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»Från textilindustri till modeunder«
Med pris och kvalitet äntrade svenska företag
den internationella modescenen.
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Vill du bli min Skyddsängel?
Ge de övergivna barnen ett hem, en familj och en framtid.

Vi har varit med och startat ett helt nytt sätt att hjälpa utsatta barn i Sydafrika.
Resultaten är så fantastiskt bra, att vi nu vill ge den möjligheten till många ﬂer.
Därför frågar vi dig: Vill du bli en ”Skyddsängel” för övergivna och föräldralösa barn? Då är du med och stöttar hela resan från kris tills barnen har fått en
ny familj. Kan det bli mer meningsfullt än så? Tack för din insats.
Läs mer på läkarmissionen.se

Sätt in din gåva på 90 00 21-7. Skriv ”skyddsängel”
på talongen. Eller stöd denna insats med 50, 100
eller 200 kronor via vår Gåvotelefon 0900 – 2921.

Se ﬁlm om de utsatta
barnen i Sydafrika.

Företagsminnen blir

FÖRETAGSHISTORIA
Chefredaktör Sara Johansson
Ansvarig utgivare Alexander Husebye
Bildredaktör Margarita Feldman

MEDverkande
Per Dahl, Ulrika Berglund, Ingrid GiertzMårtenson, Banna Thioubou, Sofia
Hedström, Anders Carlsson, Anders Johnson,
Johannes Ståhlberg, Maria Kapla, Stellan
Björk, Karin Jansson Myhr, Eva Johansson,
Anna Ohlsson, Riccard Montén, Börje
Isakson, Edward Blom, Gustav Svensson
Korrektur Ståhlberg & Kapla
Art Direction Johan Sandell, Some Guys
Tryckeri Åtta45 tryckeri AB, Solna
Annonser Bengt Åkesson,
mail@bengtakesson.se, 0706-684151

Prenumeration
Företagshistoria utkommer med 4 nr/år
foretagshistoria.prenservice.se
c/o Titeldata
112 86 Stockholm
Kod: 332 1002

Kontakta
redaktionen@foretagshistoria.se
08-634 99 56
www.foretagshistoria.se

UTGIVARE
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48-50
167 33 Bromma
Reception 08-634 99 00
Fax 08-634 99 35
Epost info@naringslivshistoria.se

L E DAR E

S å h ä r b le v de n a llt s å . Vår nya tidskrift om det (i våra ögon) kanske intressantaste och viktigaste i vår svenska historia. För företagshistorien
är inte bara bokslut och årsredovisningar. Den består främst av spännande
händelser och mängder av intressanta människor. Många av dessa har dessutom bidragit till att forma vårt samhälle långt utanför företagarsfären. Ett
strålande exempel på det är skol- och handelsentreprenören Anna Whitlock vars historia många säkert följde i tv-serien Fröken Frimans krig i julas.

Men alla företagare, företag och produkter är inte lyckade. Det skildrar
Anders Johnson i en exposé över berömda misslyckanden. Då och då leder
dock det man först tror vara ett misslyckande till något helt nytt och kanske bättre. Något man aldrig själv kunnat förutse.
I det här första numret är det annars den svenska modehistorien som får ta stor plats. Läs till
exempel Ingrid Giertz-Mårtensons kartläggning av en av Sveriges företagsgiganter – H&M.
Ett annat storföretag, Ikea, syns också i detta
premiärnummer. Men det finns en oerhört rik
flora att botanisera i när det gäller företagshistoria – historier som berör mindre företag
likväl som större. I år firar vi dessutom att
näringsfriheten i Sverige fyller 150 år, vilket
naturligtvis också märks i kommande
nummer.
Välkommen till en riktigt
företagsam historia!

Sara Johansson
Chefredaktör

Omslagsfoto Vanja Brunzell, 1965 ur
föreningen Svensk Forms arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
Fotograf C.J. Rönn, GMN färgstudio AB.
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”Ingenting går upp
mot skräddarsytt”

FÖRETAGSRESOR

Låt oss hjälpa till med er nästa företagsresa
På samma skräddarsydda sätt som vi sköter om din semester kan vi ta mått efter budget och presentera
ditt bästa researrangemang för företaget! Världen är enormt stor och reslusten är ännu större. Tillsammans
med er tar vi reda på vad som passar ert företag bäst. Vi har unika kontakter världen över och kan erbjuda
det lilla extra. Kerstin Bergström och Katarina Lakocinski till din tjänst!
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Företagshistoria
på Wikipedia

Hur ofta går du till Wikipedia när du snabbt behöver veta
något och står vid datorn? Sannolikt ganska ofta. Samtidigt
lider den svenska delen av Wikipedia fortfarande brist på
bra uppslagsartiklar om företag. Men nu ska det bli ändring
på detta. För andra året i rad kommer tävlingen Svenska
Publishing-Priset ha en egen kategori som handlar om Wikipediaartiklar om svenska företag. Ta chansen att visa att
du är en duktig skribent som har koll på företagshistorien!
Den 8 maj är senaste dag att anmäla sitt tävlingsbidrag.

Alla tiders

entreprenör

Vem är Sveriges mest framgångsrika entreprenör genom tiderna? Ingvar Kamprad, med
sina platta paket? Ruben Rausing med sina tetraedriska mjölkförpackningar? Eller Eva Ekeblad, den första kvinnan i Vetenskapsakademien och den som lärde svenskarna att bränna
brännvin av potatis? I Svenska Dagbladet har tävlingen startat, och det går att rösta på 100
olika kandidater. Prisutdelningen kommer att ske den 26–27 maj i Stockholm, med medverkan
av H.K.H. prins Daniel.

Två akademiska grannar
Förmögenhetsbeskattning på 1800-talet,
karteller som tar över gotländsk cementindustri eller kanske stadsmarknadsföring. Ämnena
är många när två av Sveriges mer akademiska
nätverk kring företagshistoria möts. Det ena är
Stiftelsen för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk Forskning (EHFF), som har sin bas på
Handelshögskolan i Stockholm. Det andra är
Uppsala Center for Business History (UCBH).
Presentationer av nya publikationer och initierade forskningsdiskussioner står på dagordningen vid dessa öppna möten som genomförs
ca två gånger i månaden.

Näringsfriheten JUBILERAR
Den 18 juni 1864 togs ett beslut om utvidgad
näringsfrihet i Sverige. Detta 150-årsjubileum
firas på olika sätt under hela 2014. Företagshistoria kommer givetvis också att uppmärksamma näringsfrihetens bemärkelsedag, bland
annat genom en längre artikel i nästa nummer. Grattis Sverige till 150 år av näringsfrihet!
bild ur Esseltes arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Karl för sin hatt

Designern Lars Nilssons samling av hattar visas på Hallwylska museet i Stockholm fram till den
8 juni 2014. Nilsson, som tidigare bland annat varit designchef på modehus som Nina Ricci och Bill
Blass, har under många år samlat på hattar från olika modehus, till exempel Chanel, Saint Laurent
och Lacroix. En stor del av samlingen är unik och visas nu för allmänheten under namnet Hatten av.
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foto: CARL BENGTSSON
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Mera

mode

foto: ronny johansson, ur nCC:s arkiv hos CFN.

Röhsska museet i Göteborg visar med start våren 2014 den
internationellt uppmärksammade modeillustratören Mats
Gustafsons verk. Både originalverk och tryckalster med
illustrationer från perioden 1983 till 2013 visas i utställningen Fashion, Figures, Faces. Gustafson har under åren
haft uppdragsgivare som Dior, Comme des Garçons och
Hermès. I anslutning till utställningen visas även en serie
porträtt och ett antal aktstudier tagna under 1980-talet i
ett aidsdrabbat New York.

Hur låter

industrisamhället?
Grattis Globen!
Sveriges rundaste landmärke, Globen, firar 25 år i år. Det var den
19 februari 1989 som Prins Bertil klippte bandet till den sfäriska arenan
som under åren varit scen för allsköns artister och även storheter som
Nelson Mandela och Dalai lama.

Arbetets museum i Norrköping har startat ett projekt som innebär att de
samlar in ljud från maskiner som inte längre används. Det kan handla om allt
från svetsar och borrar till elvispar och skrivmaskiner. Projektet pågår under
två år och förutom att spela in ”utrotningshotade” ljud från industrisamhället ska de även försöka återskapa ljud från äldre maskiner som inte längre går
att få tag i. Tanken är att till exempel museum och skolor ska kunna använda
ljuden i utställningar och undervisning, och man tror även att musik- och
spelindustrin kan komma att dra nytta av dessa utrotningshotade ljud.

”De mest effektiva organisationerna är de
som är medvetna om sitt förflutna och de
värderingar som har fått dem dit de är.
Om du kan behålla din identitet är det möjligt
att undvika att förstöras av framgången.”
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Orden är Malcolm Gladwells, mannen som sagts vara ”managementlitteraturens rockstjärna”. De återfinns i hans David och Goliat, som nyss utgivits på svenska och vars tema
kretsar kring de medvetna strategiska valens betydelse för den som inte vill bli en Goliat,
en förstenad jätte. Få har uttryckt värdet av att kunna sin företagshistoria så distinkt!

willia ms

Värdefull företagshistoria
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Vänster. Herrmode, 1967. Bild ur Föreningen Svensk Forms
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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från

TEXT ulrika berglund

textilindustri
till modeunder
SVENSK MODEHISTORIA Under det senaste seklet har
den svenska modeindustrin gått från att vara
synonym med rationell tillverkning av konfektionskläder till att bli en industri där designperspektivet betonas. Men inget av detta skulle
ha varit möjligt utan tidiga influenser från
Frankrike.
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B

egreppet ”det svenska modeundret” som myntades i modepressen för ett decennium sedan har
blivit en självklar referens till dagens svenska
modeindustri. Att svenskt mode har fått upphöjd
status märks inte minst genom det otal artiklar
och böcker som skrivits på temat. Men om utvecklingen inom den svenska modeindustrin ska betraktas som ett
”under” är en kontroversiell fråga som har kommit att diskuterats i många forum. Vad som ändå kan konstateras är att svensk
klädproduktion utvecklats från hemmamarknadens behov till en
anpassning mot de internationella krav som ställs på en exportindustri, det rör bland annat frågor kring design och marknadsföring. Med andra ord: svenskt mode går bra, och enligt de senaste
siffrorna från Tillväxtverket ökade omsättningen för den svenska
mode-industrin med 11 procent från år 2011 och uppgick 2012 till
229 miljarder kronor.

Fransk haute couture
Sverige har historiskt sett inte betraktats som en stark modenation, och under 1900-talets första decennier sågs mode som ett
internationellt fenomen. Det dröjde till 1973 innan ordet modeskapare gjorde entré i den svenska vokabulären, och så sent som
1979 bildades organet Svenska Moderådet. Trots detta finns stöd
för att det i Sverige under mitten av 1900-talet fanns en aktiv
modekultur, även om den regelrätta branschterminologin inte
var etablerad.

Den samtida modehistorien kommer att vara väldokumenterad,
men i en historisk överblick är referenserna till svenska modeskapare från 1900-talets första hälft relativt få. En av modejournalisternas favoriter i mitten av förra seklet var Kurt Jacobsson,
disponent för Nordiska Kompaniets franska skrädderi (NK:s
franska) mellan åren 1917–1965. Han omnämndes som Sveriges
egen modekung inte minst genom att han var syskonlik den
franske modeskaparen Christian Dior. Kurt Jacobsson och hans
jämlika Marg von Schwerin, som 1927 grundade Märthaskolan
i Stockholm, kom allt som oftast att representera den grupp
av beställningsateljéer som förmedlade fransk haute couture i
Sverige. De fick ofta gå under epitetet Stockholms ”franska” modechefer” och uttalade sig om det franska modet i en svensk kontext. Även om det franska modet riktade sig till ett fåtal kunder på
den svenska marknaden, har importen av haute couture varit av
stor betydelse för den inhemska utvecklingen av klädproduktion
eftersom den fungerade som inspirationskälla för formgivningen av ett svensktillverkat mode. I dag, när mode har blivit allt
tillgängligare och de senaste visningarna går att följa på internet, kan det vara svårt att förstå hur kontrollerad spridningen av
modeinformation var tidigare. Det var bara ett fåtal damskrädderier med så kallade franska avdelningar som hade ekonomisk
möjlighet att köpa rättigheterna till att utifrån originalmodeller
eller mönsterdelar reproducera parisisk haute couture till sina
svenska kunder.

Ovan. Katja Geiger gjorde svenskt mode känt utomlands när hennes märke Katja of Sweden
lanserades i Paris 1966. Foto: Ellbergs bilder/Stenbergs Illustrationsbyrå, Scanpix.
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Genom handeln med ”äkta” haute couture kunde dessa företag
marknadsföra sina affärsförbindelser med modets huvudstad
Paris. En majoritet av dessa ateljéer återfanns i Stockholm, såsom
Edman & Andersson, Tunborgs och Leja-Magasinet.

Stark konfektionsindustri
Parallellt med den importerade haute couturen fanns konfektionsmodet som har varit basen i den svenska klädproduktionen
sedan tidigt 1900-tal. Utvecklingen av färdiga plagg följde som
en del i industrialiseringens genombrott, och konfektionsindustrin etablerades på flera håll i landet men har främst kommit att
förknippas med Västsverige och Borås. Ett företag som kom att
representera framgångarna inom den svenska konfektionsindustrin var Algots som grundades 1907 av Algot Johansson. Redan
1938 hade företaget enligt ekonomhistorikern Kent Olsson en
tillverkning på 7,3 miljoner kronor och 1 438 anställda, varav 588
på fabrik och 850 hemarbetare.
Till skillnad från måttbeställd haute couture bygger konfektionstillverkningen på standardiserade storleksmått, men en vanlig
uppfattning är att dessa är massproducerade i fabrik i enklaste
kvalitet och utan något som helst formuttryck.

Den bilden stämmer inte överens med det exklusiva och högkvalitativa dammode bestående av kappor och dräkter som flertalet
svenska konfektionärer presenterade. De etablerade firmorna
hämtade inspiration till sina kollektioner från Paris haute couturehus och anpassade stilen efter den svenska smaken. Firmorna
Saléns, Gille-modeller, Erling Richard, Bengtssons, Fougstedts,
Wettergrens och Béve bland andra var kända för sin ”översättning”
av franska modeller till ”exklusiv konfektion” för den svenska
marknaden. Den svenska konfektionsindustrin var länge enbart
en nationell angelägenhet, men i och med Katja of Sweden, grundat av Katja Geiger, blev den svenska modeindustrin känd utanför landets gränser när märket lanserades i Paris 1966
Tillsammans med Sighsten Herrgård, som fick sitt internationella
erkännande på 1970-talet, har Katja of Sweden beskrivits som det
svenska modets ursprung och bidragit till att etablera synen på
svenskt mode som funktionellt och bärbart, inte minst på grund
av kombinationen av funktionella plagg i enkla material som
exempelvis bomull och jersey. >

Höger. Fem modeller från 60-talet visar
upp NK:s kollektion. Foto: Stig Forsberg,
GMN färgstudio AB. Ur NK:s arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.

för
reta
e tag s
shistoria
historia / 01 / 14
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Nya ideal
Tillverkningen av färdiga plagg fick sitt genombrott under sista
decenniet av 1800-talet, och den svenska konfektionsindustrin
som växte fram från början av 1900-talet fick ett uppsving efter
andra världskriget och nådde sin höjdpunkt under mitten av
seklet. I den offentliga utredning om textil- och konfektionsindustrierna (1970:59) som publicerades 1970, framgår att konfektionsbranschen år 1950 hade 47 192 personer sysselsatta. Men
som det går att utläsa ur det Svenska Beklädnadsarbetareförbundets historia mellan 1950–1971 började svårigheterna inom
industrin redan 1957, vilket inte minst speglas i ett minskat antal
medlemmar i det fackliga organet. Antalet anställda i industrin
hade år 1960 sjunkit till 43 454 personer. Den kris som senare
under slutet av 1960- och 1970-talet kom att drabba industrin
bland annat på grund av höga lönekostnader och låg lönsamhet
i branschen, gav spelrum för andra aktörer som Hennes (i dag
Hennes & Mauritz) som kunde förmedla det senaste tonårsmodet för en låg kostnad. Konfektionsföretagens kollektioner inspirerade av den franska haute couture-modet uppfattades som ett
mode för mogna eller medelålders kvinnor. De politiska strömningar som genomsyrade samhället på 1960-talet medförde nya
modeideal. Under denna period förekommer begreppet antimode som en motreaktion mot det traditionella modesystemet
och dess förändringstakt, men paradoxalt nog blev det ett eget
mode. I Sverige har designföretaget Mah-Jong som grundades
1966 blivit synonymt med det anti-mode som kom att revoltera
mot den elitistiska modeindustrin och dess snabba växlingar
och skeva kroppsideal.

Ulrika Berglund är doktorand på centrum för
modevetenskap vid Stockholms universitet.
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Vänster. Annonsbild ur H&M:s arkiv
hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ett nytt modeklimat
Efter år präglade av kriser inom den svenska konfektionsindustrin kom mode sakta att få ett nytt uppsving, och intresset för
design ökade under 1980-talet. Ett tecken på denna förändring
var det designpris, Guldknappen, som instiftades 1982 av tidningen Damernas Värld. Den första modeskapare som mottog priset
för årets svenska designer var Rohdi Heintz. Det svenska modet
kom ytterligare att uppmärksammas när Johan Lindeberg tilldelades tidningen Elles nya modepris 1997. Dessa två modeutmärkelser har troligtvis haft inverkan på det modeklimat som
senare växte fram i Sverige, där den kreativa aspekten och designerns roll blev mer framträdande. Under slutet av 1990-talet och
början av 2000-talet bildades en rad svenska modemärken som
Acne Jeans, Tiger, Whyred, Rodebjer och Hope med flera som ofta
brukar räknas till de som lade grunden för det vi i dag benämner ”modeundret”. Därmed har pendeln svängt, och den svenska
modeindustrin har gått från att vara synonym med en modern
och rationell tillverkning av konfektionskläder till en industri där
designperspektivet betonas. Det speglas inte minst i den aktuella
frågan om hantverkets betydelse i dagens snabba mode. •
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Sveriges

modegigant

mot nya mål

H&M Det som började med en liten

butik i Västerås är idag en koncern
med 3 184 butiker i 54 länder.
Och expansionen fortsätter.

TEXT ingrid Giertz-Mårtenson
bild H&M:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria
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Vänster. H&M:s grundare
Erling Persson utanför en
tidig Hennes-butik.

D

en 31 mars 2000 är det full aktivitet på Fifth Avenue i New
York. Långa köer ringlar runt det kvarter där H&M:s nya
flaggskeppsbutik och första affär i USA just ska öppnas.
Nervositeten stiger inne i den jättelika butikslokalen i flera
plan med magnifika skyltfönster ut mot Fifth Avenue. Allra
mest förväntansfulla var säkert tre herrar med namnet
Persson: Erling, Stefan och Karl-Johan. Dessa tre generationer av ägarfamiljen
bakom Hennes & Mauritz var på plats. Erling, den store entreprenören, var redan
83 år gammal. Sedan flera år tillbaka inte längre aktiv inom företaget men i New
York denna dag tillsammans med sin son Stefan Persson, styrelseordförande
och tidigare under många år vd för H&M, och sonsonen Karl-Johan Persson som
redan börjat sin karriär inom företaget. Sedan lanseringen i USA 2000 har KarlJohan Persson hunnit bli vd för hela Hennes & Mauritz.

Smart affärsidé från USA

Ovan. Bild ur H&M:s
vårkampanj med Britt
Ekland.
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Tankarna och känslorna hos dessa tre familjemedlemmar då USA-lanseringen
äntligen var på plats kan man bara ana. Mest berörd var nog Erling Persson.
Drygt femtio år tidigare hade han gjort sin första resa till USA. Efter världskrigets
slut med nya förhoppningar och framtidsutsikter åkte han ut för att undersöka
om det fanns några annorlunda och spännande affärsidéer på andra sidan
Atlanten. Han var redan en väletablerad affärsman med stora framgångar tack
vare sin skarpa entreprenörskänsla. Och det var just denna ”kompass” som ledde
honom i rätt riktning: i New York upptäcker han något nytt. Lerners – en affärskedja som säljer billiga konfektionskläder. Låga priser, många plagg av varje
och snabb omsättning. En helt annan affärsidé än dåtidens dominerande kläddetaljhandel i Sverige som bestod av enskilda privataffärer.
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Ovan. Modet och stilarna har varierat under åren, men företagets ledord har bestått: Mode och kvalitet till bästa pris.

startade i Västerås

H&M blir ett globalt företag

Som vi vet resulterade Erling Perssons fingertoppskänsla i starten
av ett av Sveriges största företag, Hennes & Mauritz, men det
hette enbart Hennes från början. Den första affären öppnades
i Västerås, Erlings hemstad. Han var visserligen redan boende
och verksam i Stockholm men lär ha sagt ”jag startar i Västerås
för om det inte går bra så är det ingen som behöver veta det”.

År 2000 var det alltså dags att ta klivet över Atlanten. Men expansionen stannade inte där. I dag, 14 år senare, finns de på fem kontinenter och 54 marknader, hade den 31 januari i år 3 184 butiker,
omsatte 2013 ca 128 miljarder kronor och hade drygt 116 000
medarbetare. Och nya utmaningar väntar. ”Vi ser fram emot
att öppna vår första butik i Indien. Det är en mycket intressant
marknad med stor potential” meddelade Karl-Johan Persson den
12 februari i år. På samma gång bekräftades det att de första butikerna i Australien och Filippinerna kommer att öppnas under 2014.

Men Hennes blev en succé från första början. Snart hade Erling
Persson affärer över hela Sverige med både dam-, herr-, och
barnkläder. De nordiska länderna väntade. Norge kom först, 1964.
Steget ut på kontinenten var inte långt. Under 80- och 90-talen
expanderade Hennes & Mauritz (som företaget nu hette) till ett
dussintal europeiska länder. Många anser att det sedan börsintroduktionen 1974 varit det mest framgångsrika företaget på
den svenska börsen.
Och om någon undrar hur ”Mauritz” kom in i företagsnamnet
så var det grundaren Erling Persson som 1968 köpte jakt- och
fiskebutiken Mauritz Widforss, granne till en H&M-butik i Stockholm. Erling, som hade börjat sälja herrkläder, tyckte att namnet
var bra och behöll det. Och sedan dess heter företaget Hennes &
Mauritz, välkänt via den röda loggan H&M.
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Då det gäller etableringen av en ny butik, var den än är i världen,
gäller samma filosofi som Erling Persson hade: affären ska ligga
”där påsarna går”. Vilket innebär att man alltid väntar på absolut
bästa läge, även om det kan ta mycket lång tid att hitta det. H&M
köper inte sina affärslokaler, man hyr för att snabbare kunna
flytta till ett mer attraktivt läge om det skulle behövas.
I dagens H&M-koncern ingår även ett antal andra modeföretag
under varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday och
& Other Stories, samt heminredning från H&M Home. >
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H&M är känt för att ha en ovanligt stark företagskultur som man
försöker implementera i varje nytt land. Den baserar sig på värderingar som grundlades redan av Erling Persson. Här hittar
man bland annat begrepp som kostnadsmedvetenhet, enkelhet,
ständiga förbättringar, teamwork, tillit till andra och ärlighet.
Att tänka hållbarhet i allt arbete är en värdering som kommit till
under senare år. Med hållbart menar man då att hänsyn tas till
både nuvarande och framtida generationers behov.

Ovan. Den 31 mars 2000 öppnade H&M:s första butik utanför Europa –
på Fifth Avenue i New York.

Mode och kvalitet till bästa pris
Mode till bästa pris. Det var den grundläggande affärsidén vid
företagets start. Det blev senare, och är fortfarande i dag, mode
och kvalitet till bästa pris. Men konkurrenterna är många. Nya
lågpriskedjor för kläder dyker upp överallt. H&M har svarat med
ännu mer profilerad design, mer effektiv logistik och snabbare
modenyheter i affärerna. Inte för inte har företaget kallats för
det främsta i världen då det gäller ”Fast Fashion”.
Men kritik har inte fattats. Länge blev H&M anklagat för att kopiera. Det var först sedan Margareta van den Bosch anställdes
som chefsdesigner 1987, och byggde upp en avdelning av egna
designers som arbetade från det berömda ”Vita Rummet”, som
H&M sluppit anklagelserna. I dag har företaget ca 150 modeformgivare som jobbar i team runt olika koncept tillsammans
med mönsterkonstruktörer, inköpare och ekonomer. Att anställas som designer på H&M har hög status, ansökningar kommer
från hela världen. Svenska designskolor som Beckmans och Textilhögskolan har också bidragit med många nya krafter.
Andra problem har varit återkommande kritik om till exempel
barnarbete (vilket visat sig vara felaktigt) och oacceptabla arbetsförhållanden i fabriker som arbetar för H&M. Företaget äger inte
några egna fabriker utan arbetar med ca 700 producenter runt
om i världen. För att hålla koll på tillverkning och sociala förhållanden har man utvecklat ett välfungerande kontrollsystem. CSRfrågor har högsta prioritet, och ett stort antal så kallade auditörer
reser konstant runt och gör oanmälda besök hos producenter.
Förhandlingar om arbetsvillkor och löner diskuteras även med
ansvariga på respektive lands regeringsnivå. I september 2013
besökte till exempel Karl-Johan Persson Bangladeshs premiärminister Sheikh Hasina i Dhaka för att kräva höjda minimilöner
för landets textilarbetare.

Men att överraska och tänka nytt har också varit ett återkommande inslag i H&M:s policy. Ett utslag av detta är de designerkollektioner som företaget startade 2004. Plötsligt fanns mode
som låg långt utanför H&M:s billighetsram i affärerna tack vare
samarbete med några av världens mest berömda modeskapare.
Karl Lagerfeld var den förste som gjorde en kollektion för H&M.
Genomslaget i butiker och inte minst i media blev enormt. Därefter
har andra stora namn som Stella McCartney, Versace, Lanvin
och blandats med mindre kända modeikoner som Comme des
Garçons och Victor & Rolf. Kunderna har älskat det, de utländska designmärkena har fått en ny kundkrets, och H&M får varje
gång en mediaexponering som är värd en förmögenhet. En winwin-situation på alla håll.

dokumenterar sin historia
Modebranschen är en del av näringslivet som karaktäriseras
av snabba rörelser och en önskan om ständig förändring. Att
spara och bevara är inte en prioritering. Därför tog H&M ett
mycket ovanligt och framåtpekande beslut då man 2008 beslöt
att dokumentera hela sin historia. Uppdraget gick till Centrum
för Näringslivshistoria. I deras lokaler ligger nu hela H&M:s fantastiska resa dokumenterad. Få handlingar, bilder och skisser
hade sparats från de första decennierna. För att få fram kunskap om vad som hände under företagets tidiga år och senare,
har intervjuer gjorts med H&M-medarbetare från dess mer än
60-åriga verksamhet. Dessa ”oral histories” är en guldgruva av
kunskap om företagets historia. Men de är även berättelser om
ett samhälle och en bransch i förändring och utveckling, om
global expansion, om individens möjligheter att avancera från
butiksgolvet till ledningsnivå – och mycket annat. Arkivet ägs av
H&M som avgör vem som kan få tillgång till det.

Vad ligger bakom framgångarna?
Hur gör man för att lyckas på 54 marknader med olika kulturer,
traditioner, religioner och dessutom stora skillnader då det gäller
frågor som marknad, företagstänkande, medarbetarpolicy, juridik,
människorätt och genussyn?

18

fö r e tag s h i sto r i a / 0 1 / 14

SVENSK MODEHISTORIA

Och hur blir framtiden?
Om man gör ett tankexperiment och försöker räkna ut vad H&M:s årliga
utvecklingsmål på 10–15 procents ökning innebär, kommer man fram till häpnadsväckande siffror. Det innebär till exempel att H&M med den utvecklingstakten om ca fem år skulle ha mellan 5 000 och 6 000 butiker över hela jordklotet. Med ännu fler medarbetare som arbetar med svenska värderingar
och representerar svensk företagsamhet. •
Ingrid Giertz-Mårtenson är Senior
Advisor på Centrum för Näringslivshistoria och vd för Swedish Vision AB.

Ovan. Karl Lagerfeld var först ut att göra en
speciell designerkollektion för H&M, 2004.
Genomslaget blev enormt.
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Femtio år i

textilindustrin
presseriet Vad tänker du på när du köper en blus eller en

TEXT banna thioubou
bild banna thioubou

klänning i affären? De flesta av oss tänker på priset eller märket.
Men Lennart Lindström från Färjestaden på Öland tänker
mest på jobbet som ligger bakom för att en blus ska se fin ut.

L

ennart Lindström har under mer än ett halvt sekel
jobbat inom textilbranschen, både som skräddare,
modellör och egenföretagare. Han har dessutom
bevittnat storhetstiden och nedgången för den
svenska textilindustrin. I dag tycker han sig se att
gedigen kunskap om kläder och kvalitet är nästan
obefintlig i Sverige.
− Jag var i en affär och skulle kolla vad de hade för kläder. En
yngre gentleman mötte mig, och jag sa till honom att jag skulle
titta på några tvåradiga kostymer. Han tittade på mig länge och
sa: tvåradiga, är inte det dragspel? Jag bara klappade honom på
ryggen och sa: du har mycket att lära dig.
Han är drygt 80 år och tillhör den generation som har utvecklat
textilindustrin i Sverige. Klädd i en fin grå skjorta och en svart
väst, med ett prydligt skägg, utstrålar Lennart Lindström trygghet och visdom.

20

Redan som trettonårig började han att sy slipsar för skojs skull,
berättar han. Lennart ville ha ett yrke som var konstnärligt,
”inte smutsigt”, som man kunde leva på, för att inte tala om möjligheten att sy egna kostymer. Lennarts mamma hade en syateljé,
men han hade höga ambitioner och ville bli modellör. Ett yrke
som var dominerat av män och som då hade mycket hög status.
− Modellörerna jobbade och konstruerade plaggen, de var kungar
på konfektionsfabrikerna och bestämde allt om kläder i Sverige.
Dessutom tjänade de mycket pengar, konstaterar han.

Modellörerna bestämde
År 1948 kom Lennart Lindström in på Stockolms stadsskolor
för yrkesundervisning där han fick ett gesälldiplom efter fyra
år. Det fanns gott om jobb, minns han, och kläderna var gjorda
med hög kvalitet. Första jobbet fick han hos Gunnar Collijns i
Stockholm. Där arbetade han på tillskärningsavdelningen innan
han fick jobb som modellörassistent i Uppsala, med den kände
modellören Svennemo som mentor.
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− Jag fick rita kvinnokläder. Det var roligt med kvinnokläder
eftersom det alltid var något nytt varje säsong. Det var inte samma
sak med herrkläder, de behövde bara lite justering.
Efter ett par år i Uppsala bar det av till Västerås. Där jobbade
Lennart som verkmästare i Bevells fabriker. Men han hade redan
då märkt att textilbranschen höll på tappa sin glans, att krisen
var ett faktum. De stora fabrikerna hade börjat lägga ned, som
Algots i Borås. Hundratals sömmerskor och konfektionstekniker
blev arbetslösa, med stora sociala konsekvenser som påföljd.
För att överleva började fabrikerna sy i Portugal, Finland och
Irland, en situation som enligt Lennart var helt förutsägbar.
− Det blev helt enkelt för dyrt att tillverka kläder i Sverige. Många
andra länder kunde tillverka kläder billigare med hög kvalitet.
Det fick Lennart erfara några år senare, när han köpte en egen
konfektionsfabrik. Parallellt med sitt jobb hade Lennart Lindström
tagit korrespondenskurser och blivit textillingenjör. Med goda
erfarenheter och den svenska textilens bra rykte utomlands,
var det inte svårt för honom att bli chef i ett konfektionsföretag
i Norge – ett land som låg efter Sverige vad gällde kläder och som
hade långsammare tempo, konstaterar han.
− Här kom jag som ende svensk och skulle tala om för dem vad
och hur de skulle göra. Men det var ingen som ifrågasatte det. De
hade stor respekt för svenskarna.

Köpte egen konfektionsfabrik
Efter elva år i Norge ville Lennart komma hem till Sverige.
Han fick då jobb som planeringschef i en liten fabrik som tillverkade byxor i Boråsområdet. Men Lennart tyckte att han var
överkvalificerad och började fundera på att köpa egen fabrik. Med
hjälp av länsstyrelsen hittade han en sömnadsfabrik till salu, i
Sandhem i Jönköpings län.
− Jag åkte dit och tittade och tyckte att det här skulle kunna gå,
alltså köpte jag den.
Med cirka trettio anställda började Lennart konkurrera med sin
gamla arbetsgivare och sålde utomhuskläder till bland annat
polisen, tullen och Volvo. Allt gick bra tills facket krävde en löneförhöjning på 20 procent i hela branschen. Lennart ville ha kvar
sina kunder och ville inte att dessa skulle påverkas av höjningen.
Han fick kontakt med två konfektionsfabriker i Danmark som
sydde åt honom, till en mycket lägre kostnad. Han åkte varje
vecka till Borås för att köpa tyger som han lämnade på fabrikerna i Danmark, och tog med sig färdigsydda plagg hem som
han sedan packade i sin källare i Älvsered dit han hade flyttat.

Företaget sysslade med textilpressning, och det fanns bara tre
anläggningar i hela Sverige.
− När du går in i en klädaffär och köper en blus är den alltid fin och
ser fräsch ut. Men den har kommit till Sverige i kartonger, med
50 blusar i en plastpåse, ihoppressade. Vi packade upp kartongerna och blusarna, sedan hade vi ångdockor där man hängde
in blusarna. När man trampade på en pedal på golvet blåste det
varm ånga så att tyget stramades upp och blev varmt och fint.
Sedan tryckte man på en annan pedal och fick kall luft. Därefter
kunde man hänga blusarna på en galge, innan de hämtades av
lastbilar som körde dem till klädaffärerna.
Efter sex år som anställd köpte Lennart företaget. Med trettio
anställda blommade Texpress AB, kunderna strömmade in, och
cirka 15 000 blusar fräschades upp eller ”finisherades” som det
heter. Men problemet var att jobbet var beroende av säsongerna.
När det var lågsäsong fanns det inte mycket att göra, men lönerna
skulle betalas ändå. Efter diskussioner med facket kom man överens om att införa säsongsanställning. Det var en premiär inom
arbetsmarknaden i Sverige, säger en stolt Lennart Lindström.
När han fyllde 64 år sålde Lennart sitt företag och blev pensionär.
Lennart Lindström har varit pensionär i många år nu. När han
blickar tillbaka på sin karriär, kan han bara konstatera att den
varit spännande och innehållsrik.
− Jag ångrar inte en dag i mitt liv. Jag har haft en bra resa, med
stora jobb, små jobb, och alltid hållit på med kläder. Jag har haft
en bra tillväxt, säger han.
Något som Lennart tycker är synd är att mycket av det som görs
numera inom textilbranschen är importerat. Med nostalgisk röst
berättar han om de många konfektionsfabrikerna och väverierna
som fanns i landet, om de fina herr- och damkläderna gjorda i
Sverige, av bra material. Allt är ett minne blott. Men för Lennart
kommer alltid kvaliteten först.
− Jag är kräsen och köper dyrare kläder för att jag vill ha kvalitet,
säger han. •

Efter något års jobb på ett norskt företag i Getinge, fick Lennart
ett erbjudande som han inte kunde tacka nej till. Ett företag i
Ullared erbjöd honom jobb som chef, och han flyttade dit.
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Entreprenörernas
tid är här
k rön i k a

MODE För tio år sedan anlände det så kallade modeundret – en grupp med designers som anpassade
sig till ett traditionellt modeformat med två årliga
visningsveckor och omfattande klädkollektioner.

Sofia Hedström är modejournalist på SvD
och moderedaktör på Women's Health.
Hon bor i New York och är även en
passionerad maratonlöpare.

S v e r i ge h a de j u i pr i n c i p av v e c k l at modeindustrin under 70-talet, och
på 90-talet kom de stora kedjorna att dominera, så det här var något nytt. 10-talets
modeunder och Stockholms modevecka växte i symbios och höjde modegraden i
Sverige som gick från musiknation till modenation – plötsligt var det svenska jeans
som svenskar skröt om på utlandsresor, inte popband. Nu har vi gått in i det svenska
modeundrets andra fas – entreprenörernas tid. När Alexander Stutterheim en höstmorgon skulle stressa till jobbet på reklambyrån Lowe Brindfors hittade han bara
ett trasigt paraply och en skrynklig goretex-jacka som regnskydd. Det var mötesdag och kostymen var på, representationskläderna fick därför motvilligt knölas in
under sportjackan. Klädupplevelsen fick honom att börja fundera över hur Stockholmarna hanterar regn. Det var dock först en vecka senare när han hittade sin
morfars klassiska regnrock som han bestämde sig för att satsa på stilrena regnplagg
åt folket – Stutterheim såg ett behov och hundra regnrockar baserade på morfars
plagg tillverkades våren 2010. Samtidigt startades en Facebook-grupp för hobbyprojektet, och antalet människor som ville ha en regnrock – som de hämtade upp
från Alexanders vardagsrum – växte. Copywritern blev modedesigner.

Även ekonomistudenterna John Ekström och Nicklas Norbergh utgick från ett behov
när de startade John Henric – ett märke med fokus på lyxiga herraccessoarer som
sidenscarfar och slipsar i kashmir. Duon började utveckla produkterna med hjälp
av fokusgrupper – Lundastudenter som snart skulle ge sig ut i arbetslivet som
börsmäklare och advokater fick exempelvis rangordna hundra slipsar på en skala
från ett till tio. Även Swedish Stockings, Bread and Boxers och Happy Socks har kommit till på liknande sätt. Gemensamt för märkena är nischade produkter – många
tillverkar bara ett enda plagg. En annan faktor som de själva lyfter fram är tillverkningen där flera valt att producera nära, i alla fall om man jämför med majoriteten
av produktionen som sker i Asien. Swedish Stockings producerar exempelvis i
Ukraina och Stutterheim i Borås. Gemensamt för alla är att de saknar traditionell
modeutbildning, dessutom visar de till skillnad från det första modeundret inget
större intresse för att tillhöra den traditionella modebranschen. Modenationen
Sveriges andra fas är hälsosam. Numera jobbar det trots allt fler inom mode än inom
svenskt stål, och för ett år sedan blev mode en prioriterad näring på UD. Tillskottet
av entreprenörer är en indikator på att mode har accepterats som en näring även
om den har en bit kvar som kulturyttring. •
Vänster. Är Alexander Stutterheims regnrockar måhända svenskt modes framtid?
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PROFILEN

profilen

Verklighetens

TEXT sara johansson
bild PETER CEDERLING, svt

Fröken Friman
Profilen Under julhelgen var det många som bänkade sig framför SVT:s
dramaserie Fröken Frimans krig där Sissela Kyle gestaltar Dagmar Friman.
Karaktären är baserad på Anna Whitlock, en stridbar kvinna som i början
av förra seklet tröttnade på matfusket och startade ett kvinnligt konsumentkooperativ.
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Foto: henrik montgomery, TT spectra.

PROFILEN

D

et utbredda matfusket i städerna var dock inte det enda Anna Whitlock engagerade sig i. Kvinnlig rösträtt, olika sociala frågor och inte minst folkbildning är
områden där hon kom att göra betydande insatser. Anna Whitlock föddes 1852
i ett borgerligt hem i Stockholm. Hennes far var grosshandlare, och hennes
mor, Sophie Whitlock, var en tidig förgrundsgestalt inom kvinnorörelsen. 26 år
gammal startade Anna Whitlock, som hade utbildat sig till lärare, en flickskola.
Fem år senare ombildades den till en skola även för pojkar, Stockholms nya samskola.
Så småningom bytte skolan namn till Whitlockska samskolan. Där tillämpade Anna Whitlock
nya pedagogiska idéer och religionsfrihet, och anlitade lärare från samtidens kulturelit. Några av de
nymodigheter hon införde var till exempel elevråd med självstyre, föräldradagar och fria ämnesval. Hennes ledstjärna var hela tiden åsikten att flickor och pojkar borde utrustas med samma
möjligheter i livet. En självklar förlängning av detta blev också rösträttsfrågan. Anna Whitlock
var en av de ledande inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, och företrädde
ofta rörelsen utåt. Hon var under flera omgångar ordförande i LKPR och uppvaktade regeringen
i frågan ett flertal gånger.
Hennes engagemang räckte även till många sociala frågor. Under 20 år satt hon i styrelsen för
Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA, där hon drev frågor som så småningom togs upp i utvecklingen av den moderna välfärdsstaten. Kanske var det genom detta hon fick upp ögonen för det
matfusk och matsnusk som hade brett ut sig i Stockholm runt förra sekelskiftet. Möglig mat packades om och såldes, och kött färgades. Den här bristfälliga hanteringen av livsmedel ledde till att
baciller och sjukdomar spreds, vilket främst drabbade de sämst beställda. Genom att starta konsumentföreningen Svenska Hem ville Anna Whitlock ändra på detta. Tanken var inte bara att sälja bra
mat, även undervisning och konsumentupplysning blev en viktig del. I början blev det kvinnliga
matkooperativet kraftigt motarbetat av de redan etablerade handlarna, men Svenska Hem blev
snart mycket uppskattat av sin målgrupp – det var ju kvinnorna som skötte inköpen av livsmedel
till hemmen. Efter några år var de Stockholms största konsumentförening med ett flertal butiker.
År 1917 uppgick Svenska Hem i Stockholms konsumentförening, och spåren av det kvinnliga kooperativet försvann snart. Anna Whitlock hann dock lämna betydligt fler avtryck innan hon avled
1930. Hon belönades också 1918 med den kungliga medaljen Illis Quorum för sina allmännyttiga
insatser. •

Pernilla
Oljelund
m a n u sfö r fat ta r e
t i ll d r a m a se r i e n
F rök en Fr i m a ns k r ig.
Varför intresserade du dig för Anna
Whitlock och Svenska Hem?

– Jag läste den bok som Monika Björk
och Eva Kaijser skrivit om Svenska
Hem och tyckte att det var en fantastisk historia som visar vad man kan
åstadkomma med gemenskap och
jävlar anamma. Det är också en historia som visar att kvinnor var väldigt kapabla och inte bara känslostyrda, vilket till och med vetenskapen då trodde.
Varför skapade du en fiktiv karaktär,
Dagmar Friman?

– Om man ska bygga in verkliga
människor så måste man ta med så
mycket, då hade historien blivit för
spretig. Jag var tvungen att skära ut
ett litet snitt av berättelsen om Anna
Whitlock för att det skulle fungera
som tv-serie. Därför kände vi att det
var bättre att hitta på karaktärer.
Vad är det viktigaste du lärt dig av hennes
historia?

Ovan. Anna Whitlock vid sitt skrivbord 1912. Bild från Stockholms Stadsmuseum.
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– Det måste vara hennes enorma
bredd – att hon åstadkom så mycket
inom så många områden, inte minst
när det gäller kvinnors rösträtt.
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ÖGONBLICKET Ett pistolskott i en våning i
Paris avslutade inte bara Ivar Kreugers
liv, det fick även ekonomiska följder för
en hel värld.

Avenue Victor Emanuel III
Paris, den 12 mars 1932
TEXT Anders Carlsson
bild Ur ericssons arkiv hos Centrum för näringslivshistoria
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B

eskrivningarna av scenen i Ivars Kreugers våning i Paris lördagen den 12 mars 1932 ger ett lugnt,
nästan harmoniskt intryck. Utsträckt på sin säng
i sovrummet ligger finansmannen, elegant ekiperad som alltid, därtill full påklädd med kavajen
och västen något uppknäppta. Med det som stör
den fridfulla bilden är ett litet hål i bröstet i jämnhöjd med hjärtat och en röd blodfläck, stor som en handflata som brett ut sig
på den gulvita sidenskjortan. Det och – naturligtvis – pistolen,
en niomillimeters Browning som Ivar Kruger fortfarande håller
i vänster hand.
De första att upptäcka den döde svenska finansmannen var
sekreteraren Karin Bökman och Krister Littorin, Kreugers närmaste man i företaget Kreuger & Toll men också en av de få nära
vännerna. De hade försiktigt öppnat dörren till sovrummet, hushållerskan hade ju meddelat att Kreuger, trots att det var efter tolv
på dagen, fortfarande sov.
De kunde dock snabbt konstatera att arbetsgivaren och kompanjonen inte sov. Någon gång under förmiddagen hade Ivar
Kreuger, i stället för att dyka upp på ett förutbestämt möte på
Hotel Meurice klockan elva och troligen under den stund som
hushållerskan Jeanette Barraults var ute i några ärenden, tagit
sitt eget liv. Men om scenen i Paris var närmast fridfull så utlöste
den en serie allt annat än stillsamma skeenden. På kort tid rasade
det finansimperium, värt 900 miljarder i dagens penningvärde,
som Ivar Kreuger byggt upp med Svenska Tändsticksaktiebolaget och det egna Kreuger & Toll i botten. Ytterligare ett resultat
av skottet i Paris var frågan om hur Ivar Kreuger dog: Tog han
livet av sig eftersom det egna imperiet, i efterdyningarna av börskraschen 1929, hade börjat rämna? Blev han mördad av stora
internationella finansintressen som såg sina egna positioner
hotade av den makt som svensken byggt upp genom sina internationella affärer? Svaret är inte givet eftersom både de polisiära
och medicinska utredningarna är knapphändiga, bitvis mörklagda och lämnar mycket övrigt att önska. Än i dag finns därför
”privatspanare” som forskar i saken, benhårt övertygade om att
den egna ståndpunkten är den rätta.

Vad hände sen?
Ivar Kreuger hade skapat en framgångsrik plattform i näringslivet
genom den nya betonggjutningsteknik som han lärt utomlands
och omsatt i det egna företaget Kreuger & Toll.
Men den uppseendeväckande finansiella maktpositionen byggdes upp när han tog över Svenska Tändsticksaktiebolaget och, i
utbyte mot tändsticksmonopol i olika länder, förmedlade stora
obligationslån till svaga och krisande regeringar i efterdyningarna av första världskriget. Ständiga nyemissioner finansierade
de nya lån som behövdes, och Ivar Kreuger brukar tillskrivas rollen som den som både skapade den första internationella efterfrågan på aktier och räddade freden i efterkrigstidens Europa.
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När nyheten om Kreugers död kablades ut över världen reagerade bankerna hårdhänt för att säkra sina fordringar. Mycket
såldes i panik och till kraftiga underpriser. Försäljningen av de
åtta företag som ingick i koncernen, bland andra SCA, Boliden och
fastighetsbolaget Hufvudstaden, gjordes till kraftiga underpriser.
Enligt beräkningarna gick värden för 350 miljoner, drygt 10 miljarder i dagens penningvärde, förlorade. Småspararna världen
över, de som investerat sina sparslantar i den nya flugan, debentures, andelsbevis utan rösträtt, fick ingenting. Hela konkursen i
Kreuger & Toll var inte helt genomförd förrän efter nio år, 1941.

Lagen ändrades
Möjligen hade de ekonomiska efterverkningarna blivit ännu mer
omfattande om inte den dåvarande svenska regeringen, på drygt
ett dygn, lyckats få igenom en ny lag om moratorium, anstånd
med betalningar för skulder. Redan halv elva på kvällen den
12 mars hade lagutskottet ett förslag framme. Riksdagens arbetsordning krävde dock att plenum måsteanmälas före klockan
18.00 dagen innan, vilket gjorde att frågan inte kunde avgöras
förrän under de första timmarna efter midnatt, natten till måndag.
Klockan 01.30 hölls sedan konselj på slottet, och den nya lagen
utfärdades omedelbart. Det gav ett visst andrum i hanteringen
av konkursen som också höll den svenska aktiebörsen stängd i
en vecka. Den rekordsnabba ändringen av lagen om moratorium,
som tidigare bara hade kunnat utfärdas vid krig eller krigsfara,
vittnar också om det både ekonomiska och politiska allvar som
utlöstes av det dödande skottet på Avenue Victor Emanuel. •
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TEXT Anders JOHNSon
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Vänster. Plastcykeln Itera blev inte den succé man hoppats på. Inom ett år från tillverkningsstarten hade företaget Itera AB gjort konkurs. Bild från Upplandsmuseet.

uppfinningar & idéer Utvecklingen inom alla samhällsområden bygger på att människor
ständigt bedriver experiment med nya lösningar. Men bakom varje framgångsrikt
experiment ligger oftast många misslyckanden. Och ibland kan en fruktbar lösning
uppkomma genom rena tillfälligheter eller som resultat av ett misstag.

D

et ligger i sakens natur att de flesta misslyckade produkter snabbt glöms bort. Men det
finns exempel på storstilade misslyckanden
som lever kvar i människors medvetanden.
Ett exempel är Ford Edsel, en bilmodell som
lanserades 1957 efter omfattande förberedelser och med stora reklaminsatser. Försäljningen blev katastrofal,
och tillverkningen upphörde 1959.
Den närmaste svenska motsvarigheten är nog plastcykeln Itera.
Medieintresset var stort, så man fick massor av gratisreklam när
produktionen startade i Vilhelmina, februari 1982. Men allt blev
fel. Cykeln skulle ha blivit mycket lättare än en vanlig cykel –
men den blev tyngre. Den skulle bli en elegant livsstilsprodukt
– men de flesta tyckte den såg ful ut. Dessutom kändes den svajig
då man cyklade. Itera AB gjorde konkurs i december 1982, men
statliga Procordia tog av regionalpolitiska skäl över ansvaret.
År 1985 lades tillverkningen ner.

Politiska projekt
Regional- eller näringspolitiska hänsyn har legat bakom flera
misslyckade eller tveksamma projekt. Inte långt från Drottningholms slott ligger ett litet område som heter Kanton. Även den
som inte har varit där kan skapa sig en bild av denna idyll eftersom den tjänat som förebild för Elsa Beskows illustrationer till
berättelserna om de olikfärgade tanterna. Men varför heter området Kanton? Jo, här skulle omkring 1760 skapas en svensk siden-
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tillverkning med mullbärsträd och allt. Detta låg helt i linje med
tidens merkantilistiska politik där staten i detalj styrde näringslivet och försökte göra landet självförsörjande inom så många
områden som möjligt. Här som på många andra håll blev politiken misslyckad.
Stålverk 80 blev symbolen för ”den nya näringspolitiken” som
storstilat lanserades av den socialdemokratiska regeringen i
slutet på 1960-talet. En stor markutfyllnad i vattnet utanför Luleå,
som sedermera blev en malmhamn, hann man göra innan projektet lades ner.
Kallax flygplats utanför Luleå fick 1999 Skandinaviens längsta
kommersiella rullbana (3 350 m). Den förlängda banan har inte
kommit till nytta, eftersom Kallax inte har blivit någon transkontinental trafikknut.
Som en kompensation för den nedlagda tändsticksfabriken
började statliga Kalmar Verkstad tillverka skåpbilen Tjorven i
tändsticksfabrikens lokaler 1967. Många varianter utvecklades,
men kvalitetsbristerna gjorde att produktionen upphörde 1971.

Förändrade marknader
I vissa fall misslyckas en satsning därför att marknaden plötsligt
förändras. Theodor Adelswärd satte igång ett stort antal nya verksamheter i Åtvidaberg kring sekelskiftet 1900. >

29

u ppfinnin g ar & id é er

Han byggde bland annat Europas största och modernaste fabrik
för tillverkning av vagnshjul i trä. Men så kom bilen och gummihjulen och ryckte bort förutsättningarna för den verksamheten.
I Stockholms frihamn invigdes Europas modernaste styckegodsmagasin 1967. Den första lasten som lagrades där var 94 000 lådor
apelsiner. Magasinet hade planerats sedan 1940-talet, men något
år efter invigningen kom genombrottet för containertrafiken,
och magasinet blev då omodernt.
Det mest överspelade projektet är nog ändå Karlsborgs fästning.
En av tankarna bakom Göta kanal var att den skulle ingå i en ny
försvarsstrategi, den så kallade centralförsvarstanken. Nyckeln
i denna strategi var Karlsborgs fästning vid Vättern där rikets
ledning skulle samlas i ofärdstider. Fästningen skulle också vara
upplagsplats för arméns vapen och förråd. Den planerades och
byggdes under sammanlagt 90 år, 1819–1909. Varje gång man
trodde sig vara färdig, hade vapentekniken utvecklats så mycket
att fästningen måste förstärkas ytterligare. Fästningen blev aldrig
färdig, och 1927 upphörde den att vara krigsfästning.

Ungdomligt oförstånd kan också vara en orsak till misslyckanden.
Patrik Hedelin, Kajsa Leander och Ernst Malmsten försökte på
1990-talet skapa ett globalt e-handelsföretag för märkeskläder,
boo.com. Sammanlagt drog de in över 1,2 miljarder kronor. Men
företaget uppvisade i stort sett alla brister som ett företag kan ha:
inkompetent företagsledning, oklar affärsidé, outvecklad teknik
etcetera. I stället för att först pröva i liten skala och sedan växa i
takt med att man skaffade erfarenheter, etablerade man sig över
hela världen direkt. Den 3 november 1999 startade klädförsäljningen efter många förseningar. Den gick uselt. Boo.com gick i
konkurs den 18 maj 2000.

övermod och oförstånd
Sveriges största tekniska geni, Cristopher Polhem (1661–1751),
hade trots – eller kanske på grund av – sin genialitet ofta svårt att
få sina projekt framgångsrika. Många av tidens ledande industrimän tyckte att hans innovationer var för radikala och riskabla.
Arbetare var rädda för att mista jobbet genom Polhems automatiska maskiner. De skråbundna hantverkarna ogillade fabrikstillverkade komponenter. Till Polhems svårigheter hörde också att
han, i likhet med många andra geniala uppfinnare, splittrade sig
på för många olika projekt.
Uppfinnaren Gustaf de Laval (separatorn och ångturbinen) och
industrimannen Axel Wenner-Gren (Electrolux) hade inledningsvis stora framgångar men kom under senare delen av sina karriärer att ägna sig åt en rad hopplösa projekt, vilket delvis kan
förklaras med övermod.

Ovan. Grundarna av boo.com, Patrik Hedelin, Kajsa Leander och
Ernst Malmsten, när det begav sig. Bild från Scanpix.

lyckade felbedömningar
Det händer stundtals att ett misslyckande kan leda fram till en
viktig upptäckt eller insikt. En av världshistoriens viktigaste
upptäckter var ju följden av en nära nog katastrofal felbedömning, nämligen då Columbus tog miste på jordens omkrets, tog
fel väg till Indien och i stället upptäckte Amerika.
En intressant svensk uppfinning som tillkom genom ett misstag
är barkningsmaskinen Cambio. Många konstruktörer i Europa
och USA arbetade efter andra världskriget med att ta fram ny
barkningsutrustning eftersom de metoder som då tillämpades
var otillfredsställande.

Ovan. Gustaf de Laval ca 1875. Ur Alfa Lavals arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
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Några avgörande insatser för att ta fram en bättre maskin gjordes
på Vargöns Bruk utanför Vänersborg av verkmästaren Erland
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Andersson. Tillsammans med Karl-Erik Jonsson, som var en av brukets
duktigaste montörer, och Gunnar Brundell, som var forskningsingenjör på bruket, tog Erland Andersson fram en provmaskin
1950. Andersson fann den avgörande lösningen genom ett misstag.
Han arbetade först med en maskin som skar bort bark med knivar,
vilket då allmänt ansågs som den bästa metoden. Vid en provkörning glömde han sätta i knivarna i knivhållarna. Det visade sig att
de trubbiga knivhållarna genom sitt tryck lossade barken utan skador i veden. Detta ledde fram till en helt ny typ av barkningsmaskin.
År 1951 förvärvade Söderhamns Verkstäder rätten till tillverkning
och försäljning av Anderssons barkningsmaskin och fortsatte utvecklingsarbetet med hjälp av Brundell och Jonsson. Tre år senare tillverkade företaget den första maskinen. Cambio blev världens mest
sålda sågverksmaskin och tillverkas fortfarande av företaget, som
numera heter Söderhamn Eriksson. •

Ovan. Tillverkning av barkningsmaskinen Cambio 1965.
Foto: Sigvard Gustafsson, Söderhamn.

Rum för Reklam
Arkiv Utställningar Forskarrum Referensbibliotek Pedagogiska aktiviteter

Rum för Reklam är en verksamhet med fokus på svensk reklam
och grafisk design. En plats för möten mellan näringsliv, forskning
och kultur. Här förvaltas en unik samling svensk reklamhistoria
på över 100 000 objekt. Samlingen innehåller donationer från ett
sjuttiotal reklamkreatörer, företag och byråer samt bidrag från
Guldäggstävlingen sedan starten 1961.
Varje år visas flera tillfälliga utställningar på Rum för Reklam,
där presenteras kreatörer, byråer och utställningar på tema.
I den fasta utställningen ”Lite Svensk Reklamhistoria” lyfts
utvecklingen inom branschen under 1900-talet och fram till
idag.
Välkomna hit på ett besök!

Rum för Reklam drivs av Landskrona museum.
Slottsgatan, 261 31 Landskrona. Öppet tis–sön 12–17, tors 12–20, fri entré.
Kontakt: reklam@landskrona.se, 0418-47 04 88. www.landskrona.se/museum
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tt tillverka en telefon i ett enda stycke
var en idé som länge hade frodats
hos många telefontillverkare. Tyska
Siemens & Halske lyckades redan 1930
ta fram en modell, men det visade sig
att den hade vissa tekniska brister
så blev den aldrig serietillverkad. Svenska Ericsson blev
inspirerade, och Hugo Blomberg – teknisk chef på företaget
– anställde 1939 industridesignern Ralph Lysell för att
börja jobba med projektet.

Ericofonen
PRYLEN Ericofonen, eller Kobratelefonen
som den populärt kallas, såg officiellt
dagens ljus 1956. Historien om den här
designklassikern går dock mycket
längre tillbaka.
TEXT SARA JOHANSSON
bild Ericssons arkiv hos
centrum FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA

Höger. Gunnar Törnkvist och
Gunnar Johnson målar en
jättemodell av Ericofonen 1964.
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Under 40-talet togs flera prototyper fram – vissa med
runda handtag och andra med fyrkantiga, några i en helt
rak modell och några med olika kurvor i designen men
alla med själva fingerskivan i botten. Till slut valdes två
modeller ut för fortsatt utveckling, men innan arbetet
var klart hann Lysell lämna Ericsson för att starta sitt
eget designföretag. Gösta Thames som nu hade tagit över
ansvaret för utvecklingen lyckades dock tillfälligt locka
tillbaka Lysell för att vara med i den slutgiltiga utformningen av telefonen.
När telefonen efter alla år var klar för provtillverkning
1954 hade ABS-plasten gjort sitt intåg inom tillverkningsindustrin, så i stället för bakelit tillverkades den nu i plast.
Det här gjorde inte bara att den blev tåligare och fick en
bättre finish, det öppnade även för möjligheten att tillverka telefonen i mängder av olika färger. Vid den här
tiden hade också telefonen fått sitt namn: Ericofon. Det
här var något helt nytt i Sverige, tidigare hade telefoner
bara sålts med ett id-nummer. Att ge den ett namn signalerade att telefonen nu började ses som en konsumentprodukt och inte bara en förlängning av telefonisystemet.
År 1956 började den så serietillverkas i Karlskrona. Telefonen blev en omedelbar succé både i Sverige och utomlands, inte minst i USA. När tillverkningen upphörde 1982
hade 2 510 000 exemplar av Ericofonen lämnat fabriken.
Endast ca 20 procent av dessa hamnade på den svenska
marknaden.
Ett flertal efterföljare har kommit under åren, men då med
knappar i stället för fingerskiva. År 2007 presenterade till
exempel Telia Sonera sin modell Telia Kobra som är en
modern telefon men som i sitt formspråk knyter an till
den klassiska Ericofonen. Två exemplar av originalet, en
vit och en gul, från tiden för provtillverkningen finns i dag
utställda på Museum of Modern Art (MoMA) i New York. •
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Vänster. Bild från Nässjö på 60-talet
ur HSB:s arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

TEXT Johannes Ståhlberg & Maria K apla

EN SVENSK

EMMALJUNGA Vårt yngsta barn färdas
ofta i en tysk liggvagn av märket
Teutonia. Hennes storasyster däremot
kör svenskt. Hennes bruna 70-talsvagn
från Emmajunga har redan gått
många mil. Och fler lär det bli.

Foto: nordiska museet

barnvagnsklassiker
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Foto: pierre rosberg, kalmar l äns museum
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H

ållbarhet var något som Emmaljunga Barnvagnsfabrik tog fasta på mycket tidigt. Själva
hävdar de att deras första vagnar från 20-talet
var närmast outslitliga. Det låter som en fantastisk lyckträff att så snabbt nå så långt. Å andra
sidan var barnvagnar inte något alldeles nytt
i de nordskånska skogarna när Henry L. Persson 1925 grundade
sitt familjeföretag i Emmaljunga. Nästgårds – eller mer exakt 26
kilometer österut i byn Osby – fanns Bröderna Ivarsson, BRIO,
som redan under fem år ägnat sig åt att importera tyska vagnar.
Och ytterligare ett antal mil söderut huserade sedan 1880-talet
A. W. Nilssons barnvagnsfabrik i Malmö.
Konkurrensen avskräckte uppenbarligen inte Henry L. Persson.
Det fanns helt enkelt utrymme för fler aktörer, i synnerhet som
barnvagnar nu på 1920-talet inte längre var samma lyxprodukt
som förr, utan började nå ut till fler konsumenter. De så kallade
klappvagnarna i Emmaljungas första katalog var också av en ny
typ som förmodligen lockade nya grupper av köpare. Klappvagnarna var mindre och smäckrare än sina föregångare. Dessutom var de hopfällbara. Hela utförandet skvallrar om en tid när
resande med tåg och spårvagn ökade och man behövde en mer
lätthanterlig vagn.

inte läget sämre för den nya nordskånska barnvagnsfabriken.
När Hitler på 30-talet uppmanade till ökat barnafödande fick de
tyska producenterna fullt upp med att förse sina egna landsmän
med vagnar. Framtiden såg ljus ut för Emmaljunga, även om
konkurrenten BRIO samtidigt slutade med import och började
med egen tillverkning.

VAR familjs egendom
De efterföljande krigsåren kunde inte heller de sätta varaktiga
käppar i hjulet för den framtidsbransch som Henry L. Persson
hade gett sig in i. Den väldiga svenska fyrtiotalistgenerationen
låg redan i startgroparna och väntade på att få göra sitt första
offentliga framträdande – runtdragen i liggvagn. Tiden var nu
inne för barnvagnen att bli var familjs egendom.
Kanske gick det för enkelt, och kanske vaggades de svenska tillverkarna in i den behagliga tanken att de hade kontroll över sin
marknad. Men också på 50-talet var världen större än Sverige.
Medan vi här fortsatte göra modeller med fyrkantiga barnvagnskorgar passade italienska tillverkare på att utveckla mer
runda former, något som uppenbarligen tilltalade konsumenterna. Under ett år i slutet av 50-talet tog italienarna 30 procent
av marknaden i ett nafs, och svenskarna tvingades haka på den
nya trenden.

Att dessutom de stora tyska barnvagnstillverkarna försvann
från den svenska marknaden några år senare gjorde förstås
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barnvagnsmode
Att barnvagnarnas utveckling följde olika tiders moden är tydligt.
På 70-talet kom manchester- eller velourklädda vagnar, och de
kantiga formerna var återigen tillbaka. En annan 70-talstrend var
att lyfta fram det nationella arvet, något som naturligtvis passade
Emmaljunga väl. I en annons från 1971 visade man upp en av sina
vagnar, lastad med kassar från både ICA och Konsum, och flankerad av en Volvo. Annonstexten nöjde sig med ett ord: ”svensk”.
För Emmaljungas del talar annonstexten fortfarande sanning.
Även om vagnarnas utformning och design har förändrats, är det
fortfarande svensk tillverkning som gäller. Inte ens den babyboom
under slutet av 80-talet, som fick barntillbehörsaffärer med vagnar från låglöneländer att växa upp som svampar ur jorden,
verkar ha kunnat rubba detta. För det andra svenska företaget
har utvecklingen däremot gått åt ett annat håll. BRIO, som på
70-talet köpte upp A. W. Nilsson, flyttade delar av sin produktion utomlands i början av 2000-talet.

Ovan. Bild från Drottninggatan i Örebro. Foto: Ateljé Sundahl AB.
Ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Foto: anna porsmyr , sundsvalls museum

Men tredje generationens Emmaljunga-ägare är tryggt rotade i
sin lilla by. Produktionen är stabil med över 100 000 vagnar per
år. Och man är ensam om sin tillverkning i Sverige – kanske till
och med i Europa, om man får tro Emmaljunga själva. •
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Nedan. Ingvar Kamprad och varuhuschefen Hans Ax tar
i hand efter en lyckad invigning av Ikea Kungens Kurva.

38

för
reta
e tag s
shistoria
historia / 01 / 14

ikea k u n g ens k u rva

Kamprads

				DJÄRVA
satsning
TEXT STELLAN BJÖRK
bild INTER IKEA

GICK HEM
D

en 18 juni 1965 öppnade Ikeas gigantiska möbelvaruhus i Kungens Kurva
söder om Stockholm. Det var redan
då världens största möbelaffär och
har alltsedan starten varit företagets flaggskepp. Investeringen blev
17 miljoner kronor, en jättesatsning för ett företag som
då omsatte 75 miljoner kronor. Ett stort risktagande
– hade det inte lyckats hade det kunnat få förödande
konsekvenser. Men det blev en fullträff. Det stora varuhuset vid motorvägen söder om huvudstaden, då 31 000
kvadratmeter stort – i dag 55 000, blev Ikeas verkliga
genombrott på marknaden. Ikealedningen hade bud-

fö r e tag s h i sto r i a / 0 1 / 14

IKEA KUNGENS KURVA Byggandet

av möbelvaruhuset i Kungens
Kurva i mitten av 1960-talet
var en jätteinvestering för
Ikea och innebar ett stort
risktagande. Men med facit
i hand kan konstateras att
det blev bingo.
geterat en första årsomsättning på 35 miljoner kronor
för det nya varuhuset, vilket man egentligen tyckte
var väl optimistiskt, men resultatet blev nästan det
dubbla. Företagets omsättning tog ett jätteskutt uppåt
och nådde 1966 runt 150 miljoner, tjugofaldigad på tio
år. Marknadsandelen i Sverige blev detta året runt tio
procent (i dag är den uppåt 30 procent).
”Kurvan” som varuhuset kallas internt blev en formidabel vinstmaskin. Man uppger inga resultatsiffror, men
det sägs att andra handlare skulle bli gröna av avund
om de fick veta. Kungens Kurva omsätter i dag cirka 1,7
miljarder kronor och sysselsätter nära tusen personer. >
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NYtänkande
Viktiga delar av konceptet grundlades här, såsom ”potatisåkerstrategin”,
det vill säga lokalisering utanför staden på en stor och relativt sett billig tomt med stora parkeringsmöjligheter, omfattande inslag av självbetjäning, en stor restaurang med mycket småländsk husmanskost på
menyn, inklusive de klassiska köttbullarna (Kamprads tanke var att
ingen storhandlar med tom mage), lekrum för barnen med ett färgglatt
hav av plastbollar att hoppa i, med mera. Man kan säga att dagens Ikea i
mångt och mycket formades här. Efter starten av ”Kurvan” har det mest
skett marginella förändringar.
Även arkitektoniskt är Kungens Kurva resultatet av ett nytänkande – en
rund byggnad med inspiration från Guggenheimmuseet i New York.
Bidragande till den stora succén var givetvis att varuhuset förlades mitt
i miljonprogrammet – under en kort tid byggdes det 100 000 lägenheter
i förortsområdena runt Kungens Kurva. Den ökande bilismen bidrog
självklart till framgången (Ikea sålde takräcken till självkostnadspris).
Det stora varuhuset blev ett populärt utflyktsmål, det lär vara få
stockholmare som inte besökt Kungens Kurva någon gång. Filmen
”Jönssonligan dyker upp igen” från 1986 kom att ge litet extra PR. Ligan
under ledning av geniet Charles-Ingvar ”Sickan” Jönsson (Gösta Ekman)
försöker sig på ett rån på Ikeavaruhuset, med blandat resultat. År 2010
blev det för övrigt allvar, då rånades varuhuset på riktigt.

Ovan. Det runda varuhuset byggdes med inspiration från Guggenheimmuseet i New York.

Grund till expansion
Kungens Kurva var Ikeas tredje varuhus, efter Älmhult 1958 och Oslo 1963.
Det blev tre till under 1960-talet – Sundsvall, Malmö och Köpenhamn.
Det nya varuhuset invigdes dagen före öppnandet med pompa och ståt,
arméns musikkår spelade, tusen ballonger med vidhängande presentkort steg i höjden, och 350 inbjudna gäster smorde kråset med bland
annat enrisrökt fårfiol och småländsk ostkaka. Kändisar som Margaretha
Krook och Marianne Bernadotte deltog som värdinnor. Men öppningen
dagen därpå blev kaotisk. Kundanstormningen var enorm, och bemanningen räckte inte på långa vägar. Köerna till kassorna blev längre och
längre, och varuutlämningen nästan kollapsade, kunderna började knota.
Organisationen gick på knäna, och all förstärkning som kunde mobiliseras körde upp från Älmhult natten efter invigningen. Man arbetade
hela midsommarhelgen för att få någon ordning på lagret.
Med Kungens Kurva hade Ikea lagt grunden för företagets smått fantastiska expansion. 1960-talet blev som nämnt expansivt, men 1970-talet
ännu mer så, tack vare att man till slut bestämt sig för en internationalisering och inlett erövringen av Europa. Omsättningen ökade från ca
300 miljoner kronor 1969/70 till 2,6 miljarder 1979. Under samma period
ökade antalet anställda från några hundra till runt 4 000 och antalet
varuhus från sex till cirka 30.
Och på den vägen är det. Räkenskapsåret 2012/13 sålde Ikea för nästan
250 miljarder; företaget hade vid periodens slut över 300 egna varuhus
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Höger. Efter branden 1970 utlyste man “brandrea” vilket
lockade 8 000 människor att köa till varuhuset.
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och runt 135 000 medarbetare. Det hade nog inte ens optimisten
Ingvar Kamprad kunnat föreställa sig när Kungens Kurva öppnade för nästan femtio år sedan.

brand ledde till förnyelse
Men projekt Kungens Kurva höll på att sluta med förskräckelse.
Den 5 september 1970 utbröt en brand på taket. En reklambanderoll hade slitits loss och lindat sig kring den stora neonskylten.
Kamprad själv fick beskedet om branden genom ett telefonsamtal
en söndagsmorgon till Medelhavsön Sardinien där paret Kamprad
befann sig på en veckas semester. Han fick ta första bästa plan
hem till Sverige.

– Vi fick möjligheter att rätta till brister som framkom under femårsperioden från starten av varuhuset.
Bland annat infördes omfattande självbetjäning även för större
och tyngre artiklar, kunderna släpptes helt enkelt in på lagret. Sensationellt då, när självbetjäning över huvud taget var ganska nytt.
Trygg-Hansa betalade 23 miljoner i ersättning vilket blev ett
bra tillskott även till täckande av inkomstbortfallet. I mars 1971
öppnade ett ombyggt och renoverat varuhus med ett ytterligare finslipat koncept. Motgång hade vänts till framgång, i känd
Kampradstil.

Branden blev ändå inte så förödande som man först befarade.
Skadorna blev betydande, men inte katastrofala. Det blev efter
en tid brand-rea, och 8 000 personer köade, somliga väntade
hela natten. En kundfamilj ordnade kräftskiva i sin Volvo Duett,
och både Ingvar Kamprad och varuhuschefen Hans Ax lär ha
blivit inbjudna.

Kungens Kurvahuset är nu mer än någonsin en magnet, och
sönerna Kamprads Ikano bygger ett stort köpcentrum intill
möbelvaruhuset. Ikeahuset ska bli ett så kallat ankare och dra
kunder även till köpcentret, och köpcentret ska dra besökare till
Ikea. Familjen Kamprad har anledning att gnugga händerna.•

Branden i Kungens Kurva var givetvis en prövning; det stora
varuhuset svarade vid den här tidpunkten för en stor del av
Ikeas omsättning. Men Hans Ax, numera pensionerad, säger att
branden också blev startskottet för en förnyelse.

Stellan Björk har skrivit boken ”IKEA på väg mot framtiden”
tillsammans med Lennart Dahlgren, i många år nära
medarbetare till Ingvar Kamprad. Boken utkom hösten 2013.
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Fräckt

TEXT K Arin Jansson Myhr
bild atlas copcos arkiv hos
centrum för näringslivshistoria

kuppförsök

		MOT Atlas Diesel

Ovan. Atlas Copco var ett av de svenska företag
som tidigt etablerade sig i Ryssland.
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bedrägerier I samband med ryska revolutionen nationaliserades flera svenska
företag, och deras tillgångar beslagtogs. Tjugo år senare dyker en mystisk man
upp hos Atlas Diesel. Han hävdar att han med sina ryska kontakter kan skaffa
pengarna tillbaka. Men talar han sanning?

A

tlas Copco var ett av de svenska företag som
tidigt etablerade sig på den ryska marknaden.
Fast då hette bolaget inte Atlas Copco. Det var
egentligen två bolag – Nya Atlas som tillverkade
tryckluftsverktyg, och Diesels Motorer. De båda
bolagen slogs samman 1917 till Atlas Diesel,
som så småningom blev Atlas Copco. Men år 1913 öppnade de
båda Atlas-bolagen ett gemensamt försäljningskontor i Moskva.
Det var en turbulent tid i Ryssland. Första världskriget bröt ut
1914, och för ett exportföretag som Atlas innebar det en hel del
problem. De ryska kunderna kunde inte längre betala för sina
beställningar, och många varor blev liggande i lager. Atlas drog
på sig stora fordringar i rubel. Dessa gick det bara att omvandla
till svenska kronor genom att importera och vidareförsälja persiska mattor och sobelpälsar. Trots problemen var Ryssland fortfarande Atlas största exportmarknad.
Men den ryska revolutionen 1917 satte stopp för Atlas planer i
landet. Den nya regimen nationaliserade en mängd utländska
verksamheter. För Atlas innebar det att fastigheter och andra tillgångar motsvarande drygt 8 miljoner svenska kronor beslagtogs.
Både svenska företag och privatpersoner drabbades. I mars 1919
tillsatte den svenska regeringen en utredning – Ryska utredningskommissionen – som skulle fastställa omfattningen av svenskarnas beslagtagna egendom. Tanken var att man sedan skulle
rikta skadeståndsanspråk mot Sovjetunionen. Men det var ytterst
sällsynt att några ersättningar betalades ut.
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”Herr Strömberg” gör entré
Många år senare, i december 1936, får personen O. N. på Atlas
Diesel ett besök av en herr Strömberg. Han säger sig ha goda
förbindelser bland personer som kan hjälpa Atlas att få tillbaka
sina tillgodohavanden i Sovjetunionen. Han erbjuder sig att
undersöka om det går att få Atlas gamla krav godkända. Strömberg hävdar också att han arbetar med ett liknande uppdrag
för det svenska storföretaget AGA. Och att han redan nått vissa
framgångar.
En dryg vecka senare återkommer Strömberg till Atlas Diesel.
Han säger sig nu ha haft ett möte med den sovjetiske legationssekreteraren Bajevskij. Enligt Bajevskij ska det inte vara helt
omöjligt att få igenom Atlas krav, åtminstone delvis.
En av de allra första dagarna i januari 1937 bjuder O. N. herr
Strömberg på lunch på Rosenbad. På Rosenbad fanns vid den
tiden både restaurang och Handelsdepartementet. Strömberg
behandlas väl, och förutom lunchen får han 200 kronor för de
utgifter som han haft för sin ”förundersökning”. Under lunchen
diskuterar O. N. och Strömberg de pågående förhandlingarna
med Bajevskij. Enligt Strömberg vill legationssekreteraren gärna
hjälpa Atlas. Han behöver emellertid få en sammanställning över
Atlas krav, och upplysningar om vilka motprestationer som Atlas
Diesel kan tänka sig. AGA-uppdraget, som man också diskuterar
under lunchen, är i princip avklarat. Enligt Strömberg har AGA:s
krav på 4,5 miljoner kronor helt godkänts av sovjetiska staten.
I utbyte har AGA bland annat lämnat ifrån sig äganderätten till
sin fabrik i Moskva. >
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Höger. Nya Atlas och Diesels Motorer slogs samman till Atlas Diesel 1917,
men den ryska revolutionen satte stopp för företagets planer i Ryssland.

Under lunchen berättar Strömberg vidare om sitt goda kontaktnät.
Han har under en period varit anställd vid den ryska legationen
i Stockholm och vistats i Ryssland. I början av kriget ledde han
till exempel transporter från Norge till Ryssland. Han säger sig
också ha haft ett företag i USA och under en tid arbetat i statlig
tjänst i samma land. Han är också god vän med kommendör
Statjevskij, marinattachén, och sammanträffar emellanåt med
Madame Kollontaj – Sovjetunionens minister i Stockholm.
Efter lunchen skickar Atlas Diesel över den begärda sammanställningen över sina ryska fordringar till Strömberg. Strömberg
ringer senare upp Atlas och berättar att han visat sammanställningen för legationssekreteraren. Atlas har goda utsikter att få
tillbaka 4 miljoner kronor! Men Strömberg vill ha en fullmakt
som bemyndigar honom att genomföra de kommande förhandlingarna. Och han vill ha 5–10 procent av det återbetalda beloppet som ersättning.

Atlas fattar misstankar
På Atlas Diesel förbereds fullmakten – ett utkast skrivs. Men man
har redan tidigare fattat misstankarmot Strömberg. Därför har
Atlas bett bolaget Soliditet att undersöka Strömbergs person.
Den 12 januari får Atlas rapporten från Soliditet. Och det är ingen
rolig läsning. Strömberg har i och för sig arbetat i USA, som han
sagt. Där har han bland annat sysslat med agenturverksamhet
för svenska företag och under en tid varit korrespondent för en
Chicago-tidning. Men sedan han återvänt till Sverige har problemen hopat sig. Han har både haft problem med nerverna och
med den svenska rättvisan, och tilldömts frihetsstraff. Bland
annat straffarbete för förskingring, bedrägeri och våldsamt motstånd mot polis.
Atlas Diesel agerar nu omedelbart. Först kontaktas direktör
H. på AGA, som ju Strömberg skulle ha haft ett liknande uppdrag
för. Detta, och att det fanns några utsikter att få tillbaka pengar
från Sovjet, är rena amsagorna enligt direktören.
På order av Atlas Diesels vd, Gunnar Jacobsson, tar man nu kontakt direkt med legationssekreterare Bajevskij. Ett möte sker den
13 januari på den sovjetiska legationen. Atlas ställer tre frågor till
legationssekreteraren. 1) Finns det några utsikter för oss att återfå
något av våra gamla fordringar? 2) Känner legationssekreteraren
Strömberg? och 3) Är i så fall denne lämplig såsom mellanhand
för förhandlingar?
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Atlas Diesel får artigt svar på sina frågor. När det gäller de gamla
fordringarna har legationen i Stockholm inga som helst befogenheter, inte ens att yttra sig om detta. Strömberg har emellertid sökt upp legationssekreteraren för att få en bedömning
av Atlas sammanställning över fordringarna. Mötet gick knappast till så som Strömberg beskrivit det. Bajevskij ville inte ens ta
emot sammanställningen. Om Strömberg fått uppfattningen att
Atlas skulle kunna återfå 4 miljoner kronor, måste detta bero på
något missförstånd. Kanske beroende på att Strömberg varken
pratade ryska eller tyska. Bajevskij kunde av förklarliga skäl inte
yttra sig över Strömbergs kompetens. Men om några förhandlingar skulle komma till stånd, skulle dessa tas upp i Moskva och
ingen annanstans.
Atlas svarade legationssekreteraren med att man nu fått sådana
upplysningar om Strömberg att man inte ville ha något mer med
honom att göra. Atlas hade heller inte för avsikt att uppta några
vidare förhandlingar om fordringarna.
Dagen efter mötet underrättar Atlas herr Strömberg om att
man fått upplysningar från ”auktoritativt håll”. Dessa upplysningar innebär att Atlas inte tänker vidta några åtgärder när
det gäller sina fordringar. Det finns helt enkelt inga utsikter för
Atlas, eller något annat bolag för den delen, att få tillbaka några
pengar. Strömberg blir mycket uppbragt, och hävdar att Atlas
blivit felunderrättade.
Dagen därpå ringer Strömberg på nytt till O. N. Nu påstår han
sig ha fått ett uppdrag av ”en av de högsta inom svensk politik
för närvarande”. Denna politiker kan ställa sig som garant för
Strömbergs oklanderliga och korrekta handlingssätt i eventuella
förhandlingar. Strömberg lovar att återkomma följande dag med
ytterligare besked. Men Strömberg hördes aldrig mera av.
Denna historia har nedtecknats i ett handskrivet PM som finns
bevarat i Atlas Copcos arkiv på Centrum för Näringslivshistoria.
Vem som har författat detta PM, eller vilka O. N. och direktör H.
på AGA är, framgår tyvärr inte. Direktör H. på AGA kan dock
ha varit Rolf von Heidenstam, Gustaf Daléns närmaste man. •
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Hultmans

TEXT EVA JOHANSSON

KLIPPHAMMARE

BLEV GLOBAL KONCERN
46
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JUBILEUM Köpmannen och rådmannen Hans Hultman i Västervik hade varv och
behövde spik, bultar och band till sitt skeppsbyggeri vid mitten av 1700-talet.
I Gladhammars socken en mil söder om staden ägde han Hofgården.
Där startade han det järnbruk som nu firar 250 år.

D

en 6 juni 1764 utfärdades privilegiebrevet som startade
Gunnebo bruk i Gladhammars socken. Tillståndet gällde
en knipphammarsmedja i Venaån på Hofgårdens mark.
Hultman köpte också granngårdarna Stora och Lilla Gunnebo,
som kom att ge namn åt det nya bruket och dagens industrikoncern. Gårdarna ägdes på medeltiden av riksdrotsen Bo
Jonsson Grip och skrevs då Gunnabodhum. Det gamla boningshuset på Lilla
Gunnebo, byggt 1685, finns kvar och är i dag hembygdsmuseum. Några hundra
meter längre bort ligger de moderna industribyggnaderna.
Redan efter ett år utvidgade Hultman bruket med en ny hammarsmedja, där
han hade tillstånd att producera 27 ton per år. Råvaran köptes in. På Hofgården
fanns sedan tidigare både såg och kvarn, med utskeppning i Verkebäcksviken,
där också järnet kunde skeppas i väg.

Ovan. Minnesböcker från 1939
och 1989 om Gunnebo bruk.
Foto: Eva Johansson.

Nedgång
Brukets fortsatta historia handlar om uppgångar och nedgångar. År 1776 tog
sonen Lars över; han fick uppleva en framgång under senare delen av 1700talet. Den svenska järnexporten ökade, och handeln fick ett uppsving. År 1782
producerade Gunnebo bruk mer än 27 ton järnmanufaktur. >
Nedan. Många av dagens industribyggnader
är kvar från äldre tider. Foto: Eva Johansson.
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Lars Hultman köpte på sig flera bruk och gruvor i trakten, men
med en tärande sjukdom i kroppen tappade han greppet över
sitt imperium, och produktionen minskade. Han gick en för
tidig död till mötes 1798, och då fick den 34-åriga änkan Sara du
Bois leda verksamheten. Det gjorde hon med fast hand, men när
sönerna och svågrarna senare kom in i affärerna gick det sämre.
Hon lämnade så småningom över bruket till sonen Hans. Det
blev inte så lyckat. Författaren till Gunnebo bruks minnesskrift,
Helge Åkerman, skriver att Hans ”...hade det felet att taga ett par
glas i tid och otid och ägna sig åt kärleksbragder dess emellanåt.”
Snart kom en konjunkturnedgång med tidvis uppehåll i produktionen. Hela bruket såldes 1844.

År 1860 bildade de fyra tyska ägarna aktiebolaget Gunnebo AB.
Bröderna Gustaf och Adolf Lürmann köpte hela bolaget 1870.
Under dessa tio år hade produktionens värde mångdubblats.
Nu uppfördes ett stort puddel- och valsverk och tillverkningen
utökades, bland annat med spik. Men det svängde snabbt, och
efter hot om konkurs 1876 rekonstruerades bolaget. En ytterligare ombildning skedde 1889 till Gunnebo Bruks Nya AB, introducerat på börsen 1903 och i dag känt som Gunnebo Industrier.
Tack vare en blandad produktion och goda år kring sekelskiftet
1900, överlevde Gunnebo bruksdöden.

Uppgång

Efterkrigstiden har för Gunnebo bruk präglats av företagskoncentration, strukturrationalisering, produktutveckling och internationalisering, konstaterar författarna i jubileumsboken 1989.

Med hjälp av tyskar kunde nya ägare få bruket på fötter men med
fortsatt ekonomiska problem. En av tyskarna var Ludvig Lürmann,
och hans släkt bidrog i hög grad till brukets fortlevnad och utveckling. Andra hälften av 1800-talet innebar en övergång till en för
tiden modern industri, störst i Kalmar län och med Sveriges
första skruvfabrik, etablerad 1852 och länge den enda i landet.

Vid mitten av 1900-talet, efter 20- och 30-talets depressionsår,
var Gunnebo Sveriges största spiktillverkare, och 1980 hade
Gunnebo nästan 600 anställda på bruket. Gunnebospik och
Gunnebostängsel är fortfarande självklara begrepp. I dag är
Gunnebo en global koncern. •

Nedan. 1964 firades 200-årsjubileet i Gunnebo. Prins Bertil var med i den
nyrestaurerade knipphammarsmedjan där smeden Erik Olsson arbetade.
Från vänster landshövdingeparet Ivar Persson med fru och disponentfrun
Märta Sjöholm. Foto: Tor Wiklund
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TEXT EVA JOHANSSON

Ovan. Den 16 maj 1894 fick kättingsmederna ställa upp sig
för fotografering. Från vänster Carl Johansson, Herman
Pettersson, Oskar Andersson, Ernst Carlsson, Ernst Appelqvist,
Edvin Pettersson, Algot Hallgren, Carl Svensson, Carl Hallberg,
Gustaf Johansson, Johan Carlsson, Henrik Pettersson, och Otto
Wigren. Foto: Karl Fredrik Linge.

HÅRT arbete

i kättingsmedjan

D

e två yngsta har ännu inte fyllt 15 år, det gör
de senare den sommaren. Trots att de var så
unga fickde arbeta tio timmar per dag. Detta
var då maximum för 14–18-åringar, enligt lag.
De som var över 18 år arbetade ännu mer. Bara
söndagen var ledig.

andra arbetsplatser, berättar han i en intervju i VästerviksTidningen 1937. Arbetstiden var från klockan fem på morgonen
till åtta på kvällen. Senare det året infördes tolvtimmarsdag för
de vuxna. År 1905 sänktes arbetstiden till tio timmar per dag,
med en timmes kortare arbetstid på lördagar och helgdagsaftnar.

Barnarbete var vanligt. 20 av de 25 som arbetade i skruvfabriken
på bruket 1862 var under 15 år. Barn var både billig arbetskraft
och bidrog till familjens försörjning.

Gunnebo utvecklades under den här tiden till ett traditionellt
brukssamhälle. Arbetarna bodde i hus som ägdes av bruket. Vid
1800-talets mitt var expansionen stor, och ett par hundra man
anställdes. Då fanns bara sju små boningshus här, och alla bodde
trångt med stora familjer i ett enda litet rum. Flera bodde på vindarna till fabrikshusen, både på spikfabriken och på tråddrageriet.
Där sov ungkarlarna i sovsalar i trevåningssängar.

"Avlöningen var låg, bostäderna dåliga och välfärdsanordningarna
outvecklade” skriver Helge Åkerman om 1800-talets arbetsförhållanden i jubileumsboken från 1939. Tolvtimmarsdag kunde man
bara drömma om kring 1850, och åttatimmarsdag var en utopi.

Smidde för hand
Inne i smedjan arbetade man vid öppna eldar, och det var hett
– men kallt ute – och mycket spring ut och in. Två av kättingsmederna på bilden dog unga av smedsjukan, det vill säga lunginflammation, som drabbade många smeder förr.
År 1894 arbetade de ännu för hand och tillverkade handsmidd
kätting; inte förrän 1895 gick man över till maskinsmide. Men så
sent som på 1950-talet gjordes fortfarande en del arbetsmoment
för hand i kättingtillverkningen.
Ludvig Bokvist anställdes som kättingsmed 1872, 16 år gammal.
Lönen på Gunnebo bruk ansågs då vara hög i förhållande till
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Bruksanda

Snart byggdes nya bostadshus, bland annat det som kom att kallas Kasern. Huset innehöll 44 rum för arbetarna på puddelverket
och deras familjer. En del hade till och med inackorderingar. Det
kunde gå livligt till. ”Man söps, slogs och trätte” sa en av de gamla
kättingsmederna långt efteråt.
På 1910-talet byggdes fler hus. Villor till förmännen, portvaktsstugor, tjänstemannahus och arbetarbostäder. Noggranna ordningsregler gällde även för dessa bostäder, precis som på arbetsplatsen. Inte förrän 1935 började man stycka av och sälja tomter
där de anställda kunde bygga egna hus. Bruket stod för utbyggnaden av vatten, avlopp och elektricitet. I jubileumsboken 1989
konstaterar författarna att många av de tidigt anställda förblev
bruket trogna, även i kommande generationer. •
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recenserat

Fredmans tid

ifrån sömnig. N&T var
ett ansett och anrikt

B o J . R o n n e r s ta m

skeppsmäkleri och

Carlssons

rederi, startat 1850.
Under Ronald Bergmans tid där utveck-

Re c e n se n t: Bö r j e Is a k s o n ,
j o u r n a l i s t & fö r fat ta r e

”Frihetstiden. Guld-

lades och växte det.

åldern för Stockholms

Företaget inledde

l yd e r

sa ma rbeten i t ill

u r m a k a re ”

Wallenberg – ett familjeimperium

undertiteln, som stäm-

exempel Japan, Bra-

mer bättre med inne-

silien, USA, Sovjet och Kina. 1973 köpte Ronald

hållet. Särskilt mycket

Bergman företaget tillsammans med två medar-

Gu n na r W et t er berg

om Bellmans f igur

betare. Under 1980-talet utökades rederiverk-

Albert Bonniers Förlag

Fredma n berät ta r

samheten kraftigt och företaget börsintroduc-

boken nämligen inte.

erades. 1990 startade man en färjelinje till Est-

Fast läsaren får veta

land i samarbete med estniska företag. Fyra år

Gu n na r Wet ter-

att han var hovurmakare – tidvis utan lön – och

senare skedde den katastrofala olyckan med M/S

berg har tagit på

avgick eller fick sparken som sådan 1758. Han var

Estonia, N&T bestämde sig för att lägga ner linjen

sig uppgiften att

också ålderman för Stockholm urmakarämbete,

– men tänkte om. Den drevs vidare i N&T:s regi

relativt komprime-

men avgick efter misstankar om förskingring. En

fram till 1998. År 1996 avgick Bergman som vd

rat besvara frågan

skicklig urmakare lär han dock ändå ha varit. Jean

för att i stället bli ordförande i N&T. Då sålde han

hur den bank som

Fredman var emellertid inte ensam. Bo. J. Ron-

sina aktier till Helmut Sohmen, chef för världens

sjöofficeren Andrè

nerstam berättar om ett antal andra framstående

största tankerrederi, World Wide Shipping i Hong-

Oscar Wallenberg

stockholmsurmakare under 1700-talet. Att den

kong. ”Ett redarliv” ger intressanta inblickar i

startade i Sunds-

perioden var speciellt gyllene för urmakarna ber-

shippingvärlden och Nordström & Thulins

vall 1855 kom att

odde inte främst på ett ökat intresse för ur; orsaken

moderna historia. Men om Ronald Bergmans liv

utvecklas till dagens

var statens kamp mot import av lyxvaror. Sådana

vid sidan av arbetet får läsaren inte veta mycket.

– eller rättare sagt 1980-talets – familjeimperium.

– och till dem räknades ur – belastades med höga

1982 hade det, direkt eller indirekt, ca 500 000

tullar eller belades med importförbud. Det gyn-

anställda och omsatte drygt 310 miljarder kr i

nade de svenska urmakarna och tvingade dem

dagens penningvärde. Författaren lyckas bra.

att både utveckla sin yrkesskicklighet och arbeta

Som förklaringar till framgången och tillväxten

rationellare. Om hur det gick till berättar boken

pekar han bland annat ut försiktighet, som min-

en hel del. Men allra mest berättar författaren om

G ö r a n H ägg

skat riskerna, aktivt och ofta mycket handfast

samhällets organisation under 1700-talet. Samt om

Lind&Co

engagemang i företag med problem, intresse för ny

de många reglerna för vem som fick göra vad och

teknik, stort inhemskt och internationellt nätverk,

var detta fick göras. Så även om vi inte får veta så

politiskt engagemang, samarbete med regering-

mycket om Fredman så kan läsaren lära åtskilligt

Att bygga upp en

en och skickligt hanterande av investmentbolag

om hur det var att leva – inte minst i Stockholm –

förmögenhet är inte

och stiftelser. Det tycks ju inte så märkvärdigt,

på Fredmans tid.

lätt, men den verkliga

men Wallenbergarna var oftast tidigare än andra

konsten är att behålla

med att tillämpa detta. Wetterberg kommer inte

den. Det är en av lär-

med skvaller eller nya avslöjanden. Det han redovisar är känt tidigare. Det som ändå överraskar är
Wallenbergarnas tidiga och ganska omfattande

Ett redarliv – Ronald Bergmans

verksamhet i shipping under 50 år

”samarbete” med inte minst socialdemokra-

domarna av Göran
Häggs genomgång av
närmare 20 svenska
familjer som byggt

tiska regeringar (bland annat manifesterat i

I n g va r Kö r b e r g

samarbetet med statliga företag som Televerket,

Ekerlids förlag

LM Ericsson och Asea-Atom [Asea]). Och så modi-

upp riktig t stora
förmögenheter under de senaste drygt 150 åren.
Idag vet få att Carnegie från början var något helt

fierar han översättningen av familjens valspråk,
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Svenska förmögenheter

annat än ett finansföretag eller vem James Dick-

Esse non videri från ”Vara, men inte synas” till

1951 steg en ”sömnig, cigarettrökande yngling” in på

son – vars affärer skapade begreppet ”baggböleri”,

”Vara, inte bara synas vara”. Wallenbergarna är

Nordström & Thulins (N&T) kontor på Skeppsbron

att lura bönder att sälja skogen billigt – var. De

sedan länge mer än en familj, de är en institu-

i Stockholm. Det var Ronald Bergman som gjorde

toppade en gång landets rikinglistor, men deras

tion. Gunnar Wetterberg redogör sakligt för hur

entré efter att ha arbetat två år som skeppsmäklare

förmögenheter har skingrats. Det gäller också de

det blev så.

i London. Och hans fortsatta verksamhet blev långt

rikedomar som familjerna Kempe, Broström, Thiel
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och Wehjte byggde upp. Orsakerna var lika ofta
motsättningar inom familjerna som dåliga affärer.
Men några har ju lyckats behålla sin ställning:
Wallenberg, Bonniers, Johnson. Och de har fått
sällskap av ett antal nykomlingar i förmögenhetstoppen, som Rausing, Kamprad och Persson. Varför de lyckats när andra gått bet – och alla metoder
är inte helt rumsrena – berättar Göran Hägg i en
bok som bjuder på lika mycket svensk näringslivshistoria som underhållande inblickar i de rika
familjernas stundom dramatiska liv.

Entreprenörskap & varumärken
M at s L a r ss o n , M i k a el L ö n n b o rg
& K a r i n W i n rot h
Gidlunds förlag

Ikea är det, liksom
H&M,

Te t ra P a k

och många andra:
företag som startats
av entreprenörer
och blivit internationella storföretag
med välkända varumärken. Det finns
ett allt viktigare samband mellan entreprenörskap och varumärkesbyggande. Denna
antologi analyserar de båda forskningsområdena
från olika utgångspunkter. Det är en gedigen
genomgång, som – liksom alla antologier – lider
av en del upprepningar. Men de är lätta att överse
med. Författarna är akademiker och forskare, här
finns alltså gott om teoretiska resonemang. Men de
mest givande avsnitten är de som erbjuder praktiska exempel. Här finns bland annat en berättelse
om Malmö Strumpfabrik (Nivella, Vogue), en skildring av utvecklingen av ölmärket Three Towns
(TT) och en närgången studie av problemen med
att lansera en den nya spritsmaken vaniljvodka
(Cariel Spirits AB). På köpet får läsaren en hel del

Gå med i Centrum för Näringslivshistorias vänförening!
Ett medlemskap stöttar bevarandet av näringslivets historia och
medlemmarna ges möjlighet att uppleva företagshistoriskt intressanta
miljöer, bekanta sig med unikt arkivmaterial och träffa en och annan
näringslivsprofil av idag. Och inte minst – att under trevliga former
träffa andra med samma intresse för företagshistoria.
Medlemskapet kostar 280 kr/år och då ingår även
en prenumeration på tidskriften Företagshistoria.
Läs mer på naringslivshistoria.se/vanforeningen.

företagshistoria, en inblick i mysteriet hur en tillverkare/leverantör samtidigt kan leverera produkter med egna varumärken och sådana som bär en
butikskedjas märken.
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fr å g a oss

FRÅGA: Systembolaget på Odengatan i Stockholm har just byggts om till självbetjäning, antagligen som ett av de sista i Stockholm. Jag tyckte det var mycket trevligare innan när man kunde
handla över disk och undrar nu när det här otyget med självbetjäning kom till Sverige? / Vasastadsbo

SVAR: Systemet med självbetjäningsbutiker har sina rötter i USA och 1940-talet.”Self service” var ett begrepp som

fråga oss

:s arkiv
BIld ur ICA

hos Centr um

för Närin gslivshistoria

snart skulle komma att spridas över världen och svenska köpmän var inte sena att följa med på tåget. Länge var
den rådande uppfattningen att Sveriges första självbetjäningsbutik slog upp portarna på Odengatan i Stockholm
år 1947. Men, som så ofta händer, när man börjar granska något närmare och fler källor blir tillgängliga, måste
man börja revidera bilden. När ICA:s historia skulle skrivas fann arkivarier en tidningsartikel från 1947 som berättade att ICA öppnat en självbetjäningsbutik redan 1946! Initiativet kom från en privat handlare vid namn Paul A.
Kågström, verksam i Skellefteå. Handlare Kågströms bevekelsegrunder var kanske något annorlunda än dem man
brukar förknippa med självbetjäningssystemet – som grund för dess framväxt låg idéer om rationalisering och effektivisering. För Kågström innebar emellertid systemet en lösning på ett direkt praktiskt problem: personalbrist. Låt
oss avslutningsvis låta Kågström själv komma till tals, här i ICA-tidningen 1947:1: ”Bristen på arbetskraft har ju länge
varit kännbar inom handeln och i somras såg det ut [---] som om vi skulle komma att stå så gott som utan personal.
Jag började då tänka på om jag skulle kunna gå in för någon sorts självbetjäningsbutik efter amerikanskt mönster.”
Sagt och gjort. Butiken öppnades, och som vi vet skulle den snart komma att följas av flera.

Anna Ohlsson, forskningssekreterare hos Centrum för Näringslivshistoria
H a r d u o c k s å e n f r åg a o m fö r e tags h i s t o r i a ?
ko n ta k ta r eda k t i o n e n @ f o r e tags h i s t o r i a . se
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m innet

En dag när jag var 10 år kom pappa hem och
gav mig en tvål. På den stod "Monténs tvål".
Jag tyckte det var häftigt, jag var inte så van att
se mitt namn på förpackningar och produkter.
bild henkel nordens arkiv hos centrum för näringslivshistoria

T

jugo år senare frågade en kompis om jag kände
till det Monténska huset vid Mariatorget på
Söder i Stockholm. Ingen aning! Jag var och tittade men fick ingen förklaring. Fem kistor och
lådor med saker efter mina föräldrar hamnade
många år senare hos mig, men med småbarn
och mycket jobb tog det tid innan jag tog hand om innehållet.
Jag började så småningom att sortera och skaffade släktforskarprogram för att kunna hålla ordning på personernas relationer
och dessutom kunna lägga in biografiska data och bilder som
jag hittade. När databasen fyllts på med släktingar under ett
par år blev jag, via avlägsna levande sådana, återigen medveten
om "Monténs tvål" – eller snarare mannen bakom: Lars Montén
(1785–1872). Jag hittade mycket information om honom: att han
varit framgångsrik på 1800-talet, den förste i Sverige som drev
industriell såptillverkning (1823), tillverkade stearinljus och
betraktas som en av Stockholms tidiga industrialister. Förmögenheten växte, och han avled som en rik man med sju fastigheter
i Stockholm och som ägare av Alviks gård i Bromma där hans
stearinljusfabrik stod klar 1864. Under hösten 2013 började jag
fundera mer på Lars Montén. Information om honom på nätet
passade inte alltid ihop med uppgifter jag hade från släkten. När
jag började skrapa på ytan, visade det sig att en hel del naturligtvis stämde, men rena felaktigheter förekom också, till exempel
att han tillverkade tvål. Det gjorde han aldrig har det visat sig.

minnet monten

De vita fläckarna och frågetecknen blev också allt intressantare. Hur kunde han etablera sig som han gjorde i Stockholm?
Lars Montén kom till Stockholm för mer än 200 år sedan. Han
hade tre starka intressen vid sidan av sitt arbete som affärsman.
Religionen var nog betydelsefull för de flesta på denna tid, men
han lade mer tid på två av de största samhällsfrågorna i Sverige
under 1800-talets mitt – utbildningen och nykterheten. Mina
sökningar har via Stadsarkivet, Riksarkivet, Stadsmuseum, Krigsarkivet, Kungliga biblioteket och Centrum för Näringslivshistoria
gett mig mer kvalitativa data om hans liv. Hans kontakter från
unga år och deras betydelse för hans framtida värv syns tydligt.
Personer han träffar i det militära under kriget 1808–1809 har 30
år senare genomfört kvalitetstester av stearinljusen! Som närkisk bondson med två år i trivialskola och några år i militären
kommer han till Stockholm som 25-åring 1810 och bygger på
kort tid upp en framgångsrik rörelse, delvis tack vare en bekantskapskrets som var få förunnat att ha. Till exempel var den som
hjälpte honom att röra till såpan på bästa sätt hans vän som i dag
står staty i Stockholms Berzelii park. Hur var det nu med tvålen?
Jo, de släktingar som ärvde företaget 1872 behöll grundarens
namn. Verksamheten under namnet "Lars Montén" avslutades
1929, men bolaget fanns kvar till början av 1950-talet inom AB
Kema, och de lät då göra en minnestvål.
Riccard Montén (Lars Monténs morbrors sonsons sonson)

H a r d u o c k s å n åg o t d u v i ll b e r ät ta s o m a n k n y t e r t i ll fö r e tags h i s t o r i e n ?
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u r arkivet

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

Globen eller Kronan?
Blicka söderut från Stockholms Södermalm och se Globen
höja sig över horisonten, lik det jättelika monument över Isaac
Newton som de franska revolutionärerna en gång ville resa. Men
där kunde lika gärna ha rest sig en grekiskinspirerad arena. För
en av deltagarna i den tävling som Stockholms stad ordnade 1985
var fastighetsbolaget Fabege, vars förslag Kronan hade formen
av en stor amfiteater med platser för 16 000 besökare, ungefär
lika många som i dag ryms i Globen. ”Rymden – över 40 meter till
kupoltaket – förmedlar intrycket av den antika grekiska friluftsarenan”, skriver arkitekterna i tävlingsbidragets text. Den glob
som står på platsen i dag har en innehöjd på 85 meter...
Så hade Stockholms stad beslutat till Kronans fördel skulle utblicken från Skanstull ha tett sig helt annorlunda. Men knappast mer
klassisk. Ur Fabeges arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Utvalt av arkivarie Jonas Dahlberg.

Mer champagne!
Arkivkartongen ser ut som alldagligheten personifierad. Men
öppnar vi den möter vi en formlig explosion av konstnärlig kreativitet kring sekelskiftet 1900. Den innehåller nämligen en bred
samling festmiddagsmenyer för litterära och publicistiska sällskap, formgivna av svenska konstnärer. Där finns bland annat en
matsedel från 1906, med teckningar och vinjetter av Carl Larsson,
sannolikt för en journalistmiddag. I den jugendpräglade vasen
på framsidan är en stålpenna nedstucken bland nejlikorna, och
maträtternas namn alluderar på publicistisk verksamhet. Det som
slår en betraktare 100 år senare är hur billiga fina viner måste ha
varit. Och champagnen flödar: Mumm, Pol Roger, Veuve Clicqot,
som torr, halvtorr och söt. Det verkar ibland som om det halvtorra bubblet serverades till huvudrätten, med det torra efteråt
till osten och glassen, en lite underlig tågordning i dag. Men vi
får minnas den store Charles Emil Hagdahl, som skarpt dömde
ut torr champagne som en snabbt övergående modefluga...
Ur Visitas arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Utvalt av arkivarierna Jenny Stendahl och Anna Zeuthen.
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1900-talets hål i väggen
Kan man få patent på ett hål? Det går utmärkt, om hålet förbättrar människors vardag. Sven Wallander, en av HSB:s grundare,
skänkte efter ett tag sitt patent på sopnedkastet i flerfamiljshus
till HSB, så att intäkterna kunde gå till organisationens lekstugesatsningar. Men patentet var omstritt. Hälsovårdsnämnden i
Stockholm var till en början skeptisk mot idén. Wallander konstaterade då att det möjligen var förbjudet att använda nedkasten, men inte för HSB att bygga dem. På 1930-talet blev slutligen
sopnedkasten standard i HSB-hus. I dag har de varit en given del
av vardagen för alla som växt upp i hyreshus; den runda luckan
i trapphusets vägg bara fanns där. Men för kommande generationer lär sopnedkastet bli lika exotiskt som det var för 1920-talets
familjer. Allt fler nedkastluckor förseglas när källsortering införs
och kraven på ergonomi för sophämtarna skärps.
Ur HSB Riks arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Utvalt av fil.dr Anna Ohlsson.

MEA:s skrift om hemmafruar
”Endast under vila eller vid konvalescens bör morgonrock eller negligé få vara hemmadräkt”. Nej, inget passivt pralinätande liggandes
i soffor inte, när Militär Ekiperings Aktiebolaget i Stockholm ger råd till svenska kvinnor om passande och modern klädsel hemma.
Året är 1932 och formen en upplysningsbroschyr. Medelklassens hemmafruar bör vara aktiva och moderna. Läsarna får även rådet
att kvinnans klädsel i hemmet ska harmoniera med dess inredning.
Å andra sidan – de kvinnor broschyren visar har kortklippt shinglat hår, skepparkavajer och raka enkla enfärgade kjolar. Ska ett
hems inredning harmoniera, bör den vara präglad av den funktionalism som började bryta fram. Året innan hade den kända debattskriften Acceptera publicerats. Det MEA för fram är egentligen den svenska borgerlighetens tidsanpassade lättfunkis.
Ur MEA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Utvalt av arkivarie Margarita Feldman.
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Hälften av allt vi gör under en dag går på ren vana. De vanor vi skaffar oss
påverkar våra egna rutiner och liv, de avgör hur arbetsplatser fungerar, vad
vi väljer att konsumera och hur vi agerar mot varandra i samhället. Det finns
en formel för hur vanor fungerar och den är uppseendeväckande enkel...

kr ö nika

HJÄRTLÖSA RIVNINGAR
på alla hjärtans dag
k rön i k a

Edward Blom är en känd tv-personlighet
och skribent med särskild inriktning på
matens, dryckens och näringslivets kulturhistoria. Vid sidan om anställningen i eget
bolag är han även knuten till Centrum
för Näringslivshistoria som fellow writer.

historiens betydelse I mitten av februari for jag och min
hustru förbi Norra stationsområdet i Stockholm.
Genom det immiga taxifönstret kunde vi se hur det
sista som fanns kvar av stationen, det vackra gamla
klocktornet, söndertrasades av stora grävmaskiner.

Foto: eva hilldén smith

V i va r m å n g a s o m fö r fle r a å r sedan uppmärksammade att Norra
stationsbyggnaden var hotad. Problemet var att Stockholms kommunpolitiker då
gick ut med löftet att klocktornet skulle bevaras. Eftersom medborgarna levde i den
tron fann de sig fogligt i att magasinsbyggnaderna revs, tornet skulle ju i alla fall
bli kvar – och ingen hann sedan protestera när även det skövlades. Det är precis så
här det INTE ska gå till. Alla är ju egentligen eniga om att när nya områden byggs
så ska gamla byggnader bevaras och bli en del av det nya. När man går omkring i
nya Hagastaden skulle man ha kunnat läsa landskapet, förstått var rälsen en gång
löpte, var stationen låg. I det charmiga Expeditionshuset skulle det ha inrymts restauranger och små butiker. Klocktornet skulle ha utgjort en fantastisk pub – eller
kanske en ostronbar... Nu är allting borta. Norra station var visserligen ett offentligt byggnadskomplex, men som godsstation i högsta grad en del av näringslivets
historia. Detsamma gäller Tullhuset från 1876, med tillhörande hamnmagasin, på
Blasieholmen i Stockholm. De är vittnen från en tid när skogar av master fyllde
Nybroviken och varor från all världens hörn skulle förtullas innan de förflyttades vidare till butiker, fabriker och restauranger. Nu står dessa hus näst på tur för
rivning. Och det är inte bara i Tokholm som vansinnet tycks råda. Rivningsraseriet
går som en löpeld genom landet. Värst för tillfället är kanske Petersvik utanför Sundsvall. Här byggde träpatronerna under den stora träboomen
fantastiska, egensinniga sommarvillor under perioden 1883–1909.
Hela området utgör en intakt sekelskiftesmiljö, och husen är fyllda
av välbevarade detaljer. Området har uppmärksammats inom den
konsthistoriska forskningen, bedöms ha arkitektoniskt riksintresse
och utgör en intressant del av den svenska näringslivshistorien. Den
första villan har redan demolerats. Resten av området står på tur.
Sundsvalls kommun driver på tvångsinlösningen av villorna från de
boende. Sveriges näringslivsarkiv och industrimuseer gör i dag ett
fantastiskt jobb för bevarandet av näringslivets historia. Andra institutioner slåss på andra flanker. Ändå rivs historiskt högintressanta
hus, särskilt från 1800-talet, i allt högre omfattning. Frågan är
för viktig för att bara överlåtas till experter. Det krävs ett ökat
allmänt medvetande om historiens betydelse. Som det heter
i en brittisk kampanj: History matters! Vi måste alla bli huskramare, tänka med hjärtat – inte bara på alla hjärtans dag. •
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företagsQuizet

Testa dina kunskaper om näringslivshistoria.
Frågekonstruktör GUSTAv svensson

Företaget

Den första butiken
öppnades 1953 i en
källarlokal på
Omvägen i
Göteborg.

Är sedan 2006
noterat på Nasdaq
OMX i Stockholm.
Affärsidén lyder
”Prisvärt mode för
många människor”.

Företagsnamnet
togs från ett smeknamn som grundaren lär ha fått av
ingen mindre än
Bengt Bedrup.

Under det första
året sålde man i
snitt 400 kappor
varje dag. Idag har
man lika många
butiker i fyra länder.

Företagets huvudmålgrupp är
”kvinnan mitt i livet”.
Grundaren Per-Olof
Ahl blev med tiden
en välkänd profil
i Göteborg.

PROFILEN

Nuförtiden delar
Chalmersska Ingenjörsföreningen varje
år ut en medalj till
hans minne.

Hans privatbostad
på Lidingö, Villa
Ekbacken, blev
sedermera residens
för Kanadas
ambassadör.

Bland hans berömda
uppfinningar hittar
man klippljusapparaten och
solventilen.

Har fått museum,
skolor, lärosalar,
sporthallar, båtar
och inte minst fyrar
uppkallade efter sig.

Denne AGA-direktör
förlorade synen i en
gasexplosion 1912,
samma år som han
tilldelades Nobelpriset i fysik.

PROdukten

Produkten kom till
1939 som ett sätt att
banta sortimentet
under andra
världskrigets
ransoneringar.

Den funktionalistiska asken
designades av
Åkerlund och
Rausing och innehöll
18 bästsäljare.

Enligt informella
traditioner måste
man äta upp allt
på det övre lagret
innan man får börja
på det undre.

Genom utfallet i en
omröstning 2009
fick Ägglikör maka
på sig till förmån för
Jordgubbscrème...

...men den lika
älskade som hatade
pralinen Körsbär
i likör sitter dock
säkert i Marabous
kanske mest folkkära produkt.

ÅRTALET

Den första nylonprodukten,
en tandborste,
tillverkas i USA.

Svenska Aeroplan
AB:s fabrik i
Trollhättan
tillverkar sitt
första flygplan.

Sveriges Radio
skapade folkstorm
genom att för första
gången låta en
kvinna läsa upp
TT-nyheterna.

Saltsjöbadsavtalet
undertecknades i
december detta år
och lägger grunden
för den svenska
modellen.

På kontinenten
lät vapenskramlet
allt starkare.
Hemmavid firade
Kung Gustaf V 80 år.

ORTEN

Stadsvapnet
föreställer en
ånghammare,
flankerad av
järnmärken på
båda sidor...

...detta eftersom
staden växte upp
kring det järnverk som anlades
av Göran Fredrik
Göransson 1862.

Kända personer med
anknytning till orten
är Malena Ernman,
Tomas Ledin och
Geena Davis (!).

Här tillverkas idag
ca 850 olika sorters
stål. Det används
bland annat i Rolexklockor och NHLskridskor.

Företaget som gav
orten i Gästrikland
sitt namn sysselsätter nästan 6000
lokalt, och hela
47 000 världen över.

Företaget: KappAhl Profilen: Gustaf Dalén Produkten: Aladdin-asken Årtalet: 1938 Orten: Sandviken
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TNF bok-outlet

Välkommen att fynda i vårt stora utbud
av böcker, almanackor, dvd-filmer,
vykort och många kuriösa prylar

Österlånggatan 20 mellan Slottet och Järntorget · Må-fre 11-18, lö 11-16, sö 12-16

4 års
1
0
2
på
REA nackor
alma
Almanackor 2014 Stockholm förr i tiden, Stockholms Trafikalmanacka, Göteborgs Trafikalmanacka,
Göteborg förr i tiden, Nordisk Järnvägsalmanacka, Modern Stadstrafik, Bussalmanackan, Stockholmsbåtar,
Maritima almanackan, Trafikflygalmanackan och Tunga amanackan, Rea: 60:-/st (bokklubbspris: 50:-/st) +porto.
Järnvägsminnen 15 Bilder från Stationer och linjer 1960–1970 Del 2 – Bengt Spade.
I denna andra del beskriver författaren i lätt kåserande form och med egna bilder från
1960–70-talen D-lok, motorfordon, godsvagnar samt stationshus och andra byggnader.
Pris: 250:- (210:-). Stockholms järnvägar – miljöer från förr och nu – del V Hans
Björkman och Gert Ekström Södra förorterna. Pris: 295:- (250:-). Rälsbussar från
Umeå och närbesläktade · Ingvar Anderson / Arne Hällqvist. Boken innehåller inledningsvis en historik över utvecklingen av rälsbussarna från Umeå och fabrikör
Hilding Carlssons verksamhet fram till slutet av 1940-talet. Därefter ger vi oss ut på
en tågresa över hela landet samt gör en avstickare till Danmark. Pris: 340:- (290:-).
Farväl till Macken – med det mesta för samlaren Jan Öhberg I denna utökade utgåva
berättas om de olika bensinbolagens historia och om alla de reklamprylar som producerades. Pris: 250:- (210:-). Järnvägsreklam – snabbt, bekvämt och billigt med hela
folkets järnväg Johannes Tångeberg Pris: 295:- (250:-). Hemma i Dalarna
– Fotografiska minnesbilder Mats Rogberg Dalälvarnas blå band genom landskapet kantas av städer, samhällen och kyrkbyar. Flygfotograﬁer från 1930- och
40-talen dominerar i denna samling bilder från de trakter som är författarens
hembygd. Pris: 250:- (210:-). Pris i parentes = bokklubbspris.
Beställning kan ske på www.tnf.se eller genom
insättning av aktuellt belopp på postgiro 14 84 42-7.
Porto och emballage tillkommer med 25 kr vid beställning för upp till 100 kr, 40 kr för 101–300 kr, 50 kr för
301–599 kr. Över 600 kr är alltid fraktfritt inom Sverige.

TNF-produkter finns fortfarande även hos

KARTBUTIKEN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mäster Samuelsgatan 54 i Stockholm (bakom Åhléns City)
Öppet: Månd–Fred. 10–18 Lörd. 10–16 Sönd. 12–16

www.tnf.se • info@tnf.se

Beställ den nya katalogen 2014:1 utan kostnad
på www.tnf.se eller på tel. 08-717 17 82

i n ä sta n u m m er

Nästa nummer av
Företagshistoria ute den 12 juni!

Invandrarna som byggde Sverige

BIld fr ån etno

grafiska mu

seet

Vad skulle Sverige vara utan till exempel Bonniers, Expressen och Handelsbanken?
Eller Felix, Findus och Marabou? Vi får historierna om några av de många invandrare
som varit med att bygga upp det Sverige vi känner till idag.

150 år sedan näringsfrihetsreformen i Sverige
Vad ledde fram till den och vad har hänt sedan dess?

KVINNAN BAKOM INDISKA
Missionären från Finspång som
introducerade Indien för svenskarna.

Prenumerera på Sveriges enda tidskrift om företagshistoria!
Plats
för

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

porto

4 nummer för 249 kronor
Fyll i namn och adress:
Namn

Adress

Epost
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FÖRETAGSHISTORIA
c/o Titeldata
112 86 Stockholm
Kod: 332 1002
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REKLAMKLASSIKER

REKLAMKLASSIKER
Företagshistorien vimlar av fantasifulla och vackra reklamaffischer.
Klipp ut och spara eller njut av dem som de är i tidningen!
I detta nummer:
Reklam för TOY tuggummi med illustration av den folkkära artisten
Alice Babs från 1960. Det är okänt vem kreatören bakom reklamen är.
Ur AB Marabou, Mondelez Sveriges arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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I 150 år har vi tänkt
på resten av ditt liv.
Vi har alltid vetat att värde skapas över tid. Att tänka
långsiktigt lönar sig, oavsett var i livet du befinner dig
och vilka val du står inför just då. Därför har vi alltid varit
förebyggande, inte efterkloka.
Vi har utbildat trafikanter för att minska antalet olyckor.

Anställt brandingenjörer för att bygga brandsäkrare hus.
Stött forskning om friskvård för att sänka sjukfrånvaron.
Vår 150-åriga historia har visat att långsiktighet lönar sig
för alla. Därför tänker vi fortsätta tänka längre.
Se hur det gått till på skandiahistoria.se

