfred att flytta 
tillbaka till Stockholm. Alfreds tre bröder stannade kvar.

Vad hade då familjen levt på? Jo, inte minst på att ef-
fektivt tillverka sjöminor till den ryska krigsmakten, mi-
nor som skulle skydda S:t Petersburg och dess marinbas 
Kronstadt mot angrepp utifrån.

Och sjöminorna spelade en betydande roll. Den stora 
brittisk-franska flotta som fanns i Östersjön bombarderade 
Bomarsund på Åland; den som går runt i ruinerna kan se 
tallriksstora gropar i stenmurarna. Den allierade flottans bas 
låg i Fårösund. Flottan attackerade Sveaborg (vars artilleri 
denna gång framgångsrikt slog tillbaka) och den hemsökte 
många andra orter i Kustfinland. Men in mot S:t Petersburg 
vågade sig inte fartygen. Där fanns minspärrarna.

Men vänta nu … Flottan fick en bas på svenskt territo-
rium. Sverige bedrev ett diplomatiskt och politiskt spel för 

att eventuellt gå i krig. Krav på att Ryssland skulle avträda 
Finland skrevs samman. Men samtidigt verkade således 
den svenske undersåten Immanuel Nobel med familj med 
full kraft för att förse Ryssland med de viktiga sjöminorna. 
Varefter han efter några år flyttade tillbaka till Stockholm. 
Och hans son Ludvig underlättade ett drygt årtionde senare 
den kejserliga arméns modernisering genom att förse den 
med otaliga bakladdningsgevär av modellen Hiram Berdan.

Lite senare, vid sekelskiftet 1900, skulle tilltagen väl 
ha fördömts. Ryssland var arvfienden, Sven Hedin talade, 
och generalstaben levererade svidande kritik mot 1808–
1809 års officerskår i Finland för bristande fosterländsk-
het. Sveriges historiska mission, med tragisk kulmen 
under Karl XII, var att sätta stopp för det halvmongo-
liska väldets framträngande västerut. Men 40–50 år före 
1900-talets inbrott kunde svenskar alltså lugnt ägna sig åt 
att rusta upp den kejserliga ryska krigsmakten, och samti-
digt förbli förtjänstfulla svenska undersåtar.

Var fanns tanken på den ryske arvfienden då? Och hur 
kommer det sig att det blev sekelskiftets stämningar som 
levde kvar, inte det tidigare artonhundratalets internationa-
listiska perspektiv? En del av svaret är naturligtvis utgången 
av den ryska revolutionen. Frihetskriget i Finland och 
landets båda efterföljande krig spelar självklart in, liksom 
Baltikums öde under kommunismen.

Hur ska vi då ställa oss i dag, ska vi förbli vid de nu 
100 år gamla tankegångarna, eller byta tillbaka till de 150 
år gamla? En sak är i alla fall säker: Tror vi att vår syn på 
Ryssland är naturgiven och uråldrig tror vi fel, vilket per-
spektiv vi än väljer. 

per t. h. dahl är nybliven redaktör vid Centrum för 
Näringslivshistoria och har ett förflutet bl.a. som politisk 
chefredaktör på ”Barometern/Oskarshamns-Tidningen.”
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Kvinnliga 
föregångare på 
modet!  
Efter att ha varit osynliga och okända 
för många människor är kvinnliga 
pionjärer och föregångare ett ämne 
á la mode. Böcker, filmer och tv-
program om dem dyker upp allt 
oftare. I bokprogrammet Babel på 
SVT i höstas lyftes de upp som ett 
fenomen, och kulturpersonligheterna 
Barbro Hedvall, Ulrika Knutsson och 
Sissela Kyle diskuterade varför. För 
den som vill fördjupa sina kunskaper 
om kvinnliga entreprenörer har 
Centrum för Näringslivshistoria 
producerat f lera böcker i ämnet – gå 
gärna in på vår hemsida och beställ! 
Och för den som missade tv-serien 
Entreprenörerna, om sex banbrytande 
kvinnliga företagare, kan vi tipsa om 
UR Play där programmen finns att se 
fram till den 27 maj. 

Noterat

Forskare och mode
Forskarens och modeformgi-
varens gemensamma tankesätt 
har exploaterats på Nobelmuseet 
i Stockholm i den just avslu-
tade utställningen Fashion 
Innovation. Modestudenter i 
första årskursen vid Beckmans 
Designhögskola fick tolka 2011 
års nobelpriser genom att söka 
kärnan bakom varje pris och 
visualisera dem i form av klä-
dedräkter. Tanken är att visa på 
att den kreativa processen hos 
forskare och designer skapas ge-
nom många parallella tankesätt: 
nyfikenhet, innovation, ifråga-
sättande, oväntade visioner och 
fantasi. Utställningen kommer 
senare i år troligen att visas på 
Röhsska museet i Göteborg.
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Kungsgatan i bilder
I praktverket Kungsgatan har journalisten 
och Stockholmskännaren Johan Erséus 
letat i en mängd arkiv och grävt fram en 
skatt av fotografier, varav många aldrig 
tidigare har publicerats. I boken berät-
tas om hur Brunkebergsåsen besegrades 
och landets mest kända gata växte fram. 
Samtidigt är det en berättelse om hur 
Stockholm har utvecklats och modernise-
rats under ett omvälvande sekel. Centrum 
för Näringslivshistoria har bidragit 
med bilder ur en rad företagsarkiv som 
Bolinders, LM Ericsson, Hufvudstaden, 
Bröderna Hedlund och Åhléns.  

estrids cup of tea
Svenskt Tenn har renoverat, 

putsat upp och dubblat sin butiks-
yta – till alla Svenskt Tenn-fans 
glädje. Med hjälp av den brittiska 
arkitektfirman HMKM har man 
moderniserat lokalerna – genom 

att lyfta fram företagets historiska 
rötter! 

Den ursprungliga butiken har gett 
inspiration till ett exklusivt show-

room, och man har ökat uppmärksam-
heten på tenn produ k tionen som var företa-

gets grundplåt. Ett unikt innertak i mässing och 
tenn från 1927 har återskapats, och på väggarna ses 

fotografier med företagets historia. Estrid drack själv 
minst fem koppar te varje dag … Och nu finns en tesa-

long inrymd i butiken. 
Strax intill påträffas Estrid Ericsons kontor, bevarat som 

när hon lämnade det ... History Marketing och kulturarvsvård 
i ett! Vi gillar!

Ny webb om  
handelns historia
Den svenska handelshistorien har fått 
en ny webbplats. På www.handelnshis-
toria.se kan du läsa hundratals artiklar, 
se på fotografier och filmer! Allt från 
bärnstenshandel på vikingatiden, till 
lanthandelns införande, varuhusens 
grundande eller tillkomsten av ICAnder 
och MonICA. Företagsminnens chef-
redaktör, Edward 
Blom, har en egen 
hörna där han 
berättar histo-
rier kring ett antal 
gamla fotografier.

Hilda ericssons dagböcker  
Centrum för Näringslivshistoria har fått en unik arkivdonation: fem 
dagböcker förda av Hilda Ericsson som var Lars Magnus Ericssons 
hustru. De små böckerna är inlindade i linnedukar med volymnummer 
I–IV i brodyr, och de är inte förda år för år, utan dagboksanteckningar 
från samma datum står skrivna under varandra oavsett år. Donatorer är 
familjen Giertz, ättlingar till Hilda och LM. Hilda Ericsson deltog ak-
tivt i styrandet av företaget som i dag bara heter Ericsson, och förhopp-
ningsvis kommer dagböckerna att skänka ny kunskap om såväl Hilda 
och ”LM” själva som företagets historia.
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varför visste jag inte att farbror Sture uppfann mobil-
telefonen? Vi talade ju aldrig om detta, varken i familjen 
eller med honom, utan i stället pratades det konjunkturer, 
politik och ekonomi. Visst ångrar man att aldrig frågan 
ställdes om hans arbete vid Televerket innan han gick 
bort. Tänk vilka roliga samtal vi skulle ha haft i dag. Vår 
dotter Diana på Ericsson skulle ha kunnat berätta för 

Sture vilka landvinningar företaget gör nu med mobilt 
bredband och fjärde generationens mobiltelefoni runt om 
i världen. Vad han skulle ha glatt sig åt detta!

I dag används smarta telefoner, och i var mans hand 
finns en liten dator-tv-telefon-kamera. Steget före smarta 
mobiler ligger nära tjugo år tillbaka i tiden då EU år 1980 
efterlyste en europeisk standard för mobiltelefonsystem, 

Farbror Sture, lekfarbrorn 
som uppfann mobila telefoner
Anita Lignell Du Rietz, forskare på Centrum för Näringslivshistoria, 
berättar om Sture Lauhrén, mannen som uppfann mobiltelefonen, 
men samtidigt var barndomens farbror Sture med de roliga histori-
erna och det intelligenta hemmet. | anita lignell du rietz

Mobilpionjärerna Ragnar Berglund, Sture Lauhrén och Rolf Langborger framför en bil utrustad med Berglunds system som 
kom vid mitten av 1960-talet. Ericssons historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Global System for Mobile Service, GSM, förverkligat 
1987.  Då togs det digitala språnget. Under första hälften 
av 1990-talet spreds GSM inte bara i Europa utan senare 
över hela världen inklusive USA. För telekomföretaget 
Ericsson innebar det att mobiltelefonin i mitten på 90-ta-
let blev viktigare än den stationära telefonin.   

Svenskarna ledde utvecklingen
Ytterligare tjugo år tillbaka i tiden inleddes ett avgö-
rande samarbete, som användes som murbräcka i GSM-
projektet. Vid en nordisk telekommunikationskonferens 
1969 beslöts att de fyra länderna skulle samverka för ett 
nordiskt automatiskt mobiltelefonsystem, där Nordiska 
Mobiltelefonigruppen, NMT, fastlade arbetsprogram och 
specificerade en gemensam standard. Systemet skulle vara 
automatiskt, men som en interimslösning byggde man ett 
manuellt system för att först klara ut kompatibiliteten mel-
lan ländernas system, att skapa en frekvensplan, att klara 
ut nummersättning, debitering och att lösa frågan med 
selektivanrop. Målet var ändå klart – mobiltelefonen skulle 
fungera som en vanlig automatisk telefon oberoende var 
man befann sig. År 1981 blev vi i Norden först i världen med 
ett automatiskt mobiltelefonsystem, och paketet levererades 
packat och klart från Ericsson Radio Systems innehål-
lande basstationer, AXE-växel samt alla planeringstjänster. 
Samtidigt var initiativet till en europisk standard på gång. 

Detta förnämliga samarbete mellan Televerket och 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson anses av forskarna på 
området vara nyckeln till alla senare framgångar men 
också till att mobilens vagga stod i Sverige. Sett ur ett 
sextioårigt perspektiv tycks det som om tre faktorer har 
varit viktiga: innovatörerna som pekade mot en lösning att 
arbeta efter, specificerade standarder som allt f ler nationer 
kunde ansluta sig till, samt nya språng mot stabilare 
tekniklösningar, främst den digitala tekniken.  

Biltelefon på 1800-talet
För Lars Magnus Ericsson var tanken 
på mobiltelefoni inte osannolik. Han 
anställdes 1867 vid Kongl. Elecktriska 

Telegraf-Werkets verkstad, men tog avsked 1876 för att 
själv starta företag. Hustrun Hilda var liksom hustrurna 
under skråväsendets dagar lika involverad som maken i 
företagets skötsel fram till 1901 då de överlät verksam-
heten. Hon lär ha övertalat Lars Magnus att köpa en bil 
kring 1910. Medan Hilda prövade att hänga två långa 
metspön med kontaktkrokar i ena ändan över ett telefon-
ledningspar, lyssnade Lars Magnus för att kontrollera att 
linjen var ledig. När de fann ett ledigt ledningspar drog 
Lars Magnus runt veven på telefonens induktor för att 
komma i kontakt med närmsta telefonist för att be henne 
koppla önskat nummer.

Paret Ericsson använde sig inte av radiotelefoni som 
efterföljaren Sture Lauhrén (1913–2000) 40 år senare. 
När Televerket i slutet av 1940-talet startade en försöks-
verksamhet med biltelefoni knöts två civilingenjörer till 
projektet, nämnde Lauhrén på tekniska byrån och Ragnar 
Berglund på radiobyrån. I princip fanns det radioutrust-
ning i vissa polisbilars bagageutrymmen i Göteborg och 
Stockholm på 30-talet. Efter kriget togs erfarenheter 
från armén till vara för användning inom civil, landmo-
bil radiokommunikation. Tanken var att söka skapa ett 
helautomatiskt mobilt telefonsystem. Under år 1950 var 
förberedelserna i gång. Den tekniska delen baserades på 
en av Stures uppfinningar som var patenterad i ett an-
tal länder. Men Televerket fäste liten vikt vid patentet 
då man ansåg att det inte hade större innovativt värde. 
Denna tvist om patentet löstes först i mitten på 60-talet 
när Sture fick 25 000 kronor i ersättning från sin arbets-
givare. I september 1951 berättade Sture inför Svenska 
Elektroingenjörsföreningen om vilka vägval han hade 

Världens första helauto-
matiska Mobiltelefon-
system Lauhrén av 1956 
års modell, även MTL 
och senare MTA kallat. 
Bakom systemet stod 
förutom Lauhrén bl.a. 
Ragnar Berglund och 
Ivar Ahlgren som var 
teknisk chef på SRA 
(Ericsson). Ericssons 
historiska arkiv hos 
Centrum för Nä-
ringslivshistoria.



10 företagsminnen 2012:1

gjort, att välja bort ett tonkodssystem som fanns i andra 
länders manuella biltelefoner och i stället satsa på ett hel-
automatiskt f lerkanalsystem med impulsmanövrering.

Det började på Lidingö
På Lidingös vattentorn placerades en sändarmast med en 
räckvidd av tre mil. Provanläggningen omfattade en bas-
station med två dubbelriktade radiokanaler, med frekvens 
i 160 MHZ-bandet. Utrustningen var ansluten till tele-
fonstationen och nätet på Lidingö. Den 3 december 1951 
kunde Sture med Televerkets specialutrustade bil köra i 
väg och på Vasavägen, Lidingö, ringa 23 90 00, fröken Ur, 
och höra tidsangivelsen. Experimentet hade lyckats! Stures 
hustru tog emot en strålande make samma kväll som ro-
pade: ”Jag har något i bilen att visa dig!”. Apparaturen var 
otymplig men det fanns ändå en telefonlur på plats mellan 
sätena. Det viktigaste var att konversationen fungerade 
perfekt. Sture telefonerade genast mamma Teresia som 
trodde att han hade blivit tokig: ”Hur kan man fara fram 
på vägen och samtidigt prata i telefon?”. Stures svärföräld-
rar i Tureberg norr om Stockholm fick ett telefonsamtal 
där de uppmanades att titta ut genom köksfönstret: ”En bil 
kommer att köra genom grinden strax. Ser Ni bilen som 

rullar uppför infarten? Ni får gäster. Vi kliver ur bilen nu 
och kommer in!”.   

Det var förbjudet för privatpersoner att köra omkring 
med Televerkets bilar, vilket inte hindrade familjen 
Lauhrén att skoja med släkt och vänner. ”Det var så roligt 
att jag inte kunde avstå”, berättade Sture långt senare i en 
intervju.  De ringde och aviserade: ”Passar det om vi kom-
mer och hälsar på om fem minuter?” eller ”Vi ringer från 
bilen på väg till Karlskoga. Får vi hälsa på?” Min kusin 
Ulf berättade att de telefonerade från vägen kring Örebro, 
men färden över Kilsbergen var knagglig och det utlovade 
samtalet kom inte. Väl framme fick Sture öppna bakluck-
an och inför en fascinerad Ulf skaka om bland elektronrö-
ren som hade kommit i olag under resan.

Först i världen
Mobiltelefonsystemet Lauhrén, MTL, var det första 
helautomatiska biltelefonsystemet i världen. Det hade ett 
antal intressanta egenskaper som uppmärksammades in-
ternationellt. Till och med skådespelaren Stig Järrel kunde 
i Sveriges Radio skoja om dessa otroliga makapärer. 

När tidningen Populär Radios redaktör provkörde 1952 
skrev han att det var som trolleri när han bad en av sina 

De första mobiltelefonerna hade en elegant ringskiva på instrumentpanelen, här är det ett inbyggt System Lauhrén, ca 
1956–1965. Ericssons historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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vänner efter samtalets slut att slå bilens nummer – en 
summerton, han tog upp telefonluren mellan framsätena 
och samtalet gick fram perfekt. Sture skrev i samma tid-
ning att vid den internationella uppfinnarutställningen 
i Paris detta år hade uppfinningen fått hedersdiplomet. 
Telefonluren monterades på bilens instrumentbräda med 
fingerskiva. I bakluckan fanns en reläsats samt en ra-
diosändare och en radiomottagare för ultrakortvåg, och 
två antenner satt på taket. Uppfinnaren själv förutsåg att 
förutom polis, brandkår, civilförsvar och militära förband 
som hade använt mobil radio sedan länge, skulle läkare, 
banker och båtar komma att behöva biltelefonen.

Efter det lyckade försöket beslöts att växel och bassta-
tioner skulle beställas från Ericsson, och Svenska Radio 

AB fick ta fram fem biltelefoner, vilka f litigt användes un-
der de första provåren. Televerkets generaldirektör Håkan 
Sterky, som var stolt över framgångarna, gick vidare 
med att bygga upp två helautomatiska anläggningar, en i 
Stockholm där läkarbilar utrustades, och en i Göteborg. 
Det tredje Lauhrén-systemet för 50 bilar utvecklades spe-
ciellt för Stockholms kommun med underhållstjänst för 
spårvagnar och gatunät samt vatten- och eldistribution. 

Mobiltelefonen sprids 
MTL lanserades i större skala den 25 april 1956, och den 
nya mobiltelefonen aviserades på telefonkatalogens infor-
mationssidor. Då fanns 19 bilar med telefoner i Stockholm 
och 8 i Göteborg, för att på ett år öka till 50 respektive 30. 
Efterfrågan ökade hela tiden. Mobilen vägde 40 kilo och 
tog en stor del av bilens baklucka samt ett extra bilbatteri 
i anspråk och kostade 7 000 kr, att jämföra med en bil 
som var några tusenlappar dyrare. [Motsvarande summa 
i dagens penningvärde är ca 87 000.] Det var givetvis 
verksamheter med särskilda behov av mobil tillgänglig-
het som blev abonnenter, i snitt ett femtiotal företag och 
myndigheter i Stockholm respektive i Göteborg. Under 
det närmaste decenniet kom antalet bilar med telefoner 
att stiga till 9 000. 

Systemet kom senare att heta MTA och var i bruk till 
slutet av 1960-talet. Föråldrad med sliten utrustning och 

hög strömförbrukning i jämförelse med de stationer som 
hade utvecklats med transistorer, kom MTA att delvis 
ersättas av MTB-systemet utvecklat av Ragnar Berglund 
i mitten på 1960-talet. Även om både Lauhréns och 
Berglunds system var fungerande svenska mobilsystem 
ansågs inget lämpat att bygga ut till ett rikstäckande 
nät vid den tiden. Lauhréns kunde med kompletteringar 
användas på f ler orter om man förutom radiokanaler 
anlade den speciella telestationsutrustningen på orten i 
fråga, men utbyggnaden ansågs för kostnadskrävande. I 
väntan på det framtida rikstäckande automatiska syste-
met valdes en interimslösning med ett manuellt system, 
MTD, under det att ett nordiskt samarbete tog fart som 
sagts ovan. 

Uppfinnaren och hans värld
I mitten på 1990-talet bekände Sture i en intervju att han 
verkligen inte visste vad det var för utveckling han hade 
rullat igång. Inte kunde han ana att mobiltelefonen skulle 
bli ett så vitt spritt fenomen och att Sverige skulle få en 
ledande roll inom den mobila telefonin. 

Mina fem äldre kusiner samt andra i samma ålder 
älskade att vara med Sture och lyssna till honom. När vi 
varje annandag samlades hos Stures syster Ruts familj och 
därefter på trettondagen hos min mormor, var det alltid 
ungdomarna som samlades för att höra honom berätta. 
Sture älskade att roa barnen. Min syster Elisabeth glöm-
mer aldrig de mångfärgade geléråttorna som kröp in under 
dottern Monikas dörr. Kusinerna berättar att innan Sture 
gifte sig hade han små överraskningar med sig när han 
kom på besök; han var inte bara en vandrande jultomte, 
utan också lekledaren och berättarfarbrorn som ville sprida 
kunskap och skojiga historier till de yngre. 

Givetvis fanns det i familjen Lauhréns hem telefoner 
i varje rum och i köket, så att man kunde ringa runt till 
varandra i våningen. Olika små landskap och annat be-
lystes eller aktiverades till synes helt av sig självt när vi 
var på besök. Från hemtelefonen på Vanadisvägen kopp-
lade han på uppvärmningen i skärgårdshuset i god tid 
före ankomst. Utomhustermometern belystes via ett tryck 
på en knapp inifrån huset, och mycket annat som i dag 

Det var förbjudet för privat
personer att köra omkring med 
Televerkets bilar, vilket inte 
 hindrade familjen Lauhrén
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inte ter sig särskilt märkvärdigt men som vi då storögt 
inspekterade vid varje besök. Andra saker var skräck-
blandade, som att lägga handen på plattan eller stoppa 
handen i vattnet för att ta upp slanten på botten, för då 
fick man en lätt stöt. 

Sture var magikern och han hade en hemlig uppfinnar-
verkstad i källaren där han arbetade med sina experiment. 
Det var särskilt märkvärdigt när Sture under tidigt 50-tal 
byggde en tidig televisionsapparat. Hustrun hade tagit 
med sig en katalog från England och därifrån beställde 

han delar. De som kom på visningarna var förundrade, 
och hemmabyggaren kunde glädjas åt ungdomarnas be-
undran. Mina föräldrar köpte på hans inrådan en tv 1954, 
vilken den första tiden inte erbjöd vad vi barn hoppades. 
Det årligen återkommande inslaget från 1950 och framåt, 
Nobelfesten, var på den tiden en sorgligt, stram tillställ-
ning i svart-vitt och min lillasyster hojtade oupphörligen: 
När börjar festen? Sture var en lågmäld och anspråkslös 
person, blygsam om sina egna framgångar och föredrog 
en dialog framför att själv glänsa. Han tyckte om när han 
kunde skoja med oss och skrattade gott åt våra förvånande 
miner när vi lät oss luras eller förvånas.

På Örskärs gård ute på ön i Ålands hav kunde Sture 
fortsätta sina experiment, och han byggde en vindgenera-
tor som försåg gården med belysning på 50-talet. När vi 
om somrarna kom på besök för att delta i Örskärsspelen, 
som han organiserade, förevisades vi nya praktiska lös-
ningar. Sannolikt fick han inspirationen här, insåg mo-
biltelefonens möjligheter för boende på isolerade platser 
och öar ute i havet som just Örskär. I ett glesbefolkat land 
kunde mobilen med tiden användas på avlägsna platser, 
i fritidshus och vildmark samt möjliggöra ett rörligare 

friluftsliv. Visst var mobiltelefonen revolutionerande! 
Tack vare Stures insats öppnades helt nya möjligheter till 
kommunikation, något som vi har vant oss vid och några 
decennier senare redan tagit för given.

Epilog
Nu ska jag gå och ringa till en person som jag har känt 
hela livet, utbyta minnen och berätta att artikeln har blivit 
klar. Det är Disa Lauhrén (född 1915), änka efter Sture. 
Hon fanns med innan jag föddes och ringde min mamma 

åtskilliga gånger i veckan. Lauhréns telefon var avgifts-
befriad på grund av makens anställning och de talade i 
oändlighet, enligt barns uppfattning. När min syster och 
jag hade lekt färdigt och ville få slut på samtalet rev vi ut 
grytskåpet i köket så att det dånade i hela huset, något 
som alltid uppnådde sitt syfte.  

anita lignell du rietz är fil.dr i nationalekonomi och 
arbetar som associerad forskare vid Centrum för  
Näringslivshistoria. Hon har bl.a. skrivit boken  
”Svenskornas företagsamma historia”. 

Sture hade en hemlig uppfinnar
verkstad i källaren där han arbe
tade med sina experiment. 

Läs även artikeln ”Mobiltelefonens historia” av Nils Olander 
i Företagsminnen 2006:2, vilken går att ladda ner som pdf 
på www.naringslivshistoria.se/foretagsminnen eller köpas i 
pappersform från redaktionen. Och vill du se gamla och nya 
mobiltelefoner på nära håll är utställningen Älskade telefoner 
på Tekniska museet värd ett besök.

Mer om mobiltelefonens historia
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UDDA FÖREMÅL
Den världsberömde ingenjören och 
entreprenören Ralph Lysell var Sve-
riges första industridesigner. Han 
knöts till LM Ericsson 1939, där han 
bl.a. formgav de första modellerna 
av Ericofon DBJ 500. Telefonen 
kom att kallas Kobran och Lysell 
blev känd som ”Mr Kobratelefon” 
— i alla fall på Ericsson.

Lysell fick under sin tid på 
Ericsson även uppgiften att rita 
delar av inredningen till fabriken 
vid Telefonplan i Stockholm. Trots 
många spännande uppdrag kände 
han sig emellertid instängd som 
anställd och startade våren 1945 
eget, AB Industriell Formgivning. 
Som företagare fortsatte han att 
arbeta för Ericsson, men även för 
Electrolux, Volvo och flera andra 
företag.

I Designarkivet vid Centrum 
för Näringslivshistoria finns en 
box med Ralph Lysells personli-
ga föremål: ritkol, pennor, rader-
gummin  — och ett par glasögon! 
Man kan tänka sig att det är 
dessa han hade på näsan när 
den första skissen till Kobrate-
lefonen såg dagens ljus.

Lär Dig mer om  
ralph Lysell!
Under februari och halva 
april 2012 visas utställningen 
Sveriges första industridesig-
ner om Ralph Lysell (som en 
del av industridesignut-
ställningen History is 
ongoing) på Mobil 
Utställnings Platt-
form, vid Telefon-
plan i Stockholm.
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johan august gripenstedt, fantastisk liberal refor-
mator eller självförhärligande kappvändare? Omdömena 
skiftar ungefär så mellan två svenska biografiska artiklar, 
i Svenska män och kvinnor från 1946 respektive Svenskt bio-
grafiskt lexikon från 1968. Kanske säger omdömena något 
om olika tiders syn på liberala reformer. Det hör till saken 
att politiker har svårt att få erkännande, eftersom deras 

motståndare ständigt levererar alla invändningar.
En sak är säker. Gripenstedt var formidabel som talare 

och övertalare i en tid då det auktoritärt styrda Sverige 
blev ett liberalt experiment och en av de nationer som 
snabbast förändrade sin ekonomi. För att sätta extra relief 
på Gripenstedts liv och gärning ska jag berätta lite om en 
samtida politisk förändrarkarriär på den europeiska konti-
nenten, Otto von Bismarcks.

Dansktysksvenska rötter
Johan August Gripenstedt föddes år 1813 som son till 
en svensk adlig militär, hans mor kom från det tyskta-
lande grevskapet Holstein i kungariket Danmark. Inte 
långt därifrån föddes två år senare Otto von Bismarck 

i en lantjunkarfamilj. Gripenstedts far hade ingen ärvd 
förmögenhet utan fick kämpa med olika jordbruksaf-
färer, vilket slutade med konkurs 1834. Därför fick unge 
August välja den magra militära banan, som förde ho-
nom till artilleristaben i Stockholm där kronprins Oskar 
råkade vara högsta chef, vilket troligen påverkade kar-
riären. Tyske Otto hade det bättre förspänt, men han 

misskötte sina studier och omtalas som ”galne junkern” 
under sin studietid. Efter ett misslyckat försök att bli 
ämbetsman skötte han en tid ett av faderns gods.

Vi är därmed framme vid 1840-talet då båda träder 
fram som politiker. Hur såg deras Europa ut?

Målar vi med bred pensel var fortfarande Frankrike 
Europas största nation, men på långsam nedgång. 
Därifrån kom en ständig rad revolutioner och idéer. I 
Frankrike hade den moderna nationalismen fötts. Inga var 
så stolta över sitt fosterland som fransmännen, det var ju 
bara där som det rådde jämlikhet och broderskap.

I detta land, som tidigare hade varit merkantilismens 
högborg, förespråkade många borgare och intellektuella nu 
liberala idéer. Men det fanns också konservativa aristokra-

1848 skulle en uppblåst liten 
 ättling till Bonaparte både snyta 
makten och bli ny kejsare

Liberalen och järnkanslern, 
en jämförelse mellan 
Gripenstedt och Bismarck
Sverige utvecklades från en agrarekonomi till en modern indu-
striekonomi under några årtionden i mitten av artonhundratalet. 
En central roll i den omvandlingen spelades av Johan August 
Gripenstedt, adelsmannen och artilleristen som blev målsman 
för både liberala reformer och järnvägarnas stambanor. Ronald 
Fagerfjäll låter här hans verk framträda i relief mot Gripenstedts 
tyske politikerkollega, kanslern Otto von Bismarck. | ronald fagerfjäll
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ter och militärer som turades om att kidnappa eller slå ned 
alla borgarnas och hantverkarnas revolutioner. Den stora 
från 1789 stals av generalen Bonaparte. En ny revolution 
1830 utmynnade i kompromiss. Men efter ytterligare en re-
volution 1848, skulle en uppblåst liten ättling till Bonaparte 
både snyta makten och bli ny kejsare – Napoleon III. 
Bonapartisterna spelade alltid på nationalismen.

Frankrikes granne Storbritannien präglades av indu-
strialism, järnvägsboom, handelskolonialism, stark folkök-
ning, stor utvandring, en ny godsägarklass som rationali-
serade jordbruket, och starka liberala idéer. Englands in-
genjörer hade försett hela världen med en hävstång upp till 
en ny ekonomi. Men där rådde också en romantisk trend 
som hade fått ledande samhällsklasser att utbilda sina sö-
ner till ett slags romanfigurer i den populära riddargenren. 
”Gentlemannen” var född och han skulle visa större in-
tresse för det militära än för ekonomisk utveckling.

En tysk arkipelag av småstater
Frankrikes stora granne på andra sidan Rhen fanns ännu 
inte. Där härskade tjogvis av tyska småfurstar och stads-
ledningar, ofta i fattigdom, eftersom länder som Holland, 
Danmark och Sverige spärrade f lodmynningarna och 
tullade på exporten. Det gamla kejsardömet Österrike i 
söder regerade över många olika folk medan lantjunkarnas 
Preussen dominerade i norr, men var ännu ingen stormakt. 
Napoleons invasioner hade emellertid väckt nationalismen, 

och engelsmännens järnvägsbyggen enade stora landvid-
der. Den franska revolutionen 1848 skulle sända ett nytt 
starkt liberalt och nationalistiskt rus genom de tysktalande 
länderna. Uppror efter uppror kom i gång.

Var fanns Sverige? De traditionella kontakterna med 
Frankrike var starka, den nya kungaätten Bernadotte 
var ju rekryterad direkt ur Napoleons militärledning. 
Konservativa aristokrater hade sedan Gustav III också 
franska band, liksom en rad svenska borgare som läste 
verk av franska liberaler. Många köpmän och progressiva 
storgodsägare fick å andra sidan engelska kontakter på 
artonhundratalet. Engelska och skotska ingenjörer installe-
rade textilfabrikernas maskiner, byggde ångfartyg och löste 
Göta Kanals sluss- och broproblem. Progressiva godsägare 
hämtade idéer från England för sammanläggningar av ägor, 
brukningsmetoder och avelsarbete. I Göteborg fanns sedan 
länge en skotsk köpmannaenklav. Och i bruksindustrin var 
nu Lancashirestålet både hot och förebild.

Det karga Preussen var däremot inte någon förebild – 
Sverige hade så sent som 1814 avträtt de sista resterna av 
Pommern till Danmark i utbyte mot Norge. För det tidiga 
artonhundratalets svenskar tedde sig de tyska områdena 
som en valplats, inte som ett centrum.

Sverige hade gjort upp med det gustavianska enväldet 
år 1809. Det fanns en viss maktdelning mellan kung och 
ståndsriksdagar som sammanträdde ungefär vart tredje år. 
De tog beslut om beskattning och därför också om delar 

Den 18 januari 1871 när ännu preussiska kanoner låg och besköt Paris lät Bismarck, i det gamla franska kungaslottet i 
Versilles, utropa Wilhelm I till tysk kejsare. Målning av Anton von Werner, 1871.



16 företagsminnen 2012:1

Det finns många paralleller i statsmännen Johan August Gripenstedts och Otto von Bismarcks liv, även om den ene 
liberaliserade Sverige och den andre slutade som protektionist. Porträttet av Gripenstedt hänger på Karlsborgs 
fästningsmuseum och är fotograferat av C. G. Carleman. 
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av lagstiftningen. Det inskränkte den annars ganska vid-
sträckta makten för kungen, som med hjälp av regerings-
medlemmar försökte hantera riksdagarna.

Debut på riddarhuset i Stockholm
Efter tio år som artillerist tog Gripenstedt vid 27 års ålder 
löjtnants avsked och gjorde politisk debut 1840–41. Där 
lierade sig den välväxte, välklädde och vältalande unge 
mannen med de liberala bröderna Anckarsvärd, vilket 
snart ledde till att han blev ingift i familjen och därmed i 
godsägarliberalismen. Hans svärfar, som även han hette 
Johan August, framstår som en av tidens jordbruksrefor-
matorer, engelskinriktad naturligtvis. Svärsonen fick ta 
hand om ett av godsen och intresserade sig sedan hela livet 
för jordbruksrationalisering.

Även Bismarck påverkades av sitt äktenskap när han gif-
te sig med den pietistiskt kristna Johanna von Puttkamer. 
Via hustruns släktingar kom han in i politiken 1847, i en 
orolig tid där en enväldig kung av Preussen tillfälligt gjorde 
eftergifter för liberaler och nationalister. Otto var nu, 32 
år gammal, en rabiat försvarare av både kungadöme och 
Preussen, föraktfull gentemot liberalism och tysk nationa-
lism. Sedan försvann han under lång tid från toppolitiken 
som diplomat i Frankfurt (plats för den liberala och natio-
nalistiska förbundsdagen), S:t Petersburg och Paris.

För Gripenstedt tog karriären bättre fart när han av den 
nye kungen Oskar I revolutionsåret 1848 kallades att bli 
statsråd och chef för finansdepartementet. Kungen ville ha 
en liberal ministär efter de så kallade marsoroligheterna i 
huvudstaden.

När nyheterna om den franska februarirevolutionen 
nådde Stockholm den 2 mars hade nämligen en folkmassa 
samlats och krävt reformer och rösträtt. Det blev sam-
manstötningar och stenkastning och militären grep några. 
Kungen släppte genast de arresterade och hyllades för detta. 
Men när oroligheterna fortsatte nästa dag gav kungen order 
om eld. Arton demonstranter dödades och många sårades.

Den tidigare riksdagen 1844–45 framstod vid det här 
laget som de svikna förhoppningarnas möte. Kronprins 
Oskar, som hade visat tydliga liberala böjelser, slog som 
kung vakt om sin egen makt och befarade ”bondevälde” i 
en folkvald riksdag. En överväldigande majoritet svenskar 
var ju vid den här tiden fattiga bönder.

De senare farhågorna delades även av liberala godsäga-
re, inte bara Gripenstedt. Vid riksdagen 1847, då upprors-
fanorna höjdes runt om i Europa och radikalliberalerna 
trädde fram som oppositionsparti, stödde Gripenstedt 
ständigt kungen. Det var kanske inte så konstigt eftersom 
han tillhörde regeringskoalitionen och själv siktade på en 
plats i kungens ministär.

Danmark i krig
I grannlandet Danmark var grevskapen Slesvig och det tysk-
språkiga Holstein en oroshärd. Nationalistiska danskar ville 
ha Slesvig direkt i kungariket medan nationalistiska tyskar 

såg de båda som en enhet. Det fanns svenska nationalister 
som ville ställa upp bakom den danske kungen om det blev 
krig. Den oberäknelige preussiske kungen, som vacklade 
ännu mer än den svenske mellan mildhet och militärt våld, 
lät sin armé rycka in i Danmark, med baktanken att sam-
tidigt visa sitt stöd för den tyska saken och vinna tillbaka 
sina egna medborgares förtroende. Mot demonstranter som 
krävde demokrati hade han tidigare beordrat en massaker.

Han kalkylerade fel. Varken England eller Ryssland var 
intresserade av att se hamnstaden Kiel som ny preussisk 
Östersjöbas. De krävde truppernas tillbakadragande och 
vapenstillestånd. Visserligen blossade striden upp påföljande 
sommar men Preussen tvingades till underkastelse. Men 
Danmarksfrågan innebar en vändpunkt. I de tyska länderna 
skanderade allt fler makthavare grötrimmet ”emot demokra-

ter hjälper blott soldater”. Både i Preussen och Österrike un-
derkuvades hårdhänt de demokratiska och liberala krafterna.

När Krimkriget sedan bröt ut 1853, motsatte sig 
Gripenstedt tanken att Sverige skulle ställa upp på Englands 
och Frankrikes sida för få tillbaka Finland från Ryssland. 
Där var han inte på kungens linje. Men kungen behövde 
ändå den pragmatiske godsägarliberalen Gripenstedt som 
analytisk och medryckande talare på sin sida.

Godsägarliberal i regeringen
Som ansvarig för finansdepartementet vägde denne allt 
mer över mot frihandeln, vilket man kunde förvänta under 
en epok när britterna öppnade sitt imperium för handel. 
Även Krimkriget öppnade för spannmålsexport, i form av 
brödsäd och havre till alla nya engelska städers många häs-
tar. Och såväl i unionspartnern Norge som i norra Sverige 
fanns stora pengar att tjäna på trävaror för skogsägare. 
Norrlands första ångsåg kom till redan 1849.

Som ny i departementet hade Gripenstedt studerat de 
franska liberalerna Laboulaye och Bastiat, vilka han senare 
brukade hänvisa till. Som räknekunnig artillerist hade han 
också lätt att ta till sig den nya finansteknikens kalkyler. 
Han framstod efter hand som en både modern och erfaren 
finansminister trots att han ibland fick försvara kungens 
nya och mer konservativa linje.

Gripenstedts period som finansminister blev trots stor 
kungamakt och en otidsenlig ståndsriksdag en omvälvande 
tid av liberala reformer: ny aktiebolagslag, näringsfrihet i fle-
ra etapper, större pressfrihet, kvinnors lika arvsrätt, humanare 
fångvård, arbetsskyddslag med förbud mot nattarbete för 

Emot demokra
ter hjälper blott 
soldater
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barn, decentraliserande kommunallagar och mycket annat. 
Decimalsystemet infördes, räntan släpptes fri, och den tull- 
och traktatpolitik som fördes öppnade gradvis för ett svenskt 
näringsliv. När det gällde telegrafförbindelser var Sverige i 
täten och när det gällde järnvägsnät på efterkälken. Redan 
1855 fanns telegraflinjer över hela landet. Och 1854 kom be-
slut i riksdagen om att bygga stambanor med statliga medel; 
finansieringen skulle ske med lån utomlands. Beslutet om att 
förändra riksdagen sköts emellertid på framtiden.

En konservativ finansminister hade lätt kunnat dämpa 
reformviljan. Det gällde att få kungen att säga ja till nya 
lagar och riksdagen att bevilja skattepengar. Det kunde 
Gripenstedt.

Järnvägsbubbla och blomstermålning
Världen hade redan sin första stora finanskris på grund av 
stora järnvägsutbyggnader. I Sverige föll flera handelshus. 
Göran Fredrik Göransson, en av grundarna till den privat-
byggda järnvägen Gävle-Dala gick i personlig konkurs med 
sin stora handelsfirma Elfstrand. Han skulle emellertid 
göra come back med Sandvikens Jernverk. Gripenstedt kri-

tiserades för ett kris- och järnvägslån som han hade 
låtit förhandla fram i Tyskland. Riksdagsreformen 

hade måst skjutas på framtiden och järnvägs-
frågan splittrade de gamla parti-

erna. Mitt under denna kris höll 
Gripenstedt sitt berömda tal 

om utlandslån och en ljus 
svensk framtid, hans 
”blomstermålningar” 
som motståndarna 
länge pratade om. 

Vi, som vet att opti-
misterna fick rätt, talar 
om en första och andra 
industrialiseringsvåg. Det 

var i slutet av den första 
som Sverige kraftfullt ha-

kade på och öppnade för 
järnväg, industri och 
modernare jordbruk. 
Det intressanta var 
att liberaliserings-
andan i Sverige 
varade så länge.

Kung Oskar 
insjuknade vå-
ren 1857 och 
kronprins 
Karl blev 

ny regent 

den hösten. Han ombildade regeringarna i både Sverige 
och Norge men behöll Gripenstedt. ”Han är bra, inte bara 
på finanser utan också på intriger”, lär kungen ha sagt om 
sin 13 år äldre och erfarnare rådgivare. Förhållandet mel-
lan den nye kungen och den svårstyrde och självmedvetne 
finansministern blev dock snabbt dåligt. Några av minist-
rarna hade gått och kungen kände sig osäker. Han drömde 
om att skapa en union även med Danmark och betecknade 
Gripenstedt som antiunionist. På sommaren 1863 lovade 
kungen Danmark hjälp i händelse av krig med de tyska 
staterna.

Med blod och järn
Därmed återvänder vi till Otto von Bismarck. Även 
Preussen hade fått en ny kung som behövde hjälp från nå-
gon som han egentligen inte tyckte om. Kejsar Napoleon III 
visade ambitioner att revidera gränserna mot Tyskland längs 
med Rhen. Preussens nye kung ville dels låta kröna sig för 
att markera att han hade fått sin makt av Gud, dels centrali-
sera och professionalisera krigsmakten. Inget av detta roade 
de liberala.

När kungen stötte på starkt motstånd kallade han 1862 
diplomaten von Bismarck som ministerpresident. Hans 
bedömning av nyttan med Bismarck vid sin sida visade sig 
vara riktig. Den nye hårdhudade regeringschefen fällde de 
bevingade orden om att Preussens makt inte skulle skapas 
genom tal och majoritetsbeslut utan genom ”blod och järn” 
redan efter en vecka. När det gällde militär makt visade 
han ingen likhet med sin svenske generationskollega.

På Bismarcks agenda stod inte heller nu Tysklands en-
ande, liberalism eller arbetarnas väl. Hans mål var ett 
starkt Preussen, hans medel militär makt, diplomati och 
politiska omkastningar. För att tämja Österrike ville 
han samarbeta med Italien och ärkefienden Frankrike 
samtidigt som han lade fram ett förslag om ett folkvalt 
parlament för det Tyska förbundet, som tidigare hade do-
minerats av Österrike. Hans olika manövrar fick Österrike 
att mobilisera sommaren 1866, vilket Bismarck tog som 
anledning att förklara krig. Mot de nya och bättre drillade 
preussiska regementena hade Österrike inget att sätta mot.

De danska hertigdömena, som hade tagits av Österrike 
och Preussen 1864, hamnade nu båda i Preussen. Danmark 
fick inte någon hjälp av Sverige, trots kungens löfte. 
Gripenstedt hade ställt som villkor att Sverige skulle få 
med Frankrike och England. Att Danmarks kung avled 
påverkade också stridslusten.

Efter nederlagen ställde Österrike sig neutralt. Några 
av staterna i Tyska förbundet blev preussiska medan andra 
gick in i nya Nordtyska förbundet, där Bismarck blev för-
bundskansler. Det nya stora Tyskland hade alltså hux f lux 
uppstått, helt i Preussens regi.

Bismarck-porträttet är målat av A Fischer © Lebrecht 
Music & Arts Photo Library.
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Bort med ståndsriksdagen!
Hemma i Sverige arbetade reformkrafterna vidare, framför 
allt genom förslaget till ny representation från justitiestats-
ministern Louis de Geer. Det gamla förslaget putsades 
upp och försågs med kontrollmekanismer i både första och 
andra kammaren. Mot demokratin var det bara ett första, 
låt vara viktigt, steg. Det föll på Gripenstedts lott att över-
tala adelsmännen i Riddarhuset. Det skulle dröja ytterli-
gare ett halvsekel innan Sverige fick allmän rösträtt.

Gripenstedts politikerkarriär slutade med det gamla sys-
temet. Han avgick ur regeringen efter riksdagen 1865–66 
och satsade med framgång på sitt gods under den högkon-

junktur som följde efter det fransk-tyska kriget.
Kejsar Napoleon III hade nämligen förklarat krig i 

nationalistisk yra, men sedan greve von Moltkes styrkor 
hade inneslutit Paris den hårda vintern 1870–71 kapitule-
rade fransmännen. Den 1 mars paraderade tysk trupp förbi 
Preussens kung Vilhelm som av Bismarck hade förmåtts 
att anta titeln tysk kejsare. Bismarck krönte därefter sitt 
verk med en liberal näringspolitik, och geniförklarades 
när Tyskland rusade in i en gründerzeit under en högkon-
junktur som berörde hela Europa, men som efter några år 
följdes av ”gründerkrash”.

Den snabba tyska industrialiseringen hade börjat på 
1850-talet och kulminerade nu fram till den stora finans-
krisen 1873 då Bismarck växlade tillbaka till den gamla 
protektionismen. Därefter, till 1893, kännetecknades ut-
vecklingen av långsammare tillväxt, men tyska företag och 
myndigheter investerade konsekvent i nya industrier och 

metoder. Men Bismarcks arv blev också lantjunkarvälde 
och kejsarmakt. Det är inte svårt att se olycksbådande lin-
jer fram till världskrigen.

Ångköks-Olle
I Sverige lierade sig bönderna i den nya tvåkammarriksda-
gen genast med Gripenstedts värsta fiender. Men alla ode-
mokratiska spärrar i systemet medförde att frihandelsvän-
nerna behöll initiativet. Inte förrän frihandelsvännen och 
småföretagaren ”ångköks-Olle” råkade glömma en debet-
sedel och drog med sig andra i fallet, fick protektionisterna 
majoritet år 1888. Det märkliga är alltså att den svenska li-

beraliseringen genomfördes av en otidsenlig ståndsriksdag 
som delade makten med starka kungar, och att den sedan 
låstes av odemokratiska spärrar. Under nära fyra decennier 
stod landet för frihandel och liberalism, något som gav 
ekonomin förutsättningar att växa med raketfart.

Svensk konservativ agrarekonomi blev modern in-
dustriekonomi – en förvandling som Gripenstedt som 
finansminister framgångsrikt deltog i. Han slutade som 
ledamot av andra kammaren och dog sommaren 1874. 
Förbundskanslern Bismarck byggde upp en stark makt-
ställning och försökte motverka socialismen med ett obli-
gatoriskt socialförsäkringssystem innan han fick avsked av 
den nye kejsaren Vilhelm II år 1890. Han dog 1898.

ronald fagerfjäll är författare och ekonomijournalist. 
Han har tidigare varit chefredaktör för Affärsvärlden och 
skrivit flera böcker om näringslivshistoria.

Gripenstedts tal i riksdagen om landets ekonomiska 
framtid omtalas som hans ”blomstermålningar”. Som 
retoriker stod han emellertid för en återhållsam och 
dämpad stil, där sakuppgifter, siffror och statistik 
hade en given plats. Den kom tydligt till uttryck de 
första dagarna i december 1865, när han på riddar-
huset talade för ”representationsreformen”, alltså 
övergången till en vald tvåkammarriksdag.

En av hans motståndare i debatten, den unge 
Curry Treffenberg, företrädde rakt motsatta ideal. 
Med glödande känsla och färgskiftande liknelser 
höll denne de mest laddade anföranden till förmån 

för en fortsatt ståndsriksdag. Treffenberg var djupt 
inspirerad av den idealistiske filosofen Boströms 
organiska statslära, där staten i sig gavs en särskild 
personlighet.

De skilda talaridealen framgår av reportageteck-
ningar från tiden. Gripenstedt står lugn och samlad, 
med små talargester, och med den svarta kravatten 
i ordning. Curry Treffenberg ser däremot ut som en 
virvelvind, med yviga gester och håret som i hårdblåst.

Som vi vet vann Gripenstedts sida i debatten och 
ridderskapet och adeln beslöt efter hårda debatter 
att frånträda sin roll som en del av Sveriges riksdag.

Som räknekunnig artillerist hade 
han också lätt att ta till sig den 
nya finansteknikens kalkyler. 

Representationsreformen
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Agrar revolution gav  
tillväxt och välstånd
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Vi förutsätter ofta att Sverige blev rikt först med industrialise-
ringen. Den långa perioden av tillväxt dessförinnan, med lands-
bygden i huvudrollen, är inte lika känd. I decennier har forskare 
studerat den omvandlingen, men ändå har utvecklingen de sista 
hundra åren haft högst lyskraft. Det perspektivet har haft star-
ka förespråkare både inom socialdemokrati, fack och hos ar-
betsgivare, som alla sökt ta åt sig äran för tillväxten. | göran ulväng

Bönder i arbete på en åker i Västerås utkant. Bilden täcker in olika delar 
av arbetet som plöjning, sönderhackning av jordkokor, sådd och harv-
ning. Även många borgare bedrev på denna tid mindre jordbruk i stadens 
närhet för sin försörjning. Målning av ”Martins skola” (konstnär i kretsen 
kring Elias Martin och Johan Fredrik), sent 1700 eller tidigt 1800-tal. Re-
produktion: Uppsala universitetsbibliotek. 

Agrar revolution gav  
tillväxt och välstånd
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e sista decennierna av det 
stormaktstida Sverige var ovan-
ligt svåra. Krig, utskrivningar, 
högt skattetryck, missväxt och 
pest slog hårt. Efter freden 
1721 återhämtade sig landet. 
Folkmängden började återigen 
växa och jordbruksproduk-
tionen satte fart. Därmed var 

grunden lagd här hemma till den agrara revolution som ägde 
rum i hela Europa under 1700- och 1800-talet.

Växande folkmängd och ökad produktivitet i jordbruket 
hörde intimt samman. När allt fler människor skulle försör-
jas steg efterfrågan på framför allt spannmål. Bönder och 
godsägare började utvidga sina marker genom nyodling. Den 
större produktionen fick allt fler att överleva; färre avled av 
svält samtidigt som motståndskraften mot sjukdomar ökade. 
Mellan 1750 och 1860 ökade folkmängden i det egentliga 
Sverige från cirka 1,8 till 3,5 miljoner. Från att under 1600- 
och 1700-talet ha nödgats importera spannmål blev landet i 
början av 1800-talet inte bara helt självförsörjande, utan dess-
utom en stor exportör, framför allt av havre till England.

Förutom högre efterfrågan fanns det även andra fakto-
rer som ökade lönsamheten. Det skattesystem som hade 
utformats i slutet av 1600-talet – indelningsverket – hade 

skattesatser fixerade efter hemmanens dåvarande avkast-
ningsförmåga. Skatterna blev alltså allt lättare att bära när 
gårdarnas avkastning ökade. I början av 1700-talet sålde 
staten dessutom ut en stor del av sina kronogårdar, som 
när de hamnade i privat ägo sköttes med större omsorg.

En ny politik
Produktionsökningen i jordbruket berodde till en början på 
nyodling och på att allt fler bönder fick stärkt förfoganderätt 
över jorden. Men 1700-talet såg även en mer aktiv närings-
politik växa fram. Ett land behövde en stor och välmående 
befolkning för att kunna försvara och utöka sina gränser. 
Mest kända av reformerna är nog skiftesstadgorna från år 
1757 och 1827, som gav både bönder och godsägare möjlighet 
att skapa bättre ägogränser och minskad ägosplittring.

Mot slutet av 1700-talet släpptes spannmålshandeln fri; 
den hade förut varit intvingad till städerna. 1789 och 1810 års 
riksdagsbeslut avreglerade jordmarknaden, så att ofrälse fick 
rätt att köpa frälsejord. Kronan initierade även lantbruksa-
kademien med dess experimentalfält. En viktig faktor var 
även det stöd staten gav till manufakturer, vilket medförde 

att en ökad industriell kunskap växte fram, samt satsning-
arna på vägar och kanaler och senare även på järnvägar.

De gustavianska salongernas vittnesbörd
Såväl godsägare som bönder gynnades av utvecklingen och 
var pådrivande i riksdagen för att skapa bättre förutsättningar 
för näringen. Herrgårdarnas jordbruk expanderade genom 
nyodling men framför allt genom att godsens dagsverkande 
arrendebönder avhystes. All jord lades i stället i sambruk. I 
böndernas ställe anställdes gifta drängar och pigor – statare. 
På de stora enheter som blev följden inleddes mekanisering-
en, med införandet av tröskverk. Först under 1800-talets sista 
årtionden skulle dock jordbruket mekaniseras på allvar.

Välstånd manifesterades i byggnationer. Omkring 
hälften av alla herrgårdar i landet försågs med nya huvud-
byggnader mellan 1760 och 1800, och i princip alla nyin-
reddes – nämn den herrgård som inte bevarar gustavianska 
paneler eller kakelugnar! Parker och trädgårdar anlades 
och längs infartsvägarna planterades alléer. Det är nu som 
kulturlandskapet som vi känner det skapas.

De självägande bönderna var den grupp som gynnades 
mest. Med större åkerarealer kunde hemmanen klyvas i 
f lera gårdar, vilket i sin tur drev på nyodlingsarbetet. Inom 
ramen för familjejordbruken utvecklades odlingssystem 
och redskap – järnplogen var en innovation hos bönder i 

Dalarna. Små omålade stugor under halm- eller torvtak 
ersattes av stora, rödfärgade hus under bräd- eller tegeltak.

Bönder driver på
Det skall betonas att bönderna allmänt sett var positiva till 
skiften och andra reformer. Avregleringarna underlättade för 
jordbrukets utveckling och för den handel som länge hade be-
drivits mellan kust-, slätt- och skogsbygder, men som städer-
nas borgerskap och kronan hade sökt tvinga in till städerna.

Med stigande välstånd ökade utbytet där slättbygdsborna 
blev mer utpräglade spannmålsproducenter och skogs-
bygdsbönderna hantverkare, vilket sammantaget höjde 
produktiviteten. I flera områden växte det fram enklare 
industriella anläggningar baserade på så kallade förlagssys-
tem. Bondeköpmän och gårdfarihandlare stod för den mer 
långväga handeln.

Böndernas specialisering ledde till att arbete som tidigare 
skett inom ramen för bondehushållen lades ut till specialister 
och säsongsarbetare. Genom befolkningsökningen fanns det 
gott om obesuttna på landsbygd och i städer, barn till tjänste-
folk eller bondsöner och bonddöttrar som inte hade fått möj-

hälften av alla herrgårdar i landet 
försågs med nya huvudbyggnader
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lighet att ta över en hemmansdel. Antalet obesuttna ökade 
mellan 1750 och 1850 med omkring 400 procent, många av 
dem fattiga torpare, backstusittare, daglönare och sådana 
som var sysselsatta med uppodlingsarbeten och hantverk.

Efterfrågan växer
Det stigande välståndet bland jordägarna drev på efterfrå-
gan på varor över lag. Timmer, tegel, glas och järn till hus-
byggen, och textilier, möbler, husgeråd och kläder för hem 
och vardag. Mest avgörande var dock de obesuttnas inträde 
på marknaden. De saknade i allmänhet egen jord och var 
hänvisade till marknaden för att köpa de varor de behövde 
för sitt uppehälle. De började också arbeta längre och mer 
ihärdigt för att få möjlighet att köpa attraktiva varor.

Hantverk och handel expanderade under hela 1700- och 
det tidiga 1800-talet. Städernas borgare övergav jordbruket 
och blev helt inriktade mot varuproduktion och varuför-
medling. Staten sökte underlätta handelsutbytet genom att 
stödja manufakturer, och senare påbörjades även en avreg-
lering av handelshinder, exempelvis stadstullar. 1800-talet 
skulle sedan innebära såväl skråväsendets upphörande 1846 
som införandet av total näringsfrihet 1864, där stadstvånget 
avskaffades för gott och vem som helst fick bedriva handel.

Expansionen i handelsutbytet måste också ses mot bak-
grund av handelns globalisering. Redan under 1700-talet 
var hela världen involverad i ett omfattande utbyte av 
varor, som genom massproduktion och billig arbetskraft 

hade blivit överkomliga i pris. Sverige var sedan länge en 
stor exportör av järn, och importerade textilier, spannmål 
och salt. Handelsutbytet vidgades nu: järnet fick sällskap 
av sill, spannmål samt trävaror – och socker, kaffe och te 
f lödade in i landet. Med holländskt kapital byggdes ett 
Ostindiskt kompani upp, helt inriktat på import av te för 
den europeiska marknaden, och med porslin i ballast.

Det förmögna borgerskapet blev en maktfaktor i eko-
nomi och politik, och utmanade – precis som bönderna 
– det gamla ståndssamhällets strukturer. Under deras 
ledning effektiviserades och förskönades städerna. De 
reguljärt utformade städerna försågs med nya hamnar, 
stenlagda gator, belysning, stenhus och parker.

Sverige 1850
Vid 1800-talets mitt hade Sverige således haft en stark eko-
nomisk tillväxt under drygt hundra år. Vid sidan av de ännu 
outnyttjade rika naturtillgångarna fanns här ett samhälle 
med en överskottsproduktion av jordbruksvaror, en köp-
stark befolkning, förlagssystem med teknikkunnande, och 
– inte minst – ett stort antal obesuttna som kunde flytta till 
städer och fabriker. Sverige kunde därmed ta klivet in indu-
strialismens århundrade.

göran ulväng är verksam vid Ekonomisk-historiska 
institutionen vid Uppsala universitet samt lektor vid In-
stitutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Mellan 1750 och 1860 
ökade produktiviteten i det 
svenska jordbruket så kraftigt 
att befolkningen kunde fördubb-
las. På bilden syns den välordnade 
Åraslövs sätesgård i nordöstra Skåne, 
omkring år 1790.
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I början av 1900-talet reste 
man inte på badsemester till 
Spanien eller Italien  än min-
dre till Thailand. Hade man råd 
att söka sig utanför Sveriges 
gränser var det de nordtyska 
stränderna som gällde. Och 
nog kunde man uppleva livs-
glädje i dessa mondäna bador-
ter på det glada 20-talet, med 
strandliv eller sport på dagar-
na och nattklubbar med sprud-
lande sekt och dansorkestrar, 
eller kulturupplevelser, på 
kvällarna.  

Om man däremot vet att an-
nonsen publicerades 1938, fem 
år efter nazisternas maktöver-
tagande och bara ett år innan 
2:a världskrigets utbrott, skor-
rar sloganen ”Livsglädjens 
land” onekligen falskt. Hela 
idén med en turistbyrå som 
försöker locka utlänningar till 
att semestra i det genommili-
tariserade och förtryckande 
Naziriket, som miljoner för-

söker fly ifrån, känns närmast 
som ett Mel Brooks-manus. 
Den höga rabatten på järnvä-
garna låter väl också ana att 
det hade blivit lite glest med de 
utländska besökarna. Hösten 
1938 inföll så kristallnatten 
och därefter får man anta att 
Livsglädjens land inte satte ut 
fler annonser i utländsk press 
även om tyska turistbyrån hade 
kontor kvar på Kungsgatan i 
Stockholm hela kriget igenom.

Fast, kanske kändes inte an-
nonsen så märklig 1938. På 
1960-talet gick resorna till 
Francos Spanien, militärkup-
pens Grekland och kom-
munistiska Bulgarien, och 
än i dag går majoriteten av 
all-inclusive-resorna till dik-
taturer. Bakom murarna med 
billig sprit i glasen befinner 
sig de svenska turisterna i 
Livsglädjens land ...

Edward Blom

UR ARKIVET
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kanske är det svenskarnas sommarfavorit jordgubbar som 
Finnerödja är mest känt för. Odlingarna, de tusentals sä-
songsarbetande flickorna och självplocket på orten är borta 
sedan decennier men ännu säljs många papptråg med svens-
ka jordgubbar som har ”Finnerödja” skrivet på sig. I dag är 
det dock bara ett varumärke, jordgubbarna köps upp i en 
vid omkrets. När man pratar med handlarna på ortens ICA-
butik förstår man att stoltheten över jordgubbsodlingarna 
var stor när det begav sig. På orten fanns bland annat en 
stor återkommande fest, Miss Jordgubbe. Där kunde man få 
uppleva såväl kvinnlig fägring, musikframträdanden av stor-
heter som Jerry Williams, pardans som ”riktiga slagsmål”. 

Fjärde generationens handlare
De nuvarande handlarna, Jesper och hans mamma 
Christina, driver Finnerödjas ICA Nära-butik, som går 
under namnet ”Carlssons” i folkmun och har anor ända 
sedan 1910. Jespers farfarsfar Johan Carlsson arbetade 
då som förman på en frökläckningsanstalt, vilket är en 
verksamhet som utvinner och sorterar frön ur bland an-
nat kottar. Johan beslutade sig för att pröva lyckan på 
köttmarknaden och öppnade affär i huset mitt över gatan 
från den nuvarande affären sett. Sonsonsonen Jesper har 
ett gammalt sparat dokument, ett arrendekontrakt mellan 
Johan Carlsson och kommunen från 1910.

Johan anlade ett slakthus, åkte runt bland gårdarna i 
trakten och köpte upp djur, som förädlades till kött och 
charkuterier. Sedan rullade det på i sann lanthandelstil, 

man köpte in och sålde varor av alla de slag för att till-
fredsställa ortens alla behov. Handel över disk ersattes med 
ett snabbköp 1963.

Brandkår och bageri
Genom åren har så skilda verksamheter som brandkår, 
bageri, taxiåkeri, försäljning av tegelpannor, jordbruksma-
skiner och trädgårdsmöbler pågått under butikens växande 
tak. Utbudet renodlades i riktning mot en mer reguljär 
livsmedelsbutik på 70-talet.

År 1929 började man erbjuda kunderna leverans med 
butiksbuss. Det hela började med att bönderna som sålde 
djur till Carlsson bad honom ta med varor ut till dem när 
han ändå kom för att hämta kreatur. Den första bussen var 
i själva verket en mindre lastbil med ett löst träskåp som 
man lyfte upp på f laket vid lastning: Detta var långt före 
de moderna lösf laken som lastbilar har i dag. Man sålde i 
första hand charkvaror och bröd.

Redan halv sju på morgonen anlände man till den första 
kunden, så det gällde att börja packa tidigt på morgonen. 

Många spår av gamla tider
Än i dag kan man se många spår av gamla tiders verk-
samhet i butiken i Finnerödja. En genomsnittlig ICA 
Nära-butik har 5 000 artiklar till salu, Carlssons har drygt 
11 000. Det är verktyg, husgeråd, julpynt, presentartiklar, 
tvättbrädor (!) och mycket mer som gör att butiken fortfa-
rande känns som en gammaldags lanthandel.

HUNDraÅrIG 
LaNtHaNDLar traDItIoN I 

FINNerÖDJa
Förr kom kunderna till lanthandeln för allt de behövde: livsmedel, 
skor, färg, bränsle, kläder, verktyg och så vidare. Detta kompletta 
erbjudande har en del butiker ute i landet fortsatt med i konkurrens 
med stora handelsplatser och köpcentrum. Företagsminnens utsän-
de har besökt Finnerödjas ICA Nära-butik, som går under namnet 
”Carlssons” i folkmun och har anor sedan 1910. Den gamla lanthan-
deln lever! | matts hildén
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Det zoroastriska elddyrkartemplet Ardhur-
Ghur i Baku på ett kolorerat vykort. Brano-
bel använde templet som en sorts logotyp 
och döpte även sin oljetanker till Zoroaster. 
Okänd konstnär. Digitala arkivet hos Cen-
trum för  Näringslivshistoria

Uppe till vänster: Tre generationer Carlssons i Finnerödja. 
Från vänster: Frida, dotter till Susanne, som står till höger 
om henne, Jesper och Christina. Uppe till höger: Samlingen 
ICA-memorabilia från butikens historia har ett helt rum i 
butikens källare. Nedan: Butiksbyggnaden i Finnerödja är 
tillbyggd 13 gånger, det ursprungliga tegelhuset från 1932 
har vuxit ut gradvis och man kan följa butikens historiska 
utveckling i form av tillbyggnader i olika material och färg.
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I samlingen från butikens historia finns bland annat en radio som använts för att lyssna till butiksradion. Motstående 
sida till vänster: Från avbitartänger till avokado. Brett utbud på liten yta på ICA i Finnerödja.

I källaren finns en hel del av butikens historia bevarad. 
Bland annat finns rummet som inrymmer den numera 
nedlagda charktillverkningen kvar, orört. 

År 1938 köptes butikens första kylmaskin för att ersätta den 
gamla metoden att kyla med lagrad is. Den är av märket York 
och finns fortfarande kvar i butiken. Den fungerar felfritt om 
man sätter igång den, och spinner då som en frusen katt.

Rökeriet där man rökte charkvaror luktar fortfarande 
rökverk, men av annat slag. Rummet har omvandlats till 
lager för tobaksvaror. I ett annat rum finns en samling av allt 
möjligt ur butikens historia: reklammaterial, förpackningar 
och internt informationsmaterial från ICA.  Samlingen utgör 
stommen till ett förvisso litet, men ändå framtida butiksmu-
seum. 

Omsorgen om gamla ting går också igen i handlarnas 
säljfilosofi: ”Vi ägnar oss inte åt utförsäljning. Saker kom-
mer igen förr eller senare – allt går att sälja om man väntar 
tillräckligt länge”, säger Jesper. 

Utöver Jesper och hans mamma, arbetar även Jespers 
kusin Susanne och hennes två barn i butiken – tre genera-
tioner samtidigt alltså. Traditionen påbjuder att barnen i 
släkten Carlsson börjar hjälpa till tidigt, på lov och lediga 
stunder. Christina började till exempel sin bana som ICA-
handlare med att skölja tarmar till korvtillverkning.

Långlivad korv under eget varumärke
I ett speciellt beredningsrum som ännu finns kvar kom-
plett med all utrustning, tillverkade man alltså egna 
charkuterier i form av f läskkorv, medisterkorv, kalvsylta, 
bitsylta, falukorv, leverpastej och ärtsoppa fram till 2001, 
då kraven för kötthantering skärptes. År 1966 lanserade 
butiken till och med en korv under eget varumärke: 
TIVEDSKORV. Det var brodern till nuvarande hand-
laren Christina, Kenneth Carlsson, som var ansvarig för 
chark- och bageriverksamheten. 

Än i dag har man en manuell köttdisk och där maler 
man egen köttfärs, och fortfarande säljer man även en del 
egenhändigt gjorda bakverk, bland annat den unika bak-
elsen Jordgubbssemlan, ett slags syndigt möte mellan ett 
wienerbröd, en semla och några skivade jordgubbar.

Krita på 90-talet och arkitektens huvudvärk
Kontobok, alltså boken man skrev upp skuld för kun-
der som handlade på krita, höll man vid liv ända in på 
1990-talet, då ICA:s datoriserade kassasystem Budica in-
fördes i butiken. Checkar har man helt nyligen accepterat 
då det fanns en kund som envisades med det.

Det ursprungliga slakthuset från 1928 finns kvar 
bredvid butiken, och används i dag som lager. Själva bu-
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tiksbyggnaden är tillbyggd 13 gånger, det ursprungliga 
tegelhuset från 1932 har vuxit ut gradvis och man kan följa 
butikens historiska utveckling nästan som årsringar i form 
av tillbyggnader i olika material och färg. Med ett skratt 
berättar Jesper att senast en arkitekt tillfrågades om att 
räkna på en ny tillbyggnad gav han en sur och frustrerad 

motfråga, ”Ska ni inte sätta ett stort tak över hela tomten 
på en gång den här gången?”

matts hildén är grafisk formgivare och driver reklamby-
rån Silvia Media AB. eva hildén smith är fotograf och 
driver LaBelle Rockette Fotografi AB.

Lanthandelns historia
I gamla tider fick man endast bedriva handel i städerna, men 1846 blev det tillåtet att öppna affärer på landsbyg-
den. Lanthandlar växte nu upp som svampar ur jorden, och även de minsta byar fick en handelsbod. Eftersom 
man ofta var den enda butiken på orten blev sortimentet därefter: specerier, kryddor, kläder, skor, järnvaror, 

kemiska produkter, jordbruksmaskiner, pappersvaror och allt annat man 
kunde tänkas behöva. Dessutom utgjorde man ofta poststation. De 

gamla lanthandlarna var oftast inte större än en liten stuga, 
men redan på 1910-talet påbörjades en koncentration, där 

antalet livsmedelsbutiker minskade samtidigt som de 
kvarvarande i stället ökade i storlek. 
Utvecklingen accelererade i mitten 
av 1900-talet och har bara fortsatt. 
De lanthandlar som finns i dag skulle 
ha upplevts som varuhus av 1800-ta-
lets handlare. Läs om fler lanthandlar 
på www.ica-historien.se !

Till höger: Handlarna i Finnerödja och deras kunder uppskattar lokalt producerade varor. Här läskedrycker från närbe-
lägna Hammars bryggeri. Längst ner till höger: 1966 lanserade butiken till och med en korv under ett eget varumärke: 
TIVEDSKORV. Här syns det grafiska originalet till varumärket.
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sommaren 2010 kontaktade Gertrud Westerfors 
Centrum för Näringslivshistoria. Hon hade två åldriga 
koffertar med kvarlåtenskap från en gammal antikvitetsaf-
fär, koffertar som hon hade haft i sin ägo sedan moderns 
bortgång. Gertruds mor, Viola Westerfors, hade skött 
bokföringen i antikvitetsaffären mellan åren 1931 och 1956. 
Reseeffekterna visade sig innehålla historiska skatter: 
fotografier, räkenskapsböcker, och annat material kring 
antikvitetsaffärens verksamhet.

Stina Swanbergs Antiqvitetshandel (sedermera med nam-
net ändrat till Stina Swanbergs Antikvitetsaffär) etablerades 
1881. Affären var först belägen på Västra Trädgårdsgatan 17, 
vid Kungsträdgården i Stockholm. Verksamheten bestod i 
att köpa och sälja alla sorters antikviteter. Stina Swanbergs 

Antikvitetsaffär var först ett familjeföretag, drivet av syskon-
trion Swanberg. Syskonen hette Maria Christina (Stina), 
Fredrik Wilhelm och Fridolf Emanuel. Fridolf avled dock 
den 3 oktober 1907, enligt en bouppteckning. 

Resor på kontinenten
Antikviteter införskaffades bland annat under resor, i 
Sverige och på kontinenten. Visitkort från olika europeiska 
antikvitetshandlare återfinns i koffertarnas gömmor. I en 

välfylld adressbok, som tillhörde Fredric Swanberg, trängs 
adresserna med varandra. Här finner vi kontakter i olika 
kvarter i städer som Wien, Milano och Amsterdam. Även 
adresser i S:t Petersburg finns nedskrivna, kanske gjordes 
inköpsresor även där?

En fröken Augusta Sjögren tog anställning i Stina 
Swanbergs Antikvitetsaffär 1910, enligt en minnesruna skri-
ven av Viola Westerfors. Augusta kom att spela en viktig roll 
i antikvitetsaffärens fortlevnad. En tidtabell från Nordisk 
Resebureau, daterad 1921, finns sparad, skriven i fröken 
Sjögrens namn, troligtvis arbetsrelaterad. Tidtabellen visar på 
destinationer, avgångar och ankomster. På baksidan finns en 
karta där det har målats upp hur resan fortlöpte genom mel-
lankrigstidens Europa. Reseprogrammet var späckat. Avresan 

gick från hemstaden Stockholm till Trelleborg. Hamnstaden 
Sassnitz på ön Rügen var nästa anhalt, åtföljd av Berlin, 
München och Innsbruck. Den långa resan fortsatte sedan 
genom olika provinser i Italien och avslutades i Nice, södra 
Frankrike, benämnt ”Nizza” i reseprogrammet. 

Kungliga Dramatiska Teatern, våning två
Den 1 september 1930 f lyttades antikvitetsaffärens 
verksamhet till Kungl. Dramatiska Teatern, med in-

Orientaliska mattor,  spelbord 
i mahogny, klockformade  lukt 
dosor, nåletuier i sköldpadd,  
ost indiskt porslin…

Antikvitetshistoria  
från andra våningen
Hur många vet att det har funnits en antikvitetsaffär på andra 
 våningen i Dramatenhuset i Stockholm? Under tjugosex år drevs 
Stina Swanbergs Antiqvitetsaffär i det vita marmorhuset, med in-
gång från Sibyllegatan 1. Efterlämnat material visar en verksam-
het med kontakter över hela kontinenten. År 1956 tog den gamla 
affären dock en ände i slutauktion. | anna zeuthen
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I Stina Swanbergs Antikvitetshandel i Dramaten-huset 
rymdes alla sorters antikviteter. På bilden syns Augusta 
Sjögren själv eller ett biträde, någon gång under första 
halvan av 1900-talet. Centrum för Näringslivshistoria.
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gång från Sibyllegatan 1. Inför f lytten trycktes det upp 
informationskort. Korten riktar sig till kunderna, och 
den informativa delen avslutas med ”Med tack till ärade 
kunder utbedja vi oss, att som förut få vara inneslutna 
i benägen hågkomst. Vördsammast Stina Swanberg”. 
Antikvitetsaffären inhystes på andra våningen och skulle 
fortsätta sin verksamhet i 26 år. Företaget var väletablerat 
och hade många kunder. I arkivets gömmor återfinns 
hundratals kundkonton, bland namnen finns bland andra 
”Å. Bonnier, Bokförläggare”, ”E. A. Krüger, Godsägare”, 
”Fru Osterman” och ”G. Wahlberg”.

Fredrik Swanberg avled den 19 september 1930. Den 23 
juni år 1931 dog systern Stina (enligt utdrag av dödsbo-
ken för pastorsämbetet i Oscars församling, Stockholm). 
Enligt testamentena ville de att Augusta Sjögren skulle 
fortsätta att driva antikvitetsaffären.

Under 1930-talet kom depressionen vilket även påver-
kade antikvitetsaffären. Ett vitsbrev skrivet av Augusta 
Sjögren, daterat augusti 1934, berättar att Augusta 
på grund av depressionen måste låta affärens biträde, 
Hedvig, gå från sin plats. Det måste ha varit svårt för 
Augusta och verksamheten då Hedvig hade varit anställd 
sedan femtioett och ett halvt år tillbaka. Augusta gav bi-
trädet fina vitsord.

Försäljningen fortsatte dock. Under september månad 
1935 anordnade Augusta en konstauktion. En auktionsbro-
schyr finns bevarad som informerar om att de offentliga 
visningarna och själva konstauktionen pågick under två 
dagar vardera. Under klubban utropades förgyllda pendy-

ler, orientaliska mattor, spelbord i mahogny, klockformade 
luktdosor, nåletuier i sköldpadd, ostindiskt porslin, gus-
tavianska taburetter, mormorslipade champagneglas, för 
att ta några exempel. Ytterligare en konstbroschyr finns 
bevarad från en konstauktion som hölls 1936.

Antikvitetsaffären försvinner på auktion
Augusta Sjögren drev antikvitetsaffären med stor fram-
gång. När hon avled 1956 stängde Stina Swanbergs 
Antikvitetsaffär dörrarna för gott. I Dagens Nyheter, 
tisdagen den 25 september 1956 meddelas: ”Dramatens 
antikhandel försvinner på auktion”. Skribenten beskriver 
stämningen under måndagens visning: 

Fru Viola Westerfors och fröken Elsa Rydman hälsar på 
glas- och porslinssamlare, allt är vemod och uppbrott, 
men doften av gamla ting är som förr. Här hänger också 
både kristallkrona och gammalt fint siden kvar sedan 
Stina Svanbergs dagar, men det mesta är ”nytt”.

Under följande onsdag och torsdag samma vecka auk-
tionerades hela lagret ut. Kvar finns dock historiska doku-
ment som berättar om tiden då Kungliga Dramatenhuset 
hade en antikvitetshandel inhyst på 
andra våningen.

anna zeuthen är arkivarie vid Cen-
trum för Näringslivshistoria. Mer bilder 
från kofferten hittar du på  facebook.

På antikaffärens visitkort ståtade man självförständigt med 
den spektakulära byggnaden butiken var inrymd i. På baksidan 
finns ett meddelande till kund en daterat 1944. Porträttet av 
Stina Swanberg  är taget omkring årskiftet 1900. Arkivet Stina 
 Swanbergs Antikvitetsaffär hos Centrum för  Näringslivshistoria.
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att sverige länge förblev fattigt, trots en snabb ut-
veckling i slutet på 1800-talet, ledde till att många ut-
vandrade till Amerika. Totalt f lyttade cirka 1,2 miljoner 
svenskar over there, många slog sig ner som bönder i 
Mellanvästern.

I USA rådde dock brist på arbetskraft och möjligheter-
na att lyckas var nästan ändlösa, så många 
svenskar kom också att pröva lyckan som 
företagare. Vi skall här bekanta oss 
med två av dem. Deras uppfinningar 
förändrade inte bara USA utan hela 
världen.

Carl Oscar från 
Lönneberga
Carl Oscar Hedström föd-
des 1871 i den småländska byn 
Lönneberga, som senare har bli-
vit mest bekant som hemort för 
Astrid Lindgrens sagofigur Emil. 
När Sverige efter 1878 drabbades 
av den första internationella indu-
striella lågkonjunkturen beslutade 
sig emellertid föräldrarna 1880 
för att emigrera till USA.

Familjen bosatte sig först, 
som många emigranter som 
inte var hugade att bli bönder 
i inlandet, i stadsdelen Brooklyn 
i New York. Staden var redan då 
en av världens största och mest 
dynamiska metropoler och fylld 
med spännande människor och 
miljöer. Som tonåring kom därför Carl Oscar ofta att åka 
omkring och upptäcka staden på en cykel.

Den första cykeln hade konstruerats redan 1817, men 
det var inte förrän mot slutet av artonhundratalet som 
de började bli vanliga. Den lätthanterliga och moderna 
”säkerhetscykeln” – med lika stora fram- och bakhjul och 

med kedjedrift, i motsats till de tidigare väldiga schabra-
ken med pedaler direktmonterade på ett enormt framhjul 
– lanserades nämligen först 1885.

Det var också denna högteknologiska nyhet som fick 
Hedstrom – som namnet kom att stavas i USA – att satsa 

på ingenjörsyrket. Han började 
jobba i en klockaffär i Bronx redan 
som sextonåring och lärde sig där 

att tillverka mekaniska de-
lar. Efter inhopp i flera 

liknande verksamheter 
avlade han, 21 år 

gammal, sitt gesäll-
prov. Intresset för 

tvåhjulingar levde 
dock kvar och på fritiden 

började han försöka bygga 
förbättrade modeller.

Nyskapande verksamhet
Carl Oscars cyklar blev både bättre 

och lättare och väckte snart mångas 
intresse. Efter ett tag erbjöd därför 
verksamheten så stora möjligheter 
att han kunde hyra en liten verk-
stad i småstaden Middletown i 
Connecticut, där han förutom cyklar 
även började experimentera med en 
annan av förra sekelskiftets många 
nyheter, bensinmotorn.

Det blev också kombinationen 
cyklar och motorer som skulle göra 
Carl Oscar Hedstrom berömd. 

Hans goda rykte som cykeltillverkare gjorde det näm-
ligen möjligt att pröva mer vågade idéer, varav en blev 
en bensindriven tandemcykel. Sådana pacers användes 
bara i tävlingssammanhang och var opålitliga, men han 
lyckades förbättra konstruktionen. Tillverkningen förde 
honom i kontakt med George M. Hendee, en före detta 

Svensk-amerikanska uppfinningar
svenskamerikanska entreprenörer, del 2: Svensk-amerikanen Carl Oscar 
Hedstrom utvecklade frihetssymbolen Indian-motorcykeln. Hans 
landsman Gideon Sundbacks förenklade istället vår vardag 
genom att uppfinna blixtlåset. | anders edwardsson

Detalj från Gideon Sundbäcks Patent av 
"Separable Fastener" från 1917, United 
States patent no. 1219881. 
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tävlingscyklist som 1897 även han hade börjat tillverka 
egna cyklar, som skulle bli kända under namnet Indian. 
Efter att ha anslutit sig till företaget, som då fortfarande 
opererade från Hendees hem i Massachusetts, utvecklade 
Carl Oscar som chefsingenjör 1901 dess första motorcykel: 
en encylindrig maskin med 1,75 hästkrafter.

Illrött vrålåk
Den karaktäristiskt mörkröda Indianmotorcykeln blev 
snabbt en världssuccé, sedan Hedstrom själv 1903 slagit 
världsrekord med den genom att nå den hisnande hastig-
heten 90 km/h. Redan 1904 såldes 500 exemplar, vilket 
skulle öka till 32 000 motorcyklar på bara tio år. ”Indianen” 
blev snart en vanlig syn på amerikanska vägar. Och före-
taget, som senare skulle byta namn till Indian Motorcycle 
Company, utvecklades så snabbt att det redan på 1910-talet 
blev en av världens största motorcykeltillverkare.

Verksamheten skulle dock med tiden kantas av kontro-
verser, och Carl Oscar lämnade företaget redan 1913 efter en 
dispyt med styrelsen. Den korta perioden räckte dock för att 

han skulle bli både känd och förmögen, och han kunde leva 
ett tryggt liv ända fram till sin död 1960. Företaget hade då 
hunnit gå i konkurs, men motorcykelmärket Indian har se-
dan dess återuppstått och levt vidare hos andra tillverkare.

Framgångsrik bondeson
Samtidigt som Carl Oscar Hedstrom utvecklade motor-
cyklar jobbade en annan svenskamerikan med en mer oan-
senlig, men icke desto mindre epokgörande uppfinning. 
Gideon Sundbäck hade fötts på gården Sonarp utanför 
Jönköping 1880, och eftersom fadern var välbärgad kunde 
sonen satsa på en ingenjörskarriär.

Efter studier i Tyskland f lyttade han 1905 till USA och 
började jobba för bland annat Universal Fastener Company 
i Hoboken i New Jersey. Gideon var dock till anden upp-
finnare och han kom därför parallellt att arbeta med att 
förbättra en redan existerande idé: dragkedjan.

Att slippa krångla med knappar när man skulle öppna och 
stänga exempelvis sina byxor var i början på 1900-talet en 
gammal idé. Ingen hade dock lyckats utveckla ett väl funge-
rande alternativ. Den moderna symaskinens uppfinnare Elias 
Howe hade till exempel patenterat en prototyp redan 1851, 
men aldrig brytt sig om att på allvar utveckla den.

De dragkedjor som fanns när Gideon Sundbäck (i USA 
Sundback) började vidareutveckla idén byggde därför fort-
farande på knappliknande system. De innehöll också bara 
ett fåtal fästpunkter och tenderade därför att ofta gå isär, 
vilket ju lätt kunde skapa pinsamma situationer, inte minst 
i dåtidens viktorianska USA.

Ju fler tänder desto bättre
Sundbäck lyckades dock 1913 lösa f lera problem, bland an-
nat genom att byta ut de gamla knapplika hullingarna mot 
dagens ”tandsystem” och utöka antalet tänder eller häktor 
per inch (cirka 2,5 cm) från fyra till elva. Därtill hade 
häktorna tidigare sytts fast på kläderna för hand, men 
Sundbäck började stansa ut dem ur ett sammanhängande 
stycke metall som sedan fästes på tygband och syddes fast 
på kläderna med maskin.

Sammantaget förbättrade detta dragkedjans säkerhet 
och hållfasthet ordentligt. Och efter vissa finjusteringar 
kunde Gideon Sundbäck börja sälja den moderna dragked-
jan med två häktrader och en löpare. Han lyckades också 

1917 få amerikanskt patent på uppfinningen, vilket till slut 
skulle garantera honom riklig utdelning för nedlagt arbete.

Världssuccé till slut
Sina många fördelar till trots skulle det dröja innan drag-
kedjan kom i allmänt bruk. Faktum är att den först mest 
användes på skor och tobakspungar. Detta berodde på att 
modeindustrin länge visade sig ointresserad. Systemet med 
knappar på kläder var så inarbetat att det tog f lera decen-
nier för dragkedjan att slå igenom. Och den skulle aldrig 
helt ta över. Klubblazrar med dragkedja skulle än i dag nog 
ha svårt för att slå igenom.

Som flera andra uppfinningar fick dock dragkedjan till 
slut sitt stora genombrott i samband med andra världskriget. 
Troligtvis berodde detta på att den då kom att användas 
av den amerikanska militären, vilket spred idén över hela 
världen. I vilket fall kom genomslaget att garantera Gideon 
Sundbäcks ekonomiska framtid. Han hade nämligen då även 
hunnit utveckla en maskin för masstillverkning av dragkedjor.

Gideon Sundbäck kunde därför sedan tillbringa resten 
av livet i staden Meadville i Pennsylvania som chef för den 
stora dragkedjetillverkaren Lightning Fastener Company i 
delstaten Ontario i Kanada. Som ”den moderna dragked-

Den karaktäristiskt mörkröda 
Indianmotorcykeln blev snabbt 
en världssuccé
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”So long till Monday”, en motorcykel gav möjlighet att låta helgerna ägnas åt resor och äventyr. Motorcyklisten blev 
närmast en mytisk gestalt jämförbar med forna tiders riddare, eller Amerikas en gång fritt strövande urbefolkning som 
namnet antyder. Amerikansk katalogomslag 1916. Tekniska museet, Stockholm.
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National Inventors Hall of Fame är en organisation som hedrar fram-
stående uppfinnare, främst amerikaner, men även av andra nationa-
liteter. Knappt 400 personer (såväl nu levande som historiska) har 
utvalts att ingå i denna topplista över världens främsta uppfinnare, 
och nya utses vid en årlig ceremoni. Organisationen är fristående, 
men grundad av amerikanska myndigheter. Bland andra svenskar 
eller svenskamerikaner som finns med kan nämnas Alfred Nobel, 
John Ericsson, Ernst F.W. Alexanderson (högfrekvensgeneratorn) 
och Nils Bohlin (3-punktsbältet). Läs mer på www.invent.org, här 
finns hela listan på de utvalda 400 innovatörerna och information om 
aktuella utställningar i det egna museet m.m.

Inventors Hall of Fame i USA

jans uppfinnare” fick han också fram till sin död 1954 ta 
emot f lera priser och hedersbetygelser, bland annat från 
svenska Ingenjörsvetenskapsakademien. År 2006 fick 
han även ett postumt erkännande genom att inkluderas i 
USA:s ärevördiga National Inventors Hall of Fame.

Carl Oscar Hedström och Gideon Sundbäck är alltså 
två exempel på svenskar som lyckades stort i USA genom 
att vidareutveckla redan existerande idéer. I nästa artikel 

kommer vi att presentera två andra svenskättade entrepre-
nörer, som genom sina insatser kom att delvis både forma 
och omvandla den gigantiska amerikanska reseindustrin.

anders edwardsson är historiker och författare. Han har 
skrivit två böcker om Sveriges modernare historia och är i 
dag doktorand i statsvetenskap vid Catholic University of 
America i Washington DC.

Indian-cyklarna kom även till konstruktörens forna hemland. Här syns en "Indian" med sidovagn omkring 1916. Ägare var 
fabrikör A.B. Andersson i Göteborg. MC:n bredvid är en Harley Davidson. Foto: Kanu Faiur. Tekniska museet, Stockholm.
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den kemiska revolutionen var en viktig del av 
den industriella revolution som på ett genomgripande 
sätt förändrade näringsliv och samhälle i Europa och 
Nordamerika under 1800-talet. Viktiga vetenskapliga 
genombrott inom den kemiska vetenskapen kunde nu 

omsättas i nya produkter och produktionsprocesser. 
Syntetgummi, färgämnen, läkemedel, tvätt- och ren-
göringsmedel, konserverings- och desinfektionsmedel, 
gasbelysning och sprängämnen är några exempel på nya 
kemiska produktområden.

Guano och svavelsyra 
i konsulernas stad
Den svenska kemibranschen är ganska anonym. Men bakom no-
tiserna finner vi företagshistorier med snabba kast och växlingar 
mellan produkter, där tillverkningen av en vara ofta är starkt bero-
ende av konjunkturerna för en helt annan. Kemikalieproduktionen i 
skånska Helsingborg är ett exempel på detta. Den tog sin början i 
smått med importerad guano 1872. | anders johnson

Nils Perssons försäljning av importerad fågelspillning, ”guano” blev så lukrativ att han efter 12 år kunde grunda en fabrik 
för guano- och svavelsyra, snart kompletterat med kopperverk. Bilden på fabriken och dess tjänstemän och arbetare är 
taget 1930, 14 år efter Persson avled. Kemira Kemi AB.
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 Med tiden tog koppar över som den viktigaste produkten. Här pressas cementkoppar till briketter, 1920-tal.  
Kemira Kemi AB. 

En av den kemiska industrins viktigaste landvinningar 
under 1800-talet var syntetiskt framställda gödselmedel 
(handelsgödsel eller konstgödsel), vilka fick stor betydelse 
för jordbrukets utveckling. Ett sådant gödselmedel var su-
perfosfat, ett fosforgödselmedel som framställs med hjälp 
av svavelsyra.

En av de stora industrierna i dagens Helsingborg är 
Kemira Kemi som har sina rötter i Skånska Superfosfat- och 
Svafvelsyrefabriks AB, grundat 1875. Företaget tillverkar 
inte längre superfosfat, men svavelsyretillverkningen har 
varit ett huvudinslag i företaget sedan grundandet. Kemira 
Kemi ingår i finska Kemirakoncernen och är ett vattenke-
miföretag vars produkter är inriktade på användning, åter-
användning, recirkulation och återvinning av vatten.

Från diversehandel till svavelsyra
Helsingborg har ju förärats det stolta epitetet ”konsuler-
nas stad”, och hela företagshistorien statade med en av de 
stora konsulerna, Nils Persson (1836–1916). Han föddes i 
Allerum utanför Helsingborg och började som femtonår-
ing en köpmannakarriär som bodbetjänt i staden.

År 1860 öppnade Nils Persson en egen diversehan-
del. Två år senare började han sälja importerad guano, 
vilket användes som gödningsmedel och blev en stor 

framgång. Detta ledde sedan vidare till grundandet av 
Guano- och Svafvelsyrefabriken 1872, tre år senare ombil-
dad till Skånska Superfosfat- och Svafvelsyrefabriks AB. 
Företaget kom att kallas ”Fosfaten” och blev en mycket 
stor industri.

Fosfaten kom under Nils Perssons ledning att starta ett 
kopparverk i Helsingborg 1886, och 1891 tog han initiativ 
till att börja bryta kopparhaltig svavelkis i norska Sulitelma. 
Nio år senare grundades Helsingborgs Kopparverks med 
Fosfaten som ägare. Ett kopparverk anlades vid Raus plan-
tering där Kemira Kemi i dag har sin verksamhet.

Nils Persson avled 1916 och arvingarna önskade inte 
driva företaget vidare. Två år senare såldes Fosfaten därför 
till Reymersholmsbolaget, alltså det stora företag som i det 
närmaste hade haft monopol på spritförädling i Sverige. 
I samband med att statliga Vin- & Spritcentralen över-
tog denna verksamhet, kom Reymersholmsbolaget att stå 
med en välfylld kassa men nästan ingen egen verksamhet. 
Fosfaten bytte nu namn till Reymersholms Gamla Industri 
AB med Reymersholmsbolagets N.P. Mathiasson som 
verkställande direktör. Han är annars mest ihågkommen 
som en av grundarna till bensinpumpsbolaget M.A.C.K. 
i Midsommarkransen, ett företag uppkallat efter de fyra 
grundarna, där Mathiasson alltså bidrog med bokstaven M.
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Spritpengar som grund
N.P. Mathiasson blev emellertid inte särskilt framgångsrik 
som ledare för Helsingborgsindustrin. Under 1920-talet 
inträffade f lera ekonomiska kriser och Mathiasson för-
mådde knappt hålla företagsskutan f lytande. Åren 1927–
1929 tvingades Reymersholmsbolaget exempelvis slumpa 
bort sitt ägande i Sulitelma till Göteborgs Handelsbank.

År 1931 efterträddes Mathiasson av den mer driftige 
Sven Lundberg som under sexton år framgångsrikt skulle 
leda Reymersholmsbolaget. Han inledde en genomgri-
pande omstrukturering av företaget 1931–1933. All verk-
samhet i Helsingborg koncentrerades till kopparverksom-
rådet. Där uppfördes nya anläggningar för framställning 
av svavelsyra, aluminiumfosfat och andra kemikalier. 
Tillverkningen av superfosfat i Helsingborg avvecklades.

Vid Reymersholmsbolagets förvärv av Fosfaten tillför-
des företaget även en fabrik i Karlshamn som tillverkade 

vegetabiliska oljor. År 1932 såldes Karlshamnsfabriken 
till Kooperativa Förbundet, men i det nybildade bolaget 
Reymersholms Livsmedel AB behöll man den tillverkning 
av matolja, majonnäs och andra livsmedel som hade bedri-
vits i Karlshamn.

Under 1950-talet fortsatte moderniseringen av företaget 
och 1963 förvärvades Reymersholmsbolaget av Bolidens 
Gruv AB. Boliden bröt stora mängder svavelhaltig malm 
i Västerbotten och ville ha tillgång till en svavelsyrefabrik 
”söder om isranden”. Med Boliden som ägare behövdes 
inte längre något kopparverk i Helsingborg, varför detta 
lades ner 1964.

Skånsk pendang till norrländska gruvor
Tre stora svavelsyrefabriker byggdes 1966–1971, och en 
fosforsyrefabrik startades 1972. Eftersom värme frigörs vid 
tillverkning av svavelsyra, var industriområdet självförsör-
jande på värme, och överskottsvärme började dessutom le-
vereras till det kommunala fjärrvärmenätet i Helsingborg 
1974. År 1977 övergick så verksamheten i Helsingborg till 
ett särskilt dotterbolag, Boliden Kemi AB och 1986 blev 
Trelleborg AB huvudägare i Boliden. Rune Andersson var 
sedan 1983 vd i Trelleborg och han inledde en omvandling 
av företaget där nedläggningar, omstruktureringar och 
företagsköp ägde rum i turbofart.

Boliden Kemi ansågs emellertid av de nya ägarna för 
litet för att i längden klara sig på egen hand. Man stude-
rade möjligheterna till kompletterande förvärv men fick 

inga som nappade. År 1989 såldes Boliden Kemi i stäl-
let till Kemira. De nya ägarna hade egen tillverkning av 
fosforsyra varför fosforsyrefabriken i Helsingborg stäng-
des. En ny svavelsyrefabrik byggdes och de tre gamla 
stängdes, eftersom företaget nu övergick till rent svavel 
som råvara när man inte längre behövde ta hand om 
svavelkis från Boliden. Detta innebar stora miljövinster i 
Helsingborg.

Vid sidan av de här nämnda huvudprodukterna har fö-
retaget genom åren tillverkat en rad andra kemikalievaror. 
Kemira representerar en viktig form av kemisk industri 
som producerar ett brett spektrum av baskemikalier som 
sedan används inom en rad olika branscher.

Sammanvävda tillverkningslinjer
Verksamheten har alltid bestått av ett komplext nätverk 
av kemiska fabriker, där en del av det som framställs 

sedan används som insatsvaror i andra fabriker på indu-
striområdet. Att leda och organisera en sådan verksamhet 
ställer höga krav på teknisk och affärsmässig kompetens. 
Eftersom verksamheterna i de olika anläggningarna är så 
starkt integrerade, kan förändrade tekniska eller ekono-
miska förutsättningar för en viss produkt få konsekvenser 
även för andra delar av verksamheten.

Om efterfrågan av en produkt plötsligt minskar är det 
inte så lätt att dra ner på produktionen, om det rör sig om 
en biprodukt från någon annan tillverkning där efterfrå-
gan fortfarande är hög. För att inte få en restprodukt som 
bara drar kostnader för omhändertagande, gäller det att 
hitta andra användningsområden, antingen bland externa 
kunder eller genom att använda ämnet i någon process 
inom det egna företaget. Om en ny process dras igång – 
antingen för att framställa något helt nytt eller som ett nytt 
sätt att tillverka en produkt som redan finns i sortimentet 
– kan nya biprodukter uppstå. Även då gäller det att hitta 
bästa möjliga användning för dem.

Kemira Kemis historia kan därför beskrivas som en 
ständigt fortgående innovationsprocess, där nya produkter 
och produktionsprocesser hela tiden utvecklas samtidigt 
som andra avvecklas.

anders johnson är skriftställare och har skrivit ett stort 
antal böcker om näringslivs- och samhällsfrågor, ofta ur ett 
historiskt perspektiv, bl.a. Från Fosfaten till Industry Park 
of Sweden – historien om Kemira Kemi i Helsingborg.

Boliden ville ha tillgång till en 
svavel syrefabrik söder om  
isranden
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År 1875 grundade Per Anders 
Ålund oljeraffinaderiet Engelsbergs 
Oljefabrik AB på en ö utanför 
Ängelsberg, sydost om Fagersta. Dit 
gick farleder och den omgivande 
trakten var rik på industrier.  
Ålunds idé låg rätt i tiden. Fotogen- 
och lysoljelampor hade börjat sitt in-
tåg svenska hem, kontor och fabriker 
och industrier behövde smörjolja.

Raffinaderiet blev en framgång och 
under 1880-talet tvingades ägarna 
bygga ut. Men då var inte Per Anders 
Ålund med längre. Han avled 1883.

Mot slutet av 1800-talet belades 

emellertid råolja med skyddstullar sam-
tidigt som konkurrensen ökade. Och 
i början av 1900-talet avvecklades raf-
finaderiverksamheten. Men företaget 
återuppstod 1906 som AB Oljefabriken 
Engelsberg. Den tillverkade impregne-
ringsmedel och sålde importerad foto-
gen och bensin. Men 1927 avvecklades 
verksamheten definitivt.

Anläggningen på Oljeön är idag 
världens äldsta bevarade oljeraffina-
deri och boken om den är värd att 
läsa för alla som är intresserade av 
industrihistoria. Den är vacker och 
informationsrik med utblickar mot 

oljeutvinningens och den svenska in-
dustrins historia. 

oljeön i Kolbäcksån
kollberg, kersti & ullhagen, björn: Oljeön – ett industriminne i Engelsberg, balkong

4600 kronor och 56 medaljer i vinst
isaksson, christer: Stockholm 1912, ekerlids förlag

Den 6 juli 1912 invigdes 
”Solskensolympiaden” i Stockholm. 
Och det kan vara så att den räddade 
idén med moderna olympiader från 
fiasko. De tidigare olympiaderna 
hade nämligen inte varit några fram-
gångar.

Men det blev OS i Stockholm. 
Framgången tillskrivs dels vädret, 
dels det nya, koncentrerade pro-
grammet. Ansvariga för det, och för 
arrangemangen i stort, var främst 
trion Viktor Balck, ”den svenska 
idrottens fader” som bl.a. arrang-
erade de första svenska friidrottstäv-
lingarna 1880, Sigfrid Edström, vd 
för Asea, och Sven Låftman, jour-
nalist och tidigare aktiv idrottsman.

Christer Isaksson målar brett, 
placerar in Stockholms-OS i 

Sveriges sociala och ekonomiska ut-
veckling, skildrar den svenska idrot-
tens historia och redogör för diskus-
sionerna kring ett Stockholms-OS. 

Sverige hade blivit ombett att 
arrangera OS, men många var tvek-
samma. Sverige var en fattig nation 
och såväl Socialdemokraterna som 
kyrkan var emot idrotten.

Men OS blev det. Inklusive byg-
get av Stockholms Stadion kostade 
kalaset 2,5 miljoner kronor (motsva-
rande 125 miljoner kr i dag). Och 
Sverige blev bästa nation med 56 
medaljer. Dessutom gick spelen med 
vinst: 4 600 kronor.

Enligt Christer Isaksson blev 
OS i Stockholm startskottet för det 
moderna Sverige. Det kan kanske 
diskuteras, men en solskenshisto-

ria, som också bör intressera icke 
idrottsfantaster, är det.

Recensioner i urval
börje isakson är journalist och författare och har bl.a. medverkat i 
tidningar som Teknikens Värld, Månadsjournalen och Dagens Industri. 
Han har skrivit flera böcker om historia, den senast utgivna heter ”Två 
dygn som förändrade Sverige. 1809 års revolution.”
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tåget, var god dröj!
nyberg, mikael: Det stora tågrånet, karneval förlag

Alla vet att tågtrafiken inte är vad 
den borde vara, men få vet varför.

Den vanligaste förklaringen har 
varit bristande underhåll, men or-
sakerna är betydligt f ler. Mikael 
Nyberg har grävt i dagens virrvarr 
av Banverk, Trafikverk och olika 
tågoperatörer och -reparatörer och 
funnit den huvudsakliga orsaken i 
splittringen som är en följd av priva-
tiseringen.

Kort sagt: När ett antal konkur-
rerande företag, med kortsiktiga in-
tressen, ska trafikera och underhålla 
banor, så bantas personalen – yrkes-
kunskapen försvinner – och tummas 
det på kvaliteten – billigast får duga.

Ingen tar ansvar för helheten och 
ingen vill investera i en verksamhet 
som företaget kanske bara driver i 
några få år fram till nästa upphandling.

Grundbulten till eländet är kon-
sultföretaget Indevos strukturplan 
1987. Enligt den skulle järnvägsnätet 
tas om hand av ett nytt verk och de 
linjer SJ ansåg olönsamma skulle de 
driva på entreprenad eller överlåta till 
separata bolag.

Planen blev underlag för regering-
ens trafikpolitiska proposition som 
antogs 1988.

Och på den vägen är det. Mikael 
Nyberg citerar Martin Wolf, ledande 
ekonomisk kommentator i Financial 
Times, och skriver: ”konkurrens mel-
lan kapitalister som kräver högsta 
möjliga avkastning … är svår att för-
ena med en ekonomisk struktur som 
kräver samordning och planering i 
samhällelig skala.”

Mikael Nybergs bok hör till årets 
viktigaste. Den lär inte få ordning på 

tågtrafiken i dag, men kan kanske få 
de ansvariga att inse vad de ställt till 
med och börja försöka rätta till det.

 

Bengt Nygren hör till skaran av 
framgångsrika svenska entreprenörer 
som lämnade Sverige i protest mot 
begränsande regler och höga skatter.

Han började jobba redan un-
der skoltiden och som 20-åring 
hade han både egen plantskola och 
blomsteraffär.

Med nya grepp, som att sätta ut 
priser i sina annonser, f ick han fö-
retaget att växa och 1960 startade 
han Buketten, världens första snabb-
köpsbutik för blommor.

Den gjorde omedelbar succé 
och fem år senare fanns 25 
Bukettenbutiker. Men tiderna var 
hårda för framgångsrika företagare, 
Bengt Nygren drabbades av ”pom-
peripossaeffekten”, hans skatt över-
steg hans inkomst av lön, och han 
stämplades som ”asocial miljonär”. 

Men Buketten blomstrade och 
i slutet av 1970-talet fick Bengt 
Nygren ett erbjudande att tillsam-
mans med ett amerikanskt företag 
bilda ett internationellt bolag med 
blomsterhandlare. 

Det strandade emellertid på att 
han som svensk inte fick äga företag 
utomlands.

Då sålde han sina svenska företag 
och emigrerade till Storbritannien. 
Där ägnade han sig, framgångsrikt, 
åt hotellverksamhet och fastighets-
affärer.

Berättelsen om Bengt Nygrens 
grönskande liv är en riktig fram-
gångssaga. Men som alla sådana har 
den en svaghet: Allt verkar gå så 
lätt. Men så är det ju inte. Det illus-
treras av utvecklingen för Buketten-
kedjan under de nya ägarna: Efter 

fem år gick företaget i konkurs med 
ett underskott på 33 miljoner kronor.

Den asociala miljonärens buketter
nygren, bengt & ericson, bengt: Mitt grönskande liv, fischer & co

Det stora 
tågrånet

mikael nyberg
k a r n e va l  för l ag
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Aktuell forskning
anita lignell Du Rietz är fil.dr i nationalekonomi, och arbetar 
som associerad forskare vid Centrum för Näringslivshistoria. 

under många år har bokhyllan fyllts 
på med biografier över entreprenörer 
och kända företagsledare. Därtill kan 
man i biblioteken hitta drygt 80 av våra 
kända företag skärskådade i närmare 
280 företagsmonografier. Länge var 
detta en uppgift för ekonomhistoriker; 
nu åtar sig allt fler journalister uppgif-
ten att granska det svenska näringslivet.

När jag sätter in Business History in 
Sweden, Näringslivshistoria i Sverige 
på 618 sidor från Gidlunds förlag i 
hyllan, ryms mycket koncentrerat 
material mellan pärmarna, mer än vad 
en traditionell tjock biografi eller mo-
nografi skulle erbjuda. Ja, med denna 
volym tar ämnet ekonomisk historia 
ett viktigt steg framåt när linsen riktas 
mot näringarnas historia.

Redaktörerna Paulina Rytkönen 
och Mikael Lönnborg, båda ekonom-
historiker vid Södertörns Högskola, 
bjöd in trettio forskare från flera olika 
aktuella fält och från åtta högre läro-
anstalter. Det resulterade i tjugofem 
kapitel, varav tio på engelska, alla med 
en speciell profil inom en samlad ram. 
Med utökade företagsarkiv, varvid 
Centrum för Näringslivshistoria starkt 
har bidragit, har forskarna kunnat 
genomföra akademiskt hållna analyser 
över skeenden i samhällsekonomin 
som inte tidigare har belysts.

Redaktörerna beskriver den upp-
gift de har föresatt sig i en inledande 
översikt. Med dessa bidrag vill de öka 
kunskapen om hur företag och organi-

sationer bygger upp marknader, vilket 
på sikt bidrar till näringars framväxt 
och tillbakagång och sammantaget 
till samhällsekonomins utveckling. 
Samhällsramar är viktiga eftersom 
både formella och informella insti-
tutioner påverkar handlingsmönster 
och prestationsförmåga. Samtidigt 
påverkar i sin tur marknaders aktörer 
hur institutioner utvecklas. Här tar en 
av kapitelförfattarna upp den intrikata 
frågan om samhällsekonomin styrs av 
förnuftsbeslut fattade av rationella po-
litiker, och hur rationell den klassiska 
nationalekonomins ”economic man” är 
jämfört med politiker.

Det väl utforskade finansiella 
området får fyra kapitel, alla mycket 
välskrivna, om Malmö diskont, för-
säkringar, bolåneinstitut samt OM-
gruppens verksamhet. Några företag 
får en egen behandling, exempelvis 
NK, Tetra Pak, SKF under apartheid, 
samt vårdföretaget Capio.

Olika branschstudier ges ett större 
utrymme än förväntat. Vi möter ti-
diga hantverk som övergår i industri, 
som möbeltillverkning, skohantverk 
och bomullsvaruproduktion. De mo-
derna gårdsmejerierna, liksom vin-
marknaden belyses från ett institutio-
nellt perspektiv; regler förändras när 
efterfrågan expanderar. De svenska 
miljökvalitetsmålen har fått ett eget 
avsnitt som säkert kommer att inspi-
rera till viktiga forskarinsatser inom 
skilda branscher.

Tre av kapitlen behandlar före-
dömligt näringslivsorganisationers 
agerande. Organisationen Företagarnas 
hållning till feminismen visar hur man 
har lyckats avväga en aktuell fråga 
gentemot alla medlemmars intressen. 
Avsnittet “A New Quest for Efficiency: 
the ’Post War Program of the 
Federation of Swedish Wholesalers’” 
bjuder på en riktig rysarupplevelse. Här 
beskrivs hur Sveriges Grossistförbund 
svängde från strävan att verka för kar-
tellsamarbete till att i stället stå upp för 
fri konkurrens och marknadsekonomi 
när Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 
hotade med centralplanering, interven-
tioner och särskilt statsstöd till koope-
rationen. Vårt land har ju aldrig haft 
en fungerande antitrustlagstiftning, då 
politiker har velat tro att en hög kon-
centrationsgrad i olika branscher inte 
har varit lika skadlig i Sverige som i 
andra länder på grund av konkurrensen 
från utlandet. Resultatet har ofta blivit 
antingen statliga monopol eller privata 
karteller/oligopol, till förfång för kon-
sumenten.

I kapitlet ”Att värna sina intressen 
– Svenska Bryggareföreningen, nyk-
terhetsrörelsen och lagstiftningen”, 
beskrivs lättsamt hur sociala ström-
ningar i samhället kom att driva 
fram organisationer samt nationella 
institutioner i form av den svenska 
alkoholpolitiken, vilken hämmade 
privat företagande inom krog- och 
utskänkningsbranschen framöver.

ett helhetsgrepp på vår näringslivshistoria
mikael lönnborg & paulina rytkönen (redaktörer): Business History in Sweden Näringslivshistoria i 
Sverige, gidlunds förlag
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Det är med stor behållning vi läser 
kapitlet ”Privata Sverige – statligt 
företagsägande och privatisering 
från ett östeuropeiskt perspektiv”. 
Mycket känns bekant, men vidden av 
det statliga ägandet kan vara svår att 
inse. Hur har det privata företagandet 
påverkats när det statliga har växt? 
Många frågor reses inför ett påbörjat, 
lovande forskningsprojekt. En aspekt 
som däremot lyser med sin frånvaro 
är hur helt ny teknologi, som till ex-
empel internet, har förändrat olika 
marknaders strukturer och funk-
tionssätt. Få bidrag snuddar vid detta.

En fråga som författarna inte be-
handlar är entreprenörskapets förut-
sättningar. Om valet var medvetet var 
det också klokt. Geoffrey Jones har 
tillsammans med Daniel Wadhwani 
gjort en omfattande översikt över 
forskning kring företagande i The 
Oxford Handbook of Business History 
från 2007. En viktig slutsats är att 
det inte går att urskilja några tydliga 
bakomliggande kulturmiljöer som 
påverkar företagande; varken etnici-
tet, kön, familj, olika religioner, klass 
eller nation spelar roll.

Däremot kan det vara fruktbart 
att studera regioner samt betydel-
sen av förmögenhet och fattigdom. 
Här borde en del kapitelförfattare 
ha varit mer lyhörda för Jones och 
Wadhwanis råd och fördjupat tanke-
gångarna kring företagandets samspel 
med samhällsinstitutioner.

Sammanfattningsvis tycks bokens 
författare ha följt tre huvudspår kring 
behovet av förändrade institutioner: 
den ökade globaliseringen, det sena 
1900-talets ekonomiska politik (vil-
ken i princip har följt tre steg: höga 
rationaliseringskrav på näringslivet, 
ökad marknadskoncentration/statligt 
ägande och slutligen privatisering 
med ökad konkurrens), och enskilda 
entreprenörers svårigheter i en avreg-
lerad ekonomi. Ja, hur väl fungerar 
egentligen konkurrensen på olika 
marknader, och hur ser det ut i an-
dra branscher och internationellt? 
Hoten mot väl fungerande markna-
der – intresseorganisationer, statlig 
inblandning och globaliserade före-
tags intrång – förtjänar att belysas på 
lång sikt. Över huvud taget tycks det 
finnas en viktig framtida uppgift att 
med vetenskapliga kriterier granska, 
och även mäta, de fria marknadernas 
funktionssätt.

Forskarna har genomgående av-
stått från att briljera med ekonomisk 
teori. De har tagit fram material och 
skrivit en bra historia, men i dagens 
informationssamhälle har det blivit 
en uppgift för många andra kall-
lade. Utmaningen ligger i att spåra 
upp okänt material. En anmärkning 
måste dock göras här. Författarna har 
tyvärr inte haft någon enhetlig rutin 
när det gäller att hänvisa till det ar-
kivmaterial som de har använt; käll-
hänvisningar till arkiven är otydliga. 

En del av det unika i deras forskar-
gärning tappas på så sätt bort.

Återstår då uppgiften att bidra 
till kunskapssamhället genom att 
ställa frågor (hypoteser) som sedan 
accepteras eller förkastas. För detta 
krävs god teori och metodik, liksom 
ekonomverktyg. Resultaten kan 
sedan jämföras med liknande ana-
lyser, något som många i antologin 
nu tvekar inför. Men här ligger en 
utmaning för hela ämnesområdet. 
Det finns i dag en trend att histori-
ker lånar ekonomernas metoder, och 
ekonomerna fokuserar på speciella 
händelser. Båda disciplinerna strävar 
ju efter att blottlägga orsakssam-
band. Historikerna kan här hjälpa 
ekonomerna att belägga orsaksföljder 
i statistiska samband.

Marknadsekonomins funktions-
sätt måste bevakas. Om monopol 
och karteller kvitterar ut övervinster 
på konsumenternas bekostnad, kan 
marknadsekonomin råka i vanrykte 
och krav resas på förstatliganden. 
I och med att politiker ofta saknar 
kunskap om hur marknader och 
antitrustlagstiftning/konkurrens-
begränsningar egentligen fungerar, 
upprepar de tidigare misstag. Men 
om akademin fokuserar mer på in-
stitutioners roll för välfungerande 
marknader, ges möjligheter att jäm-
föra gårdagens problem med dagens. 
På så sätt blir näringslivsforskarnas 
insats en värdefull samhällsgärning.
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raketosten skapades 1947 och blev snart en stor 
succé! Även jag minns den som en läckerhet, men egent-
ligen var det nog förpackningen som var dess verkliga 
styrka. Osten var en s.k. smältost som tillverkas genom 
att hårdost smälts ned med hjälp av smältsalter till en 
mjuk konsistens. Metoden uppfanns i Schweiz 1912 och 
spred sig snabbt. Först i Norden var norska Kavli 1924. 
Några år senare kunde Mjölkcentralen (Arla) ta upp 
tillverkning. Smältosten kom under framstegsoptimis-
mens tid efter andra världskriget att upplevas som den 
nya tidens ost. När andra ostar hade gammaldags namn 
som signalerade tradition, kunde smältostar heta Party, 
Smoky cheese eller Cup-ost. 

Men det speciella var förpackningen. Det var 
Åkerlund & Rausing (Tetra Pak) som tog fram en tub ur 
vilken man kunde skjuta upp osten underifrån och skära 
av lagom stora skivor upptill med en vidhängande tråd. 
Såväl Kavli som Mjölkcentralen lät packa smältost i 
denna form. Men det var Kavli som kom på den lysande 
idén att dekorera tuben till en rymdraket, med ett mönster 
som förde tankarna till USA, och kalla den Raketost. 

Raketosten sålde mycket bra under 1950- och 1960-ta-
len, men i mitten av 1970-talet, när månlandningarna var 
över, började försäljningen dala. Detta trots att jag själv 
minns hur mina kamrater och jag alltid försökte tjata oss 
till denna underbara tingest som var både ost och leksak 
i ett och enligt min mor också kostade därefter. År 1979 
upphörde tillverkningen, och anledningen var alltså att 
den inte längre var lönsam.

Knappt tio år senare fick Raketosten kultstatus: En 
förpackning stod uppställd på groggbordet i tv-program-

met Nattsudd, T-shirts med 
Raketost trycktes upp och t.o.m. en tung 
 kulturtidning som Artes kunde i början av 1990-talet 
införa en helsidesbild av en raketost – förvisso med en 
koppling till Albertis teori om bildframställning. Kavli 
talade om att börja föra den nostalgiska osten i produk-
tion igen, men så blev inte fallet. Detta ska ha berott på 
att förpackningen var dyr att tillverka och att det bildades 
för många bakterier på snöret man skar osten med. Och 
som så ofta går hygien före glädje.

edward blom, Centrum för Näringslivshistoria

Varför avskaffades raketosten, 
som var en succé från start? 
Den var så gottigod!
Patrik Nyberg, Stockholm

STÄLL EN FRÅGA: Har du en fråga om näringslivets historia, om personer, 
företag eller produkter. Mejla den till foretagsminnen@naringslivshistoria.se 
så får du svar från Centrum för Näringslivshistorias team av arkivarier och 
historiker.

Fråga Företagsminnen!

Reklam för Raketost publicerad i Damernas värld, 1947, 
Kavli AB.
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GÅRDAGENS NYHETER
text: per wickström

Citatet: 

Det väsentligaste 
som man kan säga 
om ekonomer är 
att de så gott som 
alltid har fel. Det 
vänligaste man kan 
säga om ekonomer 
är att de så gott 
som alltid har fel. 
per g. gyllenhammar

Direktörernas 
kokbok
Att Timbro 1984 gav ut 
Direktörernas kokbok framstår i 
dag som lite udda, men så var fal-
let. 34 näringslivstoppar bjöd på 
sina recept, och det är en katalog 
över 80-talets toppnamn; där syns 
Jens Spendrup, Paul Lederhausen, 
Stikkan Andersson och Hans 
Cavalli-Björkman.

Exportrådets Jan Brännström 
presenterar sina favoritdrinkar, 
och en heter förstås Svensk export: 
Lika delar Absolut vodka och 
Carlshamns flaggpunsch skakas 
med citronjuice och is. Mängderna 
anges inte närmare än så – man får 
väl anta att det var som med expor-
ten, ju mer desto bättre.

Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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ett svenskt sångrekord
Frågan är om någon har skrivit och spelat in så många 
företags- och reklamsånger som Thore Skogman. Bland 
hans utgivna singlar finns exempelvis Skogaholmsvalsen, 
Hjältevad ligger i Småland (Hjältevadshus), Familjen 
Piggelin av Cernitin (ett kosttillskott) och Allsång på 
M/S Prinsessan (Birka Line).

Han anlitades också för andra reklamlåtar, som Var glad 
i årets stad (Kalmar, året var 1970), En rökfri generation, och 
Simborgarvalsen med refrängraden simborgeri, simborgera. 
Vid sin bortgång 2007 hade 
Thore Skogman registrerat 
sig som upphovsman till 
1032 sånger hos STIM, 
vilket är ett svenskt 
rekord.

Utan en tråd
Dessa etervibrationer fortplanta sig emellertid i rymden på samma sätt som krus-
ningarna å vattenytan kring en nedkastad sten.  [---] Detta slags telegrafering lär 
icke menligt påverkas af ogynnsam väderlek, tjocka o.d. men fordrar fri väg genom 
rymden för etervågornas obehindrade spridning. 

Så beskrivs den nya trådlösa telegrafin i Uppfinningarnas Bok (Hiertas bok-
förlag 1901). Marconi hade lyckats sända trådlöst över en sträcka på 15 km och 
författaren konstaterar, en smula poetiskt: 

Det torde dock visa att de stora framsteg å detta område, hvaröfver 
vår tid är så stolt, knappast kunna anses vara mer än ett på det 
hela taget tämligen osäkert famlande längs stränderna af ett 
stort, ännu outforskat upptäcktshaf. 

Den fina världens varuhus
År 1915 öppnade NK vid Hamngatan i Stockholm med 
kung Gustaf V som en av besökarna, annonsen är från 
året därpå. Förebilden var de stora och exklusiva ameri-
kanska och europeiska varuhusen, men efter den svarta 
torsdagen 1929 och Kreugerkraschen tre år senare tving-
ades varuhuset släppa på sin exklusivitet och bredda 
kundkretsen. Ur Hufvudstadens arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.

GÅRDAGENS NYHETER
text: per wickström
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medlemmar i centrum för näringslivshistoria
AC-Gruppen AB
Advokat ASW AB
Advokat Christenson AB
Advokatfirman Thomas Tendorf
Advokatfirman Lindberg & Saxon 
Advokatfirman Cederquist KB
Advokatfirman Delphi
Advokatfirman Nova AB
Advokatfirman Sackemark Brantheim 

Björck KB
Advokatfirman Södermark HB 
Advokatfirman W&Ö
AGA Gas AB
AGRIA Djurförsäkring
Ahlbins Zacco AB 
Ahlsell
Ajasto Almanacksförlaget AB 
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval 
ALMI Företagspartners Stockholm 
Anders Otto Swärds Stiftelse 
APL AB
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Arvid Nordqvist
Astra Zeneca 
Atlas Copco
Autoliv AB
Axfood
BEEP
Belysab, Belysningsbranschens Service AB
Bilprovningen
Björk & Berries
Blomsterfonden 
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm 
Bonnier AB
Brandkontoret
Bruzaholms Bruk
B. Wahlströms Bokförlag
Bygdegårdarnas Riksförbund
Byggnadsämnesförbundet 
Båstads Gymnasium
Carlsberg Sverige
Cederroth International
Cellwoodgruppen AB
Centralarkivet i Markaryds kommun 
Chefsekreterarna Stockholm
Christenson & Roth Advokater
Clas Ohlson 

CorpNordic Sweden AB
D. Carnegie & Co
Daar Strandberg Advokatbyrå
Danowsky & Partners Advokatbyrå
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic Holding
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
Entreprenörföretagen 
Ericsson
Ersta Diakoni
Esselte
Estrella AB
FABEGE
Falu Gruva 
Familjebostäder
FAR SRS
FAR SRS Förlag AB
Fastighetsarbetsgivarna
Flood Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
Forma Publishing Group
Fritidsbranschernas Service AB
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens Arbetsgivare-

organisation
Garpco AB
Gekås Ullared 
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Grant Thornton Sweden
Gröna Lunds Tivoli
Gylling & Co
H & M Hennes & Mauritz 
Hakon Invest AB 
Hald & Tesch Brand 
Hamilton & Co Advokatbyrå 
Handelns Utredningsinstitut
Handelshögskolan i Stockholm
Heidelberg Sverige 
Henkel Norden 
Hornmark KK
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Husqvarna
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund 
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm 
Ifu

IKEA
Industriarbetsgivarna
Industrivärden AB
Informationsförlaget Heimdahls 
Institutet för Näringslivsforskning
Institutet för värdering av fastigheter
Investment AB Kinnevik
IR Bolaget
Ivar Lundh & Co 
J A Lindblads Förlag AB 
JCDecaux Sverige AB 
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB 
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
KAK - Kungliga Automobil Klubben
Keolis Nordic AB
Komm! Sveriges Kommunikationsbyråer
Konstnärernas Riksorganisation
Kooperativa Förbundet
Kraft Foods Sverige AB
Kreab Gavin Anderson
Kris- och Traumacentrum AB
KTH Executive School AB
Köttbranschens Riksförbund
Landahl Öhman Advokatbyrå KB
Landshypotek 
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Lind & Co
Lind & Co Tidskrifter
Livsmedelsföretagen (Li)
Lokaltidningen Mitt i Stockholm 
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Stockholm
Magnusson Advokatbyrå
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Mariebergs Arkivbyrå 
Martin Olsson HAB
Mats Dahlström Revision AB
Micasa 
MQ/Jaller Klädcenter AB
Nasdaq OMX
Natur & Kultur
NCC 
Nordea
Nordia Law Advokatfirma
Nordiska Kompaniet 
Nordstjernan 

Cellwoodgruppen aB
Utvecklar och tillverkar maskiner och annan 
utrustning till sågverksindustrin samt massa 
och pappersindustrin. Gruppens äldsta rötter 
går tillbaka till 1660.

ackordcentralen
Ett av Sveriges äldsta konsultföretag, från 1857, 
med en ledande position för återskapande av  
värden i företag med ekonomiska problem.

nya medlemmar februari 2012

aB Industrivärden
Industrivärden är Handelsbankssfärens 
inflytelserika investmentbolag med ursprung 
från 1944. 
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Norma Sweden AB
Norstedts Förlagsgrupp 
Norstedts Juridik
Odhner & Co Belysning 
OK, ekonomisk förening
Oriflame Cosmetics AB
Osram 
Packhuslaget 
Pangea design
Pensionsstiftelsen Mervärde
Pensionsstiftelsen Optimal 
Pernod Ricard Sweden
Peter Roth Advokatbyrå 
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Pri Pensionsgaranti
PricewaterhouseCoopers AB 
Primus 
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Pålkommissionen
Ratos
Ricoh AB (fd Carl Lamm AB)
Rottneros AB
Röda Korsets Sjuksköterskekårs Intresse-

förening 
SAAB, Bofors Support AB
Sackemark Brantheim Björck, KB,  

Advokatfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB
SAPA 
SBAB
SCA Hygiene Products
Scandinavian Airlines System (SAS)
Scania
SEB
Sefina Svensk Pantbelåning AB
Semper
Setterwalls Advokatbyrå
SFS – Svensk Försäkring AB
SHR, Sveriges Hotell & Restaurang före-

tagare
SIS, Swedish Standards Institute
SIAR, Forskningsstiftelsen
Sievert AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia 
Skanska AB 
Skogsindustrierna
Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear, Hultafors Group AB

Sollentuna Kommun
Sophiahemmet
Sparinstitutens Pensionskassa
Spritmuseum
Spendrups Bryggeri AB
SSAB
Stampen
Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och 

Utbildningsfond 
Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och 

Gubbhus
Stiftelsen Branschorganisationernas kansli
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare  
Stiftelsen Telefondirektören H.T.  

Cedergrens Uppfostringsfond 
Stiftelsen Tornspiran 
Stockholm Business Region AB
Stockholm Saltsjön
Stockholms Bleck & Plåtslagarmästareför-

ening
Stockholms borgerskap 
Stockholms Hamnar
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening 
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem 
Stockholmsmässan 
Stokab
Strängbetong 
Strömma Turism & Sjöfart AB
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form 
Svensk förening för informations specialister
Svensk Handel 
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk Kärnbränslehantering
Svensk Mjölk
Svenska Bankföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Svenska Flygbranschen
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Försäkringsföreningen
Svenska Handelsbanken 
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund

Svenska McDonald’s
Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörs-

föreningen
Svenska Shell AB
Svenska Spel 
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Svensk-Thailändska Föreningen
Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Bagare & Konditorer
Sveriges Bryggerier 
Sveriges Bygg & Järnhandlareförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges MarknadsUndersökningsköpares 

Förening (SMUF)
Svetsteknik AB
Swedbank 
Systembolaget
Sällskapet för Folkundervisningens Befräm-

jande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Taxi Stockholm
Teknikföretagen
Teko Sveriges textil och modeföretag
TeliaSonera
The Linde Group
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Transportgruppen
Trygg-Hansa
Trygghetsfonden
Trygghetsrådet
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige 
Uppfinnarkollegiet 
Vasaterminalen
Veteranklubben Alfa
Wilhelm Becker AB
ÅF AB 
Åhléns
Äldreförvaltningen, Stockholms stad

ratos aB
Ratos är ett av Europas största börsnoterade 
private equity-bolag med anor tillbaka till 1866 
och stålgrossisten Söderberg & Haak AB.  

Pålkommissionen
Forskar och utvärderar svensk pålningsteknik; 
tar fram standarder, typgodkänner och arbetar 
med information. Verksamheten startade 1959.

CE N T RU M FÖR NÄ R I NGSL I VSH ISTOR I A

CENTR E FOR BUSINESS HISTORY IN STOCK HOLM

Genom medlemskapet visar företag och 
organisationer sitt stöd för näringslivets 
historia. Många är både medlemmar och 
använder våra tjänster.

Äldreförvaltningen
Stockholms stads organisation för stöd till äldre 
personer med inriktning på att brukarna får leva 
ett värdigt, tryggt och meningsfullhet liv. 

PÅLKOMMISSIONEN
 Swedish Commission on Pile Research

medlemmar i centrum för näringslivshistoria
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Lös korsordet och vinn böcker!
Skicka in korsordet till: info@naringslivshistoria.se eller Företagsminnen kors-
ord, Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48–50, 167 33 Bromma. 
Glöm inte att bifoga ditt namn och din adress. 
Dragning bland de rätta svaren sker 12 april 2012. 1:a 
pris: Bröderna Hedlund, stålbyggare i Stockholm av 
Anders Johnson. 2:a-3:e pris: Ett bokpaket bestående 
av Så skapades den moderna butiken: teknik, an-
svar och arbete under 100 år, red. Torun Nilsson och 
Paket på väg – en odyssé genom distanshandelns 
historia, red. Torun Nilsson. Förra numrets vinnare 
och rätta svar hittar du på www.naringslivshistoria.se/
korsord Alla böcker finns även till salu på  
www.naringslivshistoria.se

A
v H

ans G
. Svensson

Baksidan: Reklam för Glace-Bolagets 
lyxiga glasstårta Isabella från 1954–57. 
Vid denna tid var frysar i hem-
met extremt ovanliga, så Isabella 
levererades från butik och åts sedan 
omgående. Unilevers arkiv hos CfN
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otto Meyer – 
skulptören som göt 
kungar och kvinnor

Från Gotländsk kalk 
till tysk cement 

Stort baby-
nummer
När Wenner-Gren fick svenska 

barn att börja dricka välling 

Babybjörn på var mans mage

i nästa nummer av företagsminnen

försäkra dig om ditt eget spännande magasin.
För 280 kr inklusive moms får du 5 nummer av Företagsminnen. 
Beställ på www.naringslivshistoria.se.




