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Ur innehålletLedare
etik går igen i det mesta av mänskligt handlande. Stude-
rar man företagens historia ligger frågor om etik sällan långt 
borta. Jag kan inte redovisa hur många oetiska beteenden 
som går att leta rätt på bland de 42 000 hyllmeter arkiv som 
ryms hos Stockholms Företagsminnen. Jag vill dock hävda 
att den andra vågskålen rymmer än fler exempel på etiskt 
handlande. Oftast är det viljan att skapa något, en vision, 
en idé som driver ett företag och dess medarbetare framåt. 
Historien skiljer ju dessutom företagen åt. De som styrs av 
en grunduppsättning av etiska värderingar är oftast de som 
överlever – oavsett en och annan skandal på vägen. 

Vi är i Sverige ganska omedvetna om näringslivets histo-
ria, speciellt när det gäller frågor om etik. Då man talar om 
företagande under 1800- och början av 1900-talet framtonar 
ofta bilden av en tvivelaktig kapitalist som suger ut sina arbe-
tare och kallar in militären så fort de kräver anständiga löner. 
Sådana har säkert funnits, men betydligt fler företag repre-
senterar motsatsen. De som byggde de första versionerna av 
välfärd: pensions- och änkekassor, företagshälsovård, biblio-
tek, icke vinstdrivande livförsäkringar, barndagis, bostäder etc.

Vi möter tillräckligt många skolelever, löntagare och 
företagare för att se värdet av att berätta denna sida av nä-
ringslivets historia. Det ger välbehövliga motbilder och en 
grund för kritiskt tänkande.

Att företagande och etik bjuder på många infallsvinklar vi-
sar några av artiklarna i detta nummer: Åke Daun berättar om 
girighetens historia. Göran Blomberg skildrar ett mörkt ka-
pitel i svensk företagshistoria: hur svenska företag under tryck 
från Nazityskland gick med på att säga upp judiska anställda 
och ange sina konkurrenter. Professorn i etik och företagande, 
Hans De Geer recenserar en skrift om etiska riktlinjer och 
slutligen berättar undertecknad Solidarisk Handels historia, ett 
annorlunda handelsbolag, intressant för att det drevs på ideella 
och ideologiska grunder, även om målet att stödja Nordviet-
nam och Kommunistkina för många nog kan synas tveksamt.

Vi är glada att till detta nummer ha fått en krönika av 
direktören vid Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, 
Edvard Söderberg. Stiftelserna delar idag ut över 70 mil-
joner kronor om året i stöd till vetenskaplig forskning och 
undervisning i ekonomi, juridik och medicin.

Utöver nämnda artiklar finns som vanligt ett flertal artiklar 
från skilda tider och miljöer och dessutom recensioner och 
historiska bilder. Nästa nummer av Företagsminnen kommer 
ut till hösten. Då är temat Föreningen Stockholm Företags-
minnens egen historia, med anledning av 30-årsjubileet. 

Tills dess önskar jag god läsning!

Edward Blom, redaktör

Tills dess önskar jag god läsning!

Edward Blom, redaktör

Omslagets framsida: Illustration av David Ljungdahl till Axel 
Kerfves bok Östersjöpiraternas borg. En av alla de gröna och röda 
ryggarnas fantastiska omslagsbilder. Ur B. Wahlströms bildarkiv 
hos Stockholms Företagsminnen.
Omslagets baksida: Reklamskylt i vaxad papp för Vademecums 
tandkräm, antagligen 1920-tal. Ur Barnängens bildarkiv hos 
Stockholms  Företagsminnen. 
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en ung man får en idé, arbetar sig upp ur sina fattiga förhål-
landen och uppnår en god samhällelig ställning, som senare 
generationer bygger vidare på om än i en annan bransch.

Carl Johan Söderberg föddes 1763 på Söder i Stockholm. 
Hans far Johan Söderberg var vävare till yrket. Familjen levde 
således under mycket enkla förhållanden. Carl Johan blev ti-
digt faderlös och situationen för de efterlevande var då svår.

Det är nu som Carl Johan får en idé och fattar sitt livs 
viktigaste beslut, avgörande inte bara för honom själv utan 
även för hans efterkommande. I motsats till två av sina brö-
der vill han inte bli vävare som fadern utan beslutar sig för att 
utbilda sig inom ett av den tidens framtidsyrken: kakelugns-
makarens.

En rik kakelugnskultur uppstod i landet samtidigt som 
kakelugnen effektiviserades genom ett av C. J. Cronstedt 
och generalen Fabian Wrede 1767 konstruerat kanalsys-
tem, genom vilket röken från brasan tvingades passera 
innan den nådde skorstenspipan. Därmed nedbringades 
bränsleåtgången till ett minimum, samtidigt som ugnens 
värmemagasinerande förmåga utnyttjades maximalt. 
(Ur Nationalencyklopedin)

Efter flera lärpojksår och olika konditioner inom både tillverk-
ning av kakel och uppsättning av kakelugnar kom Carl Johan 
under senare delen av 1780-talet till staden Åmål. Här hade han 
fått anställning hos kakelugnsmakaremästaren Sven Löfvenberg. 
Troligen var det gesällen Söderberg som nu i Åmål införde 
bland annat den nya kakelugnskonstruktionen. Carl Johan gifte 
sig med sin arbetsgivares dotter Eva, som dock snart avled. An-
dra hustrun Maria Heintz var dotter till en glashyttmästare.

Carl Johan Söderberg efterträdde sin förste svärfar som 
kakelugnsmakaremästare och var nu en etablerad borgare i 
staden Åmål inom ett hantverk i tiden. 1804 utsågs han till 
en av stadens rådmän, illitterat sådan givetvis. Steget från fat-
tigtillvaron på Söder till borgartillvaron i Åmål måste ha känts 

mycket stort, om än inte lika stort som steget från Pau till 
Stockholm för hans årsbarn och namne!

En äldre son till Carl Johan Söderberg ärvde kakelugnsma-
keriet och rådmannaskapet.

Vi skall här följa linjen efter en yngre son, Gustaf född 1799, 
som var handlande och borgare i Åmål. Gift med Karin Wi-
gelius, prostdotter. Gustaf kom att inleda den obrutna kedja av 
medlemmar av släkten Söderberg som ägnat sig åt handel. Idag 
finns en representant för sjätte generationen inom handeln.

Nu kommer vi till en verklig entreprenör, väl i klass med 
sin farfar. Det är Gustafs son Per Olof ”Pelle” Söderberg, född 
1836. I motsats till sina två bröder som båda blev akademi-
ker (jurister) valde han att efter genomgång av läroverket i 
Karlstad utbilda sig inom området stålframställning, som då 
var föremål för stora tekniska satsningar. Han fick efter flera 
praktikplatser anställning först vid Garpenbergs bruk som 
smidesmästare och knöts sedan även till Högbo Stål- och 
Jernverks AB. Pelle Söderberg åtog sig då att resa runt och 
introducera det nya bessemerstålet på den svenska marknaden. 
Det ansågs att ingen på säljsidan ”kunde bessemer” bättre än 
Pelle Söderberg.

Tillbaka i Stockholm, fast det var ju farfadern som en gång 
lämnade staden, grundar Per Olof Söderberg som grosshand-
lande där år 1866 företaget Söderberg & Haak för att sälja 
bessemerstålet. Företaget utvecklas på sikt mycket väl. Per 
Olof gifter sig 1868 med bruksägardottern Göta Örtenholm. 
Liksom för farfadern har en yrkesmässig satsning på ny teknik 
lett till framgång!

För att helt avsluta historien så verkade flera generationer 
av släkten Söderberg därefter i ledningen för Söderberg & 
Haak. Dagens Ratos AB kan sägas vara en arvtagare till det 
gamla företaget.

krönikan | edvard söderberg

Stockholm – Åmål 
tur och retur: en klassresa

edvard söderberg är direktör för Torsten och Ragnar Söder-
bergs stiftelser, vilka delar ut över 70 miljoner kronor per år i stöd 
till vetenskaplig forskning och undervisning.
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Ögonblicket (t.v.)
vintern 1973 läggs sista handen vid 
Stock holms nya mötesplats, Sergels 
Torg. Obelisken, formgiven av Edvin 
Öhrström, reses mot skyn.  Konstnärens 
namn på verket är Kristall-vertikal-
 accent men det har även förärats folkli-
ga namn som exempelvis Tandpetaren. 

Entreprenör är Ekensbergs Meka-
niska Verkstad, ett företag som snart 
kommer att försvinna. 

Det är gryning i huvudstaden i en 
tid då Stockholm upplever en identi-

tetskris, med industrinedläggningar 
och minskande befolkning för första 
gången sedan mitten av 1800-talet.

Fotograf Sven-Gunnar Liljebäck 
passar på att dokumentera varje steg 
i obeliskens födelse från taket till 
sin arbetsplats, S-E-Banken. Här 
har han funnit en vinkel i linje med 
 tornet på ett tidigare prestigeprojekt, 
Stadshuset. 

Ur SEB:s bildarkiv hos Föreningen 
Stockholms Företagsminnen.

tre doktorander knutna till Av-
delningen för teknik- och vetenskaps-
historia vid KTH har under 2002 och 
2003 studerat olika aspekter av Erics-
sons historia under efterkrigstiden. 
Företaget var exempel i doktorand-
kursen Industriell växt och förändring 
– Studier av ett företag. Kursen leddes 
av professor Marie Nisser och gavs 
inom ramen för ett program benämnt 
Vetenskaplig forskning, Teknisk för-
ändring, Industriell förnyelse (VTI). 
Programmet är mångvetenskapligt och 
drivs mellan fyra discipliner: teknik-
historia, industriminnesforskning, ve-
tenskapshistoria och företagsekonomi 
vid Uppsala universitet respektive 
KTH. Från Stockholms Företags-
minnens sida medverkade chefen för 
forskningssekretariatet, Per Dahl, som 
kontaktperson och samordnare, samt 
vice vd Krister Hillerud, som expert 
på Ericssons historia. Utgångspunkt 

för kursen var att forskningen skulle 
kunna utvecklas genom att som käll-
material använda både den fysiska 
miljön (artefakter, byggnader, etc.) och 
arkivhandlingar (ritningar, fotografier, 
film och inspelade intervjuer). 

Gruppen studerade Ericssons an-
läggningar vid Telefonplan, Älvsjö och 
Kista. Varje kurstillfälle bestod av två 
dagar. Den inledande dagen genomför-
des ett studiebesök på plats tillsammans 
med Krister Hillerud och någon repre-
sentant från Ericsson som kände till an-
läggningarna. Påföljande dag studerades 
sedan handlingar, bilder och ritningar 
från samma anläggning hos Stockholms 
Företagsminnen.

Olika delstudier med anknytning 
till doktorandernas avhandlingsarbeten 
genomfördes också och presentera-
des i form av uppsatser. Uppsatserna 
ventilerades vid ett seminarium hos 
Föreningen Stockholms Företagsmin-

Information från Föreningen Stockholms Företagsminnens Forskningssekretariat:

Nätverksprojekt om  Ericsson 

nen i november 2003. Brita Lundström 
studerade bruket av företagets historia 
under Ericssons hundraårsjubileum 
1976. Uppsatsen är en del av hennes 
licentiatsavhandling om historiebruk 
och innehåller en noggrann undersök-
ning och analys av jubileumsbokens 
tillkomst. Maja Fjaestad skrev om kvin-
norna inom LM Ericsson och beskrev 
bland annat företagets syn på helhets-
ansvaret för de anställdas familjer. En-
rico Baraldi, slutligen, gjorde en studie 
av Ericsson Informations Systems 
uppgång och fall på 1980-talet. EIS lig-
ger bakom begreppet ”det papperslösa 
kontoret” och Baraldi visar enhetens 
betydelse för utvecklingen av Ericssons 
nya identitet i dataåldern.

 ”Spännvidden i ämnena visar verk-
ligen vilken forskningspotential som 
finns i ett företags historia”, konstaterar 
Per Dahl. ”Dessutom är samarbetet 
mellan oss, KTH och Ericsson ett 
klockrent exempel på hur ett nätverk 
kan medverka till metodutveckling i 
forskningen. Vårt sätt att dokumentera 
näringslivets kulturarv ger ett unikt 
underlag för den här typen av ämnesö-
vergripande studier.”

Till Föreningen Stockholms Företagsminnen finns knutet 
ett forskningssekretariat. Här presenteras ett av sekretaria-
tets  projekt: en mångvetenskaplig doktorand kurs.
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vi människor var i tidernas begyn-
nelse bytesdjur. Bytesdjur betyder att 
vara ett byte för andra djur. Människa 
var vanlig föda bland sabeltandskatter, 
lejon, hyenor och andra vildhundar, 
även örnar och andra predatorer, så-
ledes rovlevande arter, särskilt för sju 
miljoner år sedan då människorna 
tvingades lämna sitt liv i Östafrikas 
djungler. Flyttningen skedde till de 
öppna savanner som omgav skogarna. 
I skogen där de tidigare väsentligen 
kunnat livnära sig på frukt, fanns det 
antagligen inte längre näringsunderlag 
för den växande befolkningen. Nu blev 
de tvungna att jaga djur på savannen 
för att få mat för dagen. Människan 
blev allt mer köttätare. 

Savannens samhällskrav
Den nya situationen hade två följdverk-
ningar. Den ena var nödvändigheten att 
samarbeta. Dödligheten på savannen 
måste i början och under lång tid ha va-
rit skyhög, men de som överlevde gjor-
de det därför att de förstod att anpassa 
sig genom att organisera sig. Nu kunde 
man inte längre rädda sig undan genom 
att klättra upp i ett träd. Människorna 
blev alltså mer utsatta för rovdjur än de 
varit i skogen, men det var på savan-
nen som de ätliga djuren betade och 
kunde jagas. Båda omständigheterna 
tvingade fram ett organiserat samarbete 
som tidigare inte behövts på det sättet. 
Bara i grupp kunde de överlista djur 
som var mera snabbfotade än de själva, 
och bara i grupp kunde man skrämma 
iväg rovdjur. Sålunda bildades de första 
samhällena. Samhälle betyder organi-
serad sammanhållning mellan enskilda 
hushåll för gemensam överlevnad. 

Den andra konsekvensen av det nya 
livet var det ökade beroendet av redskap. 
Redskap behövdes både för att jaga och 
för att försvara sig. Samhällsbildandet be-
främjade även produktion, tillverkning av 
stenyxor, spjut, fångstnät och mycket an-
nat, förutom hyddor som gav skydd mot 
vilddjuren och mot den stekande solen. 

Många varelser lever i grupp därför 
att gruppsammanhållningen ökar chan-
sen att överleva för var och en. Samtidigt 
innebär grupplivet påfrestningar, jämfört 
med en socialt mera isolerad tillvaro. 
Bland många flocklevande djur händer 
det att en eller annan fräck individ stjäl 
maten ur munnen på en, just när man 
slagit sig till ro och ska äta. Ett sådant 
tilltag bryter mot en grundläggande re-
gel, som har sitt upphov i grupplevandet 
som idé: ömsesidig tillit för var och ens 
enskilda nytta. Brott kallas det, då någon 
bryter mot något. Vi människor har un-
der evolutionens lopp utvecklats till ett 
djur med utomordentligt stor känslighet 
vad gäller relationerna till artfränder. Så 
var det förr, så är det fortfarande.

Trakasserier och konkurrens följer 
med att leva i en större grupp. Lösning-
en framför andra tycks ha varit att ingå 
allianser. Genom allianser, ömsesidiga 
överenskommelser, kontrakt, garanteras 
stabila förutsägbara relationer.

Allianser och snyltare
Nu närmar vi oss blixtsnabbt nutiden. 
Det var i det primitiva samhället som 
grundstrukturen lades, den struktur som 
alltjämt består och med i princip samma 
fördelar och nackdelar som i tidernas 
begynnelse. Fördelen med allianser är att 
man kan bilda gemensam front och se 
till att trakasserier inte sker lika ofta eller 

inte drivs lika långt. En modernare lös-
ning är att avdela några individer att hålla 
ordning. Den introducerades antagligen 
först med stadens födelse, identisk med 
yrkesspecialiseringens uppkomst, med 
andra ord så sent som för 6 000–7 000 år 
sedan. Då uppstod förutsättningen för 
en rättsordning och ett polisväsende – i 
förlängningen Securitas-väktare, kvin-
nojourer och ”Farsor på stan”. 

Syftet med allianser är ömsesidig 
tillit. Man betygade varandra sin väl-
vilja. Man var villig att stå fast vid ett 
åtagande. Så även bland människolik-
nande apor, till exempel schimpanser, 
som ägnar timmar åt att konfirmera 
den ömsesidiga utfästelsen genom att 
putsa pälsen på sina allianspartner.

De svenska biologerna Magnus En-
quist och Olf Leimar understryker att 
alla utpräglat sociala arter riskerar 
att bli utnyttjade av snyltare: indivi-
der som kräver tjänster av andra och 
lovar att återgälda dem, men i själva 
verket aldrig gör det. Enquist och 
Leimar har med stor exakthet visat 
hur en snyltares strategi blir fram-
gångsrikare ju större gruppen är och 
ju mer utspritt den lever.

Enligt den brittiska psykologen Robin 
Dunbar är orsaken till problemet: 

Individens svårighet att genomskåda 
snyltarnas ohederliga metoder. I stora, 
lösliga grupper kan snyltare alltid 
undgå att bli avslöjade. När en förut-
varande allianspartner väl inser att 
sådana individer aldrig kommer att 
lägga två strån i kors för att uppfylla 
sina förpliktelser, har de redan stuckit 
och ingått nya allianser med andra 
gruppmedlemmar. Det dröjer innan 
ryktet om deras opålitlighet har spritt 
sig till hela gruppen. 

Det är den tillit som de flesta visar 
varandra som bedragaren utnyttjar och 
som ofta gör honom så framgångsrik. 
(Båda citaten är tagna ur Robin Dun-

Om girighetens natur

Den 3 mars arrangerade Svenskt Näringsliv en så kallad 
Förtroendekonferens på Stockholms universitet. Ett anfö-
rande överraskade genom att dra trådarna från dagens de-
batt om girighet i affärsvärlden ända tillbaka till det för-
sta samhällets uppkomst på savannen. Glädjande nog kan 
 Företagsminnen här publicera en artikelversion. | åke daun
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åke daun är professor emeritus i etnologi 
vid Stockholms universitet. Han har 
varit kulturskribent i bl.a. DN och skrivit 
många böcker om mentalitet, vilka exem-
pelvis utrett frågor om folkmoral.

bars Samvaro, skvaller och språkets 
uppkomst, Stockholm, 1996.)

Förutom brotten mot gruppens reg-
ler, som vissa gör sig skyldiga till, består 
gruppsamarbetets kostnader i att koordi-
nera och kompromissa för att hålla ihop 
gruppen, vilket gynnas av oavbruten upp-
märksamhet och intelligens. Många fors-
kare anser att det här varit det intellek-
tuellt mest krävande arbetet under större 
delen av människosläktets historia och 
därför en hypotetisk förklaring till homo 
sapiens ökade intelligens, den så kallade 
machiavelliska intelligenshypotesen. Det 
organiserade samarbetet och tilliten har 
varit en nödvändig grund för samhällens 
och människosläktets överlevnad.

Samhällets regler
Moralregler är inte givna av Gud eller 
religiösa uttolkare, ännu mindre av in-
flytelserika filosofer, även om religions-
företrädare och filosofer mer än andra 
sysselsatt sig med sådana frågor. Etiska 
föreskrifter och regler är nödvändiga för 
att samhällen skall bestå. Händelser och 
beteenden måste göras förutsägbara en-
ligt en viss minsta godtagbar nivå. Näs-
tan alla måste komma i tid till jobbet. 
Leverans av varor måste mestadels och i 
stort sett verkställas enligt order. En pa-
tient måste genast opereras om kropps-
skadan är akut. Människor måste följa 
språkliga regler för att göra sig förstådda. 
Självbetjäningshandel förutsätter att de 
flesta kunderna är ärliga. Försäkringsta-
garna måste kunna tro att försäkringsgi-
varen fullgör sina åtaganden. 

Det är ingen tillfällighet att polisvä-
sendet har sitt ursprung i stadssamhället. 
Det grekiska ordet polis betyder stad 
eller stadsstat. I staden blev regelbrotten 
fler och svårare att kontrollera. I stora, 
lösliga grupper har snyltare lättare att 
undgå upptäckt. Ju mer samhällets kom-
plexitet tilltar, desto svårare blir det att 
övervaka och ingripa. Det är ett sådant 
samhälle vi har idag, svårt att genom-
skåda, svårt att praktiskt kontrollera. 

Idag, liksom för tusen år sedan, är 
det den ömsesidiga tilliten som öppnar 
dörren för snyltarna. Regelbrotten 
är många därför att själva det stora 
antalet gör dem svåra att upptäcka 
och lagföra. Detta medverkar till att 
regelbrott för allt fler framstår som 
en alternativ möjlighet, för somliga i 
det lilla formatet, för andra i det stora, 

allmän plats. Författarens anm.] 4 tim-
mar i 3 dagar och i fängelse om natten”. 
Exemplen är hämtade ur Lars Levanders 
Brottsling och bödel. Ur samhällsdjupen i 
forna tider, Uppsala 1975 (1933).

Moraliserandets återkomst
Kanske är det därför uppseendeväckande 
– men knappast ett trendbrott – att några 
personer i ett stort försäkringsbolag, som 
påstås ha beviljat sig själva stora förmåner 
på andras bekostnad, nyligen i massme-
dia beskrevs som giriga. De omtalades 
faktiskt i moraliserande ordalag. Tidigare 
har varken bankrånare eller sedelförfal-
skare så vitt jag vet omtalats som giriga, 
vilket ändå i deras fall borde vara en lika 
adekvat benämning. Pigan i Rasbo som 
misstänktes ha stulit gäss var knappast 
girig. Men i samtliga fall, oberoende av 
samhällsställning, förenas de av att bevilja 
sig själva fördelar på andras bekostnad.

Parasiter finns även i växt- och 
djurvärlden som helhet. Där hör de till 
naturens ordning. Avvikelserna från den 
allmänna ordningen är lika naturliga 
som ordningen själv. Men parasitera 
låter avskyvärt i det mänskliga örat. 
Det gör det därför att människan tidigt 
uppodlat en samvetsömhet, med det 
yttersta syftet att skydda sig själv. Det 
etiska utvecklingsarbetet inleddes för 
länge sedan, förmodligen med just de 
allianser som gav de första samhälls-
bildningarna en start för sex miljoner år 
sedan på Östafrikas savanner. 

Vilka slutsatser kan vi då dra? Vad 
beträffar sådana samhällsmedlemmar, 
vars affärsidé är att utnyttja andras tillit, 
finns det nog ingen medicin som inte 
redan prövats. I många fall är det som 
att vänligt uppmana världens tobaksin-
dustrier att sluta tillverka cigarretter. Vad 
beträffar övriga normbrott skall vi inte 
underskatta den allmänna opinionen 
samt vikten av att berätta, beskriva och 
förklara att ett löst sammanhållet sam-
hälle inte kan bestå av sig självt. Dock, 
helst inte bara som en varningstext på 
cigarrettpaketen. Det är här fråga om 
mentalitet, men också en ren kunskaps-
fråga samt en pedagogisk uppgift att 
väcka själva överlevnadsdriften.

fortkörningen, butikssnatteriet liksom 
det utstuderade bokföringsbrottet. 

Parallella moralsystem
Tendensen förstärks av den ökade mäng-
den av subgrupper, delkulturer, och soci-
ala världar, som sinsemellan bekänner sig 
till skilda värdesystem och utvecklar egna 
normer och legitimerande självbilder. 
Etiken i restaurangbranschen är en an-
nan än i sybehörsbranschen. Sexualiteten 
varierar mellan skilda etniska och sociala 
världar, mellan generationer och mellan 
kvinnor och män. I en globaliserad tid 
förstärks spännvidden av att både normer 
och lagstiftning sänder olika budskap 
i olika länder: vare sig det handlar om 
alkohol eller narkotika, trafikbrottslighet, 
falskdeklaration, svart arbetskraft, sken-
äktenskap och prostitution, våldtäkt eller 
mord. Spännvidden och kontrasterna 
bidrar till att relativisera de normer och 
moralregler, som tidigare utgjorde ett 
sammanhållande kitt. Allt fler människor 
väljer moral som de idag väljer identitet. 
Det existerar väl genomtänkta argument 
som ger moraliskt stöd åt vilket beteende 
som helst. I vår del av världen beskrivs 
numera lagöverträdelser aldrig i morali-
serande ordalag, vare sig av rättsapparat 
eller media. Ingen åkallar offentligt Guds 
vrede över en barnamördare. Miljards-
vindlerier kommenteras lika sakligt som 
någonting annat. Däremot beskrivs de 
mera fantasifulla bedrägerierna med en 
detaljrikedom som tillfredsställer samma 
behov av underhållning som detektiv-
romaner. Beskrivningen av rättegången 
mot Anna Lindhs mördare följer samma 
mönster. Ingen i publiken ropade ”Ve 
dig!”, såvitt jag vet. 

Tidningar beskrev för hundra år 
sedan brottslingar i starkt förklenande 
ordalag. Ännu längre tillbaka utmättes 
skamstraff. Tjuvar utställdes offentligt, 
bärande på det stulna föremålet  eller på 
annat sätt påminnande om sin överträ-
delse. Från Vasatiden finns en anteck-
ning om Malin från Rasbo. Hon var 
misstänkt för att stjäla gäss, fick stå vid 
rådstugudörren i Uppsala med en gås 
under vardera armen. Ibland kombinera-
des denna bestraffningsmetod med hals-
järnet. En piga i Uppsala hade stulit kål-
huvuden, och då hon inte kunde betala 
böterna, dömdes hon enligt protokollet 
att ”bära en kålkasse på ryggen och sitta 
med halsjärn i allmänt rum [alltså på 
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för att rädda sina fordringar fick söka 
ingripa för att om möjligt undvika 
konkurs.

Banken gavs rätt att ingå i Aseas sty-
relse med en ledamot för att utreda 
situationen. Härvid påtalades nöd-
vändigheten att anta en genomgående 
förändring av Aseas ledning. Det är här 
Edström träder in.

Uppvuxen i Göteborg
Johannes Sigfrid Edström var född på 
Orust 1870 som son till en sjökapten. 
Rätt snart flyttade familjen till Göte-
borg där Sigfrid påbörjade sin skolgång 
vid läroverket, vilket var starten på en 
gedigen utbildning. Fem år tillbringade 
han vid Chalmerska Institutet, varifrån 
han utexaminerades som elektroin-
genjör 1891. Därefter studerade han 
elektronik vid Polytechnicum i Zürich, 
fick sin examen där 1893 och fortsatte 
sedan till Amerika för att praktisera 
sina nyvunna kunskaper hos Westing-
house och General Electric under åren 
1893–1897. Det var för övrigt under 
denna period han mötte sin blivande 
hustru amerikanskan Ruth Randall, 
med vilken han gifte sig 1899. 

Efter åren i USA vände Edström 
åter till Zürich efter erbjudande att 
elektrifiera stadens spårvagnstrafik. 
Göteborg hade samma behov och ef-
ter viss övertalan – även andra anbud 
lockade – tog Edström sig an uppdra-
get och verkade som chef för Göte-
borgs Spårvägar 1900–1903. Uppdra-
get fullföljdes med belåtenhet; arbetet 
färdigställdes inom utlovad tid och 
kostnaderna understeg lagda budget. 
Ryktet om Edströms kvalifikationer 
började sprida sig.

Turn-around för 100 år sedan

asea bildades som Elektriska 
Aktiebolaget i Stockholm år 1883 av 
grosshandlaren Ludvig Fredholm, dess 
verkställande direktör fram till sin död 
1891. Till bolaget knöts redan vid star-
ten ingenjör Jonas Wenström och de 
båda bildade en vinnande kombination, 
unik inom sitt område vid denna tid; 
företagaren Fredholm och forskaren och 
uppfinnaren Wenström. För tillverk-
ning av bolagets patenterade maskiner 
hyrdes en mindre verkstadslokal i 
Arboga. Bolaget hade en blygsam start 
med endast ett fåtal dynamomaskiner 
tillverkade de första åren, men långsamt 
vidgades verksamheten trots konkurrens 
från utlandet.

1890 ombildades Elektriska Aktie-
bolaget i Stockholm genom samman-
slagning med Wenström & Granströms 
Elektriska Kraftbolag, bildat 1889 av 
Georg Wenström – broder till Jonas 
Wenström – och Gustaf Granström. 
Resultatet av denna fusion blev All-
männa Svenska Elektriska Aktiebola-
get, förkortat Asea. Huvudkontor och 
verkstäder flyttades till Västerås, och vid 
Fredholms bortgång 1891 efterträdde 
Georg Wenström som verkställande 
direktör.

Snabb expansion
Asea uvecklades snabbt fram till sekel-
skiftet. Filialer öppnades, verkstadslo-
kaler utvidgades, tekniken avancerades 
och man satsade på en omfattande 
export. Till detta kom uppförande av 

bostäder för de anställda. Bibliotek, 
samlingslokal, privat sjukkassa och pen-
sionsfonder hörde också till Aseas sats-
ningar. År 1902 omsatte bolaget över 
tre miljoner kronor. Vid bolagsstarten 
hade aktiekapitalet legat på 500 000 
kronor, men genom expansionen hade 
detta successivt ökat till 2 500 000 
kronor vid sekelskiftet. Man ansåg bo-
lagets ställning så säker att man genom 
omflyttning av fonder utdelade en gra-
tisaktie per äldre aktie, varvid aktiekapi-
talet fördubblades. 

Så småningom började efterfrågan 
stabiliseras och någon fortsatt ökning 
kunde inte skönjas. Parallellt med detta 
hårdnade konkurrensen, inhemsk som 
utländsk. Priserna pressades i botten och 
värdet på tillgångarna minskade i samma 
takt. Samtidigt var stora delar av Aseas 
kapital bundet i förlustbringande dotter-
bolag. För att täcka kapitalbehovet tog 
man lån i rasande fart mot inteckningar 
i fastigheter och varulager och 1901 
översteg skulderna fem miljoner kronor. 
Fler lån förvägrades av Stockholms En-
skilda Bank. Dess vice vd Marcus Wal-
lenberg har beskrivit situationen: 

Då 1902 Allmänna Svenska Elek-
triska Aktiebolaget hade kommit 
under isen till följd av dålig skötsel, 
svaga konjunkturer och utländsk kon-
kurrens, så blev det – såsom oftast är 
förhållandet – icke aktieägarna, som 
togo hand om sin affär, utan det blev 
den förlagsgivande banken, vilken 

För 100 år sedan rekryterades J. Sigfrid Edström – då en 
ung ingenjör – för att rädda ASEA. Detta är berättelsen 
om en historisk företagsrekonstruktion. | lisa qviberg
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Nytt uppdrag i Västerås
Uppdraget att finna en ny verkställan-
de direktör för Asea lades på härads-
hövdingen och vice vd:n vid Stock-
holms Enskilda Bank, Marcus Wallen-
berg. ”Uppgiften var ej lätt”, menade 
Wallenberg. ”Det gällde att få tag i 
en duglig man, som ville bli chef för 
ett konkursmässigt företag, vilket höll 
på att övergivas av flera goda medar-
betare.” Wallenbergs eftersökningar 
hade inledningsvis föga framgång, men 
ryktet om den komptententa spår-
vägschefen vid Göteborgs spårvägar 
nådde Stockholm, varvid denne – efter 
bedöming – befanns lämplig. Edström 
inviterades till middag i Stockholm av 
Wallenberg och kvällen fortlöpte: 

Efter middagen tog jag [Wallenberg] 
fram en portfölj och sade att jag skulle 

gå rakt på sak. Jag ville då fråga, 
om Edström ville bli verkställande 
direktör i Allmänna Svenska Elek-
triska Aktiebolaget. Samtidigt till-
lade jag att företaget befinner sig i ett 
mycket dåligt skick.

Edström bad att få tänka över saken 
och närmare undersöka förhållandena. 
Ett definitivt besked lät dröja och Ed-
ström förklarade: 

Jag har öfvervunnit alla personliga 
hinder för antagandet af det gjorda 
erbjudandet [---] Jag beklagar myck-
et, att jag har svårt att slå till, men 
oaktat alla garantier kan jag ej gå in 
i styrelsen för ett bolag, vid hvilket 
jag riskerar att efter ett eller två års 
tid få sjelfmant träda tillbaka på 
grund av ställningens ohållbarhet.

Wallenberg reste i januari 1903 ned 
till Göteborg för att övertala Edström 
– med framgång. När Wallenberg 
återvände till Stockholm hade han 
med sig det påskrivna kontraktet där 
Edström åtagit sig att ”utöfva befatt-
ningen såsom verkställande direktör, 
och i sådant afseende egna all sin tid 
och sina krafter för bolagets bästa” 
under fem år, med tillägget att om 
Asea går i konkurs inom denna period, 
eller om Edström inte blir återvald på 
bolagets stämmor, så garanterades han 
en ersättning på 25 000 kronor årligen 
under återstående kontraktstid. I maj 
samma år utsågs Aseas nya styrelse. 
Anmärkningsvärt är att direktör Georg 
Wenström – mannen som drev Asea 
”under isen” under sitt ledarskap – val-
de att kvarstå som styrelseledamot. 
Och fick förtroendet. 

Under Edströms (3:e sittande fr. v.) tid som SAF-ordförande skedde förhandlingarna kring det 
berömda Saltsjöbadsavtalet. Den 20 december 1938 samlades allvarliga män från SAF och LO 
för själva undertecknandet. Ur Svenskt Näringslivs bildarkiv hos Stockholms Företagsminnen.
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Att ro iland
Edström har själv beskrivit tronbytet på 
Asea på följande sätt: 

[---] Wenström mottog honom [Ed-
ström] mycket kallt [---] och blott 
överlämnade nyckeln till arkivet 
samt därefter lämnade kontoret. ”Jag 
hade väntat mig att han skulle före-
ställa mig för personalen, men därav 
blev intet”.

Även styrelsemedlemmarna var till en 
början reserverade, men ”efter hand loss-
nade det, och man blev goda vänner.”
Edström var ett par år över 30 när han 
tillträdde tjänsten, vilket kan anses 
ovanligt i en tid där åldersmeriter ofta 
vägde tyngre än ungdomlig styrka. 
Men med stöd av generalkonsul Otto 
Heilborn och Marcus Wallenberg grep 
han sig an uppgiften att återskapa Asea 
till ett framgångsrikt företag. Efter 
en överblick av företaget fann han att 
”mera energiska män borde komma till 
på vissa av de ledande posterna”, varvid 
ett par personer han ansåg kompetenta 
anställdes. I ett brev till Wallenberg 
undrade han dock en smula oroligt: 

Det kan dock möjligen klandras att 
jag tager trenne medhjelpare och de-
rigenom ökar ingeniörsutgifterna. Jag 
tror dock att detta är enda sättet att 
få ”rutsch” i verkstäderna. Om ett år 
få vi afskeda dem, som äro olämpliga 
och derigenom åter nedbringa utgif-
terna. Jag hoppas jag får Häradshöf-
dingens samtycke [---]

varvid Wallenberg svarade: 

Klart är att de hvilka ej fylla mått-
tet måste försvinna, ty de skada i två 

afseenden, dels derför att de ej göra 
skäl för lönen och dels derför att, om 
de få stanna, tro de öfriga att det ej 
tjenar något till att utmärka sig.

Heilborn hade som finansdirektör 
redan tidigare påbörjat den sanerings-
process som behövdes för att ordna upp 
det finansiella bagaget. Detta fortsatte 
nu Edström, som tillsammans med 
Wallenberg som första åtgärd nedskrev 
aktiekapitalet till hälften. Det bibehölls 
dock oförändrat vid 5 miljoner kronor 
eftersom man samtidigt nytecknade 
preferensaktier för motsvarande halva 
summan för att skaffa bolaget nytt rö-
relsekapital. Stockholms Enskilda Bank 
beslutade att sälja av de aktier som de 
tagit som säkerhet för lån eftersom 
uppgiften att lösa in dessa i läget var en 
omöjlighet för Asea. Det var att föredra 
att få ut aktierna på marknaden och 
dela upp ägarskapet. 

Med dessa åtgärder var Stockholms 
Enskilda Bank åter villiga att hjälpa till 
med rörelsekapital för att Asea på lång 
sikt skulle klara sig på egen hand. Den 
positiva utvecklingen gick långsamt till 
en början, men fanns där. Bland annat 
satsade man på export och frigjorde sig 
därmed från det konjunkturkänsliga 
beroendet av hemmamarknaden. Ny-
organisation av tillverkning och försälj-
ning och utvidgning av verkstäderna 
var också betydande moment. Genom 
fusioner med andra företag expanderade 
koncernen och de följande åren hade 
Asea en betydande uppgång som också 
kan sättas i samband med samhällets 
stora utbyggnad som karakteriserade 
1900-talets första hälft. Edström lycka-
des under sin period som verkställande 
direktör bygga upp Asea till ett av 
Sveriges mest betydande företag med 

många internationella förgreningar. 
När han avgick som vd 30 år efter sitt 
tillträde hade aktiekapitalet ökats till 75 
miljoner kronor.

Edström kom att tillbringa större de-
len av sitt arbetsföra liv på Asea. Vd var 
han fram till 1933 och vid sin avgång 
så var det Edströms tur att överlämna 
nyckeln till direktionsarkivet till sin ef-
terträdare, direktör Arthur Lindén, som 
under flera år varit Edströms närmaste 
man. Tonen han använde vid detta till-
fälle var en helt annan, än när han själv 
fick överta nyckeln 30 år tidigare: 

Jag vill idag härmed överlämna 
denna nyckel till min efteträdare, 
direktör Arthur Lindén. Den är en 
symbol för ledningen av företaget. 
Bakom den dörr till vilken denna 
nyckel går fi nns ej blott stora mate-
riella tillgångar i olika former utan 
även många andra värden av olika 
slag. Jag uttalar en förhoppning att 
Du, Arthur, med Dina kamraters 
hjälp skall veta att väl bevara och 
fökovra dessa värden. Jag önskar Dig 
av varmaste hjärta lycka till.

Edström fortsatte som styrelsens ordfö-
rande fram till 1949, då han drog sig till-
baka, nästan 80 år gammal. Han hade då 
ett innehållsrikt liv bakom sig, med flera 
ordförandeskap, bland annat inom Indu-
striförbundet (1929–1931) och Svenska 
Arbetsgivareföreningen (1931–1942). 
En av hans främre meriter kan sägas 
vara presidentskapet för Internatio-
nella olympiska kommittén 1946–1952. 
J. Sigfrid Edström avled 1964.

lisa qviberg är arkivarie och fi l.mag. i 
historia med stor erfarenhet av släkt- och 
personforskning.

dovisning för 1970, där den publicerades 
första gången – framgår att teckningen 
är en kommentar till den då högaktuella 
EEC-debatten, vilket är tydligt när bilden 
studeras närmare. Något som författaren 
till LT-förlagartikeln och Företagsmin-
nens redaktör (samt läsarna) fick tillfälle 
att göra när den kom i tryck. Den var då 
rejält uppförstorad gentemot originalet. 
Således är bönderna som stormar in hos 
EEC-byråkraterna bångstyriga tyska, 
franska, belgiska med flera lantbrukare 

som ska försöka komma över ens om eu-
ropeisk jordbrukspolitik.

förtydligande!
Den i förra numret publicerade EWK-
teckningen skildrar inte, som det stod 
i bildtexten, sammanslagningen mel-
lan SL (Sveriges Lantbruksförbund) 
och RLF (Riksförbundet Landsbygdens 
Folk). Däremot fick den illustrera detta 
i gamle chefredaktören för Jordbrukar-
nas Föreningsblad Stig Ostermans bok 
Satt och Osatt från 1973. Om man går 
till SL:s och RLF:s gemensamma årsre-



12 företagsminnen 2004;2

blockad och bojkottaktioner om företa-
gen ifråga ägdes av judar, men även om 
det fanns judiska inslag i bolagsstyrelser 
eller bland personalen. Dessa hot mot 
företagen kom på 30-talet till pressens 
kännedom samtidigt som det framkom 
uppgift om att en hel del företag fö-
reföll att gå med på tyskarnas krav på 
”judefria” företag.

Utrikesminister Rickard Sandler 
tog vid ett stort möte den 8 december 
1938 hos Göteborgs studentkår upp 
frågan om de tyska kraven mot Sveri-
ges och andra länders näringsliv. Han 
protesterade mot varje tysk inbland-
ning när det gällde vilka som ägde 
eller vilka som var anställda i svenska 
företag. Sandler manade den svenska 
företagarvärlden till ”vaksamhet i 
näringslivets och landets allmänna 
intresse”. Det fanns en anledning till 
att han gick ut med den maningen, då 
flera svenska företag visat samarbets-
vilja med tyskarna. Sandlers tal väckte 
stor uppmärksamhet och han fick för 
sitt klarspråk många erkännsamma ord 
i de flesta större dagstidningar, även i 
viss mån från den del av pressen som 
var protysk, till exempel Nya Dagligt 
Allehanda. 

Rickard Sandlers ord kom dock att bli 
den ensammes rop i öknen i ariserings-
frågan när det gällde den svenska politis-
ka sfären. Kriget utbröt i september 1939 
och i december det året tvingades Sand-
ler på grund av sin ståndpunkt i Ålands-
frågan att avgå som utrikesminister. 

I Nazityskland hade Sandler inte 
varit populär. Han hade sedan flera år 
angripits i den nazistiska pressen för att 
”ha förstört det traditionellt goda tyska-
svenska förhållandet” Han efterträddes 
av den opolitiske ämbetsmannen Chris-
tian Günther, som införde en mera ”re-
sonabel” ton gentemot tyskarna.

I och med den tyska ockupationen av 
Danmark och Norge den 9 april 1940 
och den tyska Skagerack-spärren blev 
Sverige plötsligt en inringad nation. Po-
litiskt och ekonomiskt hamnade Sverige 
i en prekär situation. Genom att Sovjet-
unionen ockuperade de baltiska länderna 
blev Sverige i realiteten som en ö i ett 
våldshav. I och för sig räddades Sverige 
från tysk ockupation i april 1940 genom 
att Sovjetunionen, som 1939–1941 hade 
en nonaggressionspakt med Nazitysk-
land, genom utrikesminister Molotov 
omedelbart och med stor kraft motsatte 
sig en tysk ockupation av Sverige. Sov-
jetunionen hade allt intresse av att hålla 
Nazityskland på armslängds avstånd, och 
Sverige fick bli ett slags buffertzon mel-
lan de två diktaturerna.

Neuropa och  
Tyska Handelskammaren
Nazitysklands syfte med ariseringskra-
ven mot de nordiska länderna var de 
första direkta försöken att nazifiera län-
derna, att successivt inlemma dem i det 
kommande tyska storrummet, ”Neu-
ropa”. Åtskilliga svenska politiker och 
företagare såg 1939–1941 framför sig 
ett Stor-Tyskland, en framtida gigantisk 
ekonomisk marknad från Atlanten till 
Ural. Det är viktigt att känna till den 
framtidsvisionen för att över huvud 
taget förstå hur små länders politiker 
och företagsledare agerade under dessa 
år. En annan viktig sak att känna till är 
att även Nazityskland vid krigsutbrottet 
1939 avskurits från viktiga marknader 

”arisering” är ett ord som det sällan 
går att få en förklaring på genom ord-
böcker och uppslagsverk. Att det är något 
som har att göra med ”arisk”, som enligt 
nazistisk ideologi gällde personer med 
”nordiska rasegenskaper” brukar man 
dock kunna gissa sig fram till. Arisering 
som begrepp på 30- och 40-talen innebar 
att judar dels fråntogs sin äganderätt till 
ett företag eller, om de var anställda, av-
skedades från ett företag, dels att de 
drabbades av ett allmänt yrkesförbud. 

Grundtanken enligt de tyska nazis-
terna vid deras maktövertagande 1933 
var att judarna i Tyskland, till antalet 
cirka en halv miljon, som ett första steg 
skulle stötas ut ur den sociala och eko-
nomiska gemenskapen. Den ekonomis-
ka förintelsen av de tyska judarna under 
30-talet var förstadiet till den fysiska 
förintelsen. De ekonomiskt utarmade 
tyska judarna var i slutet av 30-talet helt 
försvarslösa.

Nazitysk infiltration
Nazityskland började under andra hälf-
ten av 30-talet att sträcka ut sina ten-
takler mot andra länder. När det gällde 
ariseringsfrågan var det i främsta rum-
met de ”germanska” länderna, Holland 
och de nordiska länderna, som blev fö-
remål för tyskarnas intresse. Det skedde 
i samband med att judeförföljelserna i 
Tyskland blev allt intensivare. 

De holländska, danska, norska och 
svenska företag som bedrev handel 
på Nazityskland utsattes för hot om 

Svenska företags tillmötesgående 
av nazistiska ariseringskrav

Under 30-talet förbjöd nazisterna tyskar att göra affärer 
med utländska företag som hade judiska anställda eller 
ägare. Ett flertal svenska företag accepterade de tyska kra-
ven på ”arisering” – och var inte heller sena att ange ju-
diska konkurrenter. Företagsminnen presenterar ett mörkt 
kapitel i svensk företagshistoria. | göran blomberg
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och gjort sig starkt beroende av han-
deln med neutrala länder, framför allt 
Sverige (järnmalm och kullager).

Spindeln i nätet när det gällde den 
tyska ekonomiska infiltrationen i det 
svenska näringslivet var Tyska handels-
kammaren. Det svenska näringslivet var 
under 1930- och 1940-talen utsatt för 
en synnerligen noggrann övervakning 
av olika tyska myndigheter. Förutom 
den officiella representationen i landet 
använde sig tyskarna av ett stort antal 
rapportörer. Det kunde vara tyska jour-
nalister, affärsmän och medlemmar ur 
den stora tyska kolonin i Sverige. Den 
viktiga källan till kunskap om denna 
infiltration och åtskilliga svenska före-
tags samarbetsvilja med tyska intressen 
under dessa år är Allmänna säkerhets-
tjänstens arkiv, som förvaras i Riks-
arkivet. Under krigsåren, 1939–1945, 
öppnade och läste säkerhetstjänsten – i 
all hemlighet – cirka 50 miljoner brev-
försändelser, bland annat affärsbrev. 

Säkerhetstjänstens personal sprät-
tade inte upp breven, de ångade upp 
dem. Säkerhetstjänsten var så hemlig 

att inte ens Sveriges riksdag kände till 
dess existens förrän 1943! Man läste 
in- och utrikestelegram, och man av-
lyssnade cirka 11 miljoner telefonsam-
tal. Det var med svenska förhållanden 
mätt alltså en kolossalt stor kontroll-
apparat. Flera tusen brevförsändelser, 
främst brev med ”anmärkningsvärt” 
innehåll, inte minst affärsbrev, kopiera-
des och har sparats för framtiden. Ari-
seringstendenserna i svenskt näringsliv, 
som förmodligen funnits sedan tidigt 
1930-tal genom att många företag i 
Sverige var tyskägda, upphörde i stort 
sett när tyskarna under intryck av 
motgångarna på östfronten 1941–1942 
började prioritera rustningen och lät 
”rasfrågorna” anstå, i varje fall tills 
vidare. Handeln och produktionen 
betydde nu allt för tyskarna! Det måste 
påpekas att handeln med Sverige även 
tidigare var så viktig för tyskarna att 
Tyska handelskammaren, efter direktiv 
från centrala myndigheter i Berlin, 
ibland såg mellan fingrarna när en del 
tyska företag gjorde affärer med inte 
helt ”ariska” svenska företag.

Antisemitismen i den  
svenska affärsvärlden
Ett belysande exempel på såväl svensk 
samarbetsvilja som nazitysk noggrann-
het när det gällde judar i det svenska 
näringslivet är det faktum att Tyska 
handelskammaren i Stockholm den 
21 maj 1941 kunde rapportera att det 
fanns 25 judar anställda på varuhuset 
Nordiska Kompaniet! En naturlig fråga 
är: Varifrån hade Tyska handelskamma-
ren fått den uppgiften? NK-koncernen 
hade sedan en längre tid från tysk sida 
varit ifrågasatt som ”ariskt” företag med 
anledning av att en mindre aktiepost 
var i judisk ägo. NK godkändes små-
ningom, trots ovannämnda uppgifter, 
av tyska myndigheter som ett ”leverans-
dugligt” företag, det vill säga som ett 
”ariskt” företag. Nazisternas rastänkan-
de fick i det här fallet ge vika för deras 
intresse för goda affärer.

Sämre gick det samma år för Turitz-
koncernen med alla Epa-varuhusen. 
Koncernchefen och grundaren av kon-
cernen, Herman Gustav Turitz, var jude 
och dessutom föreståndare för Judiska 

Den mest namnkunnige av de som drabbades av ariseringsprocesserna var EPA:s grundare Herman Gustav Turitz. Här syns han längs till 
höger på en Landstormmanöver, ca 1913–1925 i sällskap med Åhléns grundare J.P. Åhlén, dennes inköpschef Georg Engel samt ett okänt 
befäl. Alla iklädda 1913 års uniformer, vilka var mycket inspirerade av karolinernas. Ur Åhléns bildarkiv hos Stockholms Företagsminnen.
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församlingen i Göteborg. Tyskarna 
klassade koncernen som klart ”icke-
arisk”. Turitz motades under våren 1941 
bort från ledarposten. Den så kallade 
Stockholms-majoriteten inom Turitz-
koncernen, med NK-koncernen och 
Stockholms Enskilda Bank i spetsen, 
visade sig på koncernens bolagsstämma 
i mars 1941 ha en förkrossande domi-
nans. Turitz tvingades att avgå av häl-
soskäl och ersattes av Josef Anér. Tyska 
handelskammaren vidarebefordrade den 
11 juli 1941 från den nya ledningen för 
Turitz-koncernen följande notis att pu-
bliceras i Berliner Börsen-Zeitung:

Firman AB Turitz & Co, Göteborg, 
är angelägen att få publicerad en kort 
notis av ungefär följande innehåll: 
Förändring hos Firma AB Turitz 
& Co, Göteborg. Vid den bekanta 
varuhuskoncernens AB Turitz & Co, 
Göteborg, nyligen hållna styrelsesam-
manträde meddelades, att grunda-
ren och hittillsvarande ledaren för 
firman, direktör H.G. Turitz, hade 
trätt tillbaka från sin post och lämnat 
firman och att till hans efterträdare 
skall kallas herr J. Anér, direktör i 
Uplands Enskilda Bank, såsom ledare 
för firman. - Vi /Tyska handelskam-
maren/ förmedla Firman Turitz & 
Co:s önskan, då vi äro av den åsikten, 
att meddelandet om omplaceringen och 
de slutsatser man kan dra därav skola 
väcka intresse i tyska industri- och 
exportkretsar. Vi tillfoga att det rör sig 
om ett stort inköps- och varuhusföretag 
med anslutna enhetsprisaffärer.

Det gällde att uttrycka sig smidigt men 
ändå på ett sådant sätt att adressaterna 
klart förstod vad saken gällde.

Det som är mest slående, och nedslå-
ende, när man läser affärskorrespondens 
mellan svenska företagare och tyska 
motparter under krigsåren är det ofta 
förekommande antisemitiska innehållet. 
Man kan spekulera om huruvida dessa 
svenska affärsmän var antisemitiska eller 

om affärsbrevens antisemitiska innehåll 
var uttryck för en cynisk affärsmoral och 
taktisk beräkning. Ibland var det säkert 
fråga om ett både/och. Många svenska 
företagare, kanske främst inom textil-
branschen, var måna om att få skriva 
kontrakt med tyska företag eller företag 
på tyskockuperat område. De rättade 
sig efter tyska önskemål och anställde 
inte judar. De skrev i varje fall att de inte 
anställde judar och de skrev ofta även att 
deras företag var alldeles ”judenrein”. Om 
de sedan verkligen till exempel avskedade 
judar ur företaget är osäkert. En del affärs-
män kan tänkas ha ljugit för tyskarna 
på den punkten. Det finns i säkerhets-
tjänstens arkiv även exempel på att tyska 
branschorganisationer skickade långa 
listor på namngivna svenska företag och 
anbefallde deras svenska motparter att 
notera vilka av namngivna företagen som 
ägdes av judar. Många svenska företagare 
angav i sina svar, vilket dokumenten visar, 
noga vilka svenska företag som ägdes av 
judar och vilka som ägdes av ”arier”. 

Svenska företagare utnyttjade även 
tillfället att skada konkurrenter (judiska) 
genom att ange en viss svensk firma hos 
vederbörande tyska firma eller hos tysk 
myndighet såsom ”icke-arisk”, det vill 
säga judisk. Detta angiveri tog sådana 
proportioner att t.o.m. Tyska handels-
kammaren ansåg att de svenska affärs-
männen gick för långt i sitt angiveri. 
Handelskammaren skrev i en rapport 
till utrikeshandelsministeriet i Berlin att 
privat angiveri av judiska företagare inte 
borde accepteras. Osäkerheten var för 
stor. Tyska handelskammaren ville själv 
avgöra vilket svenskt företag som var att 
betrakta som judiskt, kamouflerat eller 
tyskfientligt. En bidragande orsak till att 
en hel del svenska företag betedde sig 
på det här sättet kan ha varit att de ville 
försäkra sig om en framtid som export-
företag i det kommande stora ”Neuropa”.

Ur säkerhetstjänstens arkiv
Några exempel ur den stora mängden af-
färsbrev med antisemitiskt innehåll i sä-

kerhetstjänstens arkiv: Firman Lundberg 
& Co skriver den 9 september 1941 till 
firma Gebhardt & Müller i Tyskland: 

Vi är nu sysselsatta med att göra upp 
en lista över våra kunder. Då emel-
lertid herr Ajell, som f.n. gör militär-
tjänst, bäst vet vilka kunder som är 
judar och vilka som är arier, måste vi 
vänta med översändandet av listan 
till oktober. Vi hoppas att Ni kunna 
ge Er till tåls tills dess; blott ett par 
av kunderna är judar.

I en brevväxling mellan samma firmor 
den 28 oktober 1941 meddelar den 
svenska firman att den judiske immi-
granten i Sverige Julius Schlachter står 
bakom det svenska företaget AB Me-
lanco och att hans förehavanden för öv-
rigt ”äro särdeles fariseiska”. Lundberg 
& Co begär upplysningar om till vilken 
tysk myndighet firman kan vända sig 
för att få stopp på Schlachters verksam-
het och man hänvisar till den tyska lag 
som förbjuder tyska fabriker att ha ju-
diska representanter i utlandet.

Gunnar Rudberg Agenturfirma i 
Borås meddelar firma Lenschner & 
Bergman i Wuppertal-Wichl: ”Jag 
sänder Eder här kundlistan tillbaka och 
har antecknat vilka av kunderna, som 
äro ariska. Jag hoppas, att ni på detta 
sätt snabbare skall erhålla exportlicens.” 
Företaget A.B. Lilje-Jensen i Stockholm 
skriver till firma E. Rössler i Gelenau 
i Tyskland och informerar om vilka 
företag i dess kundkrets som är judiska: 
”Imp.A.B. Amico, Nordiska Partiaffären, 
A.B. Haskel och Co., Axel Behrman, 
Malmö, – och har jag annulerat dessa 
firmors order samt kommer i framtiden 
ej att besöka firmor som är ‘icke rent 
ariska’”. Firma B. Mellbin & Co i Stock-
holm skriver den 10 september 1941 till 
firma Emil Menzel & Geister: ”Vi med-
dela Eder att samtliga firmor på kund-
listan är ariska med undantag av firma 
L.Rosenbaum & Co i Sundsvall. Inne-
havaren av detta varuhus är jude, men 
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Firmorna Emond, Landskrona, Abel 
Lindström, Norrköping m.fl . som är 
judiska erhålla cellullgarn men min 
fi rma, vari varken fi nnes judiskt ka-
pital eller judisk styrelse, erhåller en 
ytterst liten tilldelning. Om Ni kan 
hjälpa mig i denna angelägenhet vore 
jag Eder mycket tacksam. Ni känner ju 
dessutom till min politiska inställning.

Antisemitism eller cynism?
Det är naturligtvis omöjligt att säga hur 
mycket som var uttalad antisemitism och 
hur mycket som var cynisk affärsmoral i 
det som låg bakom till exempel angive-
riet mot de svenska judiska företagarna. 
Många affärsmän ansåg sig säkert hand-
la rationellt ur ekonomisk synvinkel, 
även om det blev en perverterad form av 
ekonomiskt tänkande. Konsekvenserna 
för judarna blev under alla omständig-
heter desamma. Av tydligt avståndsta-
gande från de tyska kraven på ariskhet 
finns det, vad jag kunnat se, endast ett 
exempel i säkerhetstjänstens arkiv. Den 
svenske affärsmannen C. J. Ohlmarks 
[Åke Ohlmarks far, red. anm.] i Malmö 
vägrar i brev den 13 oktober 1940, på 
anmodan av den tyska firman Nickner 
und Dütting i Nordhorn, Niedersachsen, 
att lämna uppgift om vilka kunder inom 
hans affärsdistrikt som är icke-arier med 
följande motivering:

Våra kontakter är rena affärskontakter 
och har ingenting med politik att göra. 
Rasfrågan däremot måste – i dessa 
dagar – betraktas som en politisk fråga 
och jag ger mig inte – under inga som 
helst omsändigheter – in på politiska 
ting eller i politiska diskussioner.

Dessa inledande ariseringsåtgärder 
under 1930-talet och de första åren 
av 1940-talet i Sverige var inget som 
skedde inför öppen ridå. De inblandade 
företagen var synnerligen angelägna om 
att hålla massmedia i okunnighet om 
förhållandena. De svenska regeringarna 
under 1930-och 1940-talen kände 

mycket väl till de tyska kraven på ”arisk-
het” i svenska företag och kände även till 
den samarbetsvilja som utmärkte många 
svenska företag. Men från ledande poli-
tiskt håll sade man inte ifrån med någon 
som helst kraft, bortsett från Rickard 
Sandlers protest i december 1938. Det 
finns anledning att ställa sig ett antal 
frågor: Var den svenska regeringens pas-
sivitet i ariseringsfrågan en del av efter-
giftspolitiken? Påverkades den svenska 
synen på ariseringen av den intensiva 
handeln med Nazityskland? Antisemitis-
men i Sverige och Europa var ända fram 
till det allra sista krigsåret en mycket 
lågprioriterad fråga inom samlingsreger-
ingen. Varför? Tystnaden från ansvarigt 
politiskt håll var kompakt. Att det 
dessutom i alla år varit så tyst om själva 
ariseringen, inte bara i Sverige, torde 
sammanhänga med att de inblandade 
på den ”ariska” sidan till fullo insett att 
ariseringen, det vill säga den ekonomiska 
och sociala utstötningen av judarna, inte 
var något annat än ett förstadium till den 
stora Förintelsen. 

göran blomberg är fi l. kand. och f.d. 
arkivarie vid Stockholms stadsarkiv. Han 
utkom nyligen med boken ”Mota Moses i 
grind – ariseringsiver och antisemitism 
i Sverige 1933–1943”, Hillelförlaget, 
vilken avbildas nedan.

trots detta har han alltid varit tyskvänlig 
och umgås ej med övriga judar.”

Angiveriet tog sig olika uttryck. AB 
Apoteksvaror i Örebro skickade ett 
meddelande till Asal-Fabrik i Berlin 
med uppgiften att konkurrentfirman 
AB Thermosan i Sverige ”annonserar 
uti Judisk tidskrift”.

Mer ariska än rhenländarna 
I ett affärsbrev av den 21 februari 1941 
får ett holländskt företag (Förmodligen 
ariserat under den tyska ockupationen) 
följande försäkran från firma Svensk 
Pälsproduktion i Stockholm: ”Vår 
firma är rent arisk och det finns, Gud 
vare tack, inte en droppe judiskt blod i 
den.” Ytterligare exempel ur den stora 
mängden av kopierade affärsbrev med 
antisemitiskt innehåll i Allmänna 
säkerhetstjänstens arkiv: från firma 
T. Graf och Co i Lagmansholm yttrade 
man sig så här den 17 maj 1941 till det 
tyska företaget Hoogen & Co: 

Ni kunna skatta Eder lyckliga, att 
Eder förfrågan av den 10 ds under här 
rådande stämningar och förhållanden 
råkade i våra händer, ty hade den kom-
mit någon annan svensk agent till-
handa kunna Ni vara förvissade om, 
att saken överlämnats till pressen och 
gjorts sensation av. Ni skulle icke mera 
ha kunnat räkna med några affärer på 
Sverige. Vi vilja dock inte underlåta 
meddela Eder, att vi högst troligt ha 
renare germanskt blod i våra ådror än 
vad Ni särskilt i Rhenländerna ha, 
och det skulle vi kunna bevisa, men 
anse det olämpligt att yttra oss härom i 
affärskorrespondens; härom kunna Ni 
ju införskaffa Eder upplysning på ett 
mera taktfullt sätt. Heil Hitler.

G. Westerholm i AB Norrköpings Tri-
cotfabrik skrev den 22 januari 1941 föl-
jande till löjtnanten C. Buscher i Berlin 
och ber denne om hjälp att framföra till 
vederbörande exportmyndigheter att 
ställa cellull till hans firmas förfogande: 
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Den okända kunden 
– NK:s invit till 
medelklassen på 
20- och 30-talen.

Redan på 1920-talet ökade skattenivåerna för höginkomst-
tagare, när sedan Socialdemokraterna tillträdde minskades 
överklassens köpkraft ytterligare. Detta slog hårt mot NK 
som därför tvingades vända sig mot ett nytt kundsegment: 
övre medelklassen. Problemet var bara att få personalen att 
inte behandla dessa nedlåtande och snorkigt. | cecilia elvefors

Varuhuset Nordiska Kompaniet (NK), 
var vid öppnandet 1915 inriktat mot en 
mycket köpstark kundkrets. Detta av-
speglades framför allt i dess lyxbetonade 
sortiment, men även i andra funktioner. 
Varuhuset på Hamngatan var inte en-
dast ett varuhus, det var ett uttryck för 
flärd, vilket avspeglades inte minst i 
NK:s rekreationsavdelningar.

En omorganisation av varuhuset 
skedde emellertid efter förluståren 1921–
1922 – under intrycken av 1920-talskri-
sen. NK-ledningen ansåg det nödvän-
digt för varuhuset att öka omsättningen 
genom att vidga marknadsandelarna för 
att upprätthålla vinstmarginalen, vilket 
innebar att man behövde bredda kund-
kretsen och nå medelklassen. Detta var 
upptakten till en genomgripande om-
struktureringsprocess som skulle komma 
att ta decennier att genomföra. De di-
rekta förändringarna var dock påtagliga. 
Rekreationsutrymmena omvandlades 
till försäljningsytor. Dessutom infördes 
billigare artiklar i sortimentet som fördes 
sida vid sida med de lyxbetonade va-
rorna. På så sätt skulle inte kunder med 
olika köpkraft särskiljas. 

När den socialdemokratiska reger-
ingen tillträdde i början på 1930-talet 

intensifierades reformeringen av skat-
tesystemet. Målet för reformerna var 
att utjämna klasskillnaderna i samhället 
genom att fördela köpkraften mellan de 
olika klasserna jämnare. Överklassen fick 
kännbara skattehöjningar. Nya köpstarka 
grupper trädde fram i Stockholm vilket 
bekräftade NK-ledningens tidigare stra-
tegiska beslut att vända verksamheten 
mot en ”framväxande medelklass”. 

Genomsnittliga kunder
Ledningen för varuhuset var tidigt 
medveten om att deras traditionella 
kundkrets var de som drabbades av 
den nya skattepolitiken. Vid ett dis-
ponentsammanträde år 1936 konsta-
terades det att NK behövde fortsätta 
på den inslagna vägen och värva fler 
kunder ur den ”högre medelklassen”. 
Sortimentet fanns i varuhuset men 
försäljarna hade inte gett varorna 
tillräckligt med uppmärksamhet. För-
säljningen behövde effektiviseras för 
att varuhuset skulle kunna konkurrera 
med andra varuhus såsom PUB. NK 
hade tidigt infört en intern skola för 

att utbilda personalen i försäljnings-
teknik och kundbemötande. Skolan 
intog en nyckelställning i NK:s ambi-
tion att vara ett respekterat varuhus. 
Man satsade även mer på reklam.

År 1938 uppmärksammades emel-
lertid på ett disponentmöte att försälj-
ningspersonalens uppträdanden gen-
temot kunderna fortfarande inte var 
helt tillfredsställande. Trogna kunder 
fick bättre betjäning än nya, okända, 
trots den interna skolan och medveten 
personalutbildning. Varuhusets gamla 
strävan, som var att ”tillhandahålla ett 
förstklassigt sortiment till vårt natur-
liga kundskikt ur de högsta inkomst-
klasserna”, kvarstod, men skulle utvid-
gas till ”att NK säljer varor inte blott 
av hög kvalitet och god smak utan till 
förmånliga priser för kunder av god 
genomsnitt standard”.

Den okända kunden
Under ett möte året därpå preciserades 
kampanjen om att vinna den okända 
kunden. Denna kampanj vände sig på 
sätt och vis mer mot varuhusets per-
sonal än mot kunderna. Direktionen 
önskade att personalen helt och fullt 
skulle anamma ledningens önskan om 
att uppmärksamma den okända kun-
den, medelklasskunden, lika mycket 
som den traditionella kundkretsen. 
Då, och endast då, skulle varuhuset bli 
riktigt framgångsrikt. Om kampanjen 
lyckades skulle NK uppnå ökade för-

Även om man öppnade sig mot medel klassen, så skulle NK ändå fortsätta att utstråla fl ärd och 
elegans. Bilden t.h. är från 1940-talet. Ur NK:s bildarkiv hos Stockholms Företagsminnen.
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säljningssiffror som översteg den kon-
junkturbetingade ökningen. En sådan 
var mycket välkommen.

Varuhusets direktör, Josef Sachs, 
informerade, eller snarare uppmanade, 
personalen genom personaltidningen 
Kompanirullan (1939:5) vad led-
ningen önskade av personalen. Genom 
artikeln försökte ledningen förmå 
personalen att förstå vikten av att öka 
omsättningen. Detta krävde fler regel-
bundna kunder. Varuhusets anseende 
skulle det dock inte tummas på, NK 
var ett unikt varuhus med vissa anor 
och traditioner och så skulle det förbli. 
Det skulle bara bli mer tillgängligt för 
fler människor. Artikeln avslutades 
med dessa uppmanande ord:

NK visar icke ett nytt ansikte utåt, 
men vårt vänliga leende skall uppfat-
tas av allt fl er, det är kontentan av det 
hela. ”Den okända kunden” blir en allt 
talrikare skara och därigenom allt mer 
betydelsefull. Vi ska fånga dem med 
allt som står till buds under taket på 
NK. Alla som har med den ”okända 
kunden” att göra bör tänka på att:
1) bemöta henne som om hon redan 
vore känd,
2) visa henne varor som inte skräm-
ma bort henne ty NK har både dessa 
varor och betjäningsmöjligheter.

Gullan och Karin
I det påföljande numret av Kompani-
rullan var kampanjen för Den okända 
kunden dominerande. I en av artiklarna 
fick man ”tjuvlyssna” på två arbetskam-
rater, Gullan och Karin, under deras 
lunchrast. De samtalade om ”Den 
okända kunden”. De ansåg att direktio-
nen hade rätt i att ”Den okända kun-
den” inte handlade på NK på grund av 

att den inte fick samma betjäning som 
de kända. Att det skulle vara för dyrt på 
NK tyckte de inte, NK hade varor för 
alla. De försökte vidare definiera vem 
”Den okända kunden” var. Deras slut-
sats var att det inte bara var de ”enkelt 
klädda”. Medelklasskunden hade ända 
upp till 15 000 kronor i årsinkomst, 
enligt NK-ledningens definition (vilket 
motsvarar 359 000 kr i dagens penning-
värde). Gullan och Karin sade att de 
okända var alla ”vanliga” människor 
som inte kunde köpa allt som de öns-
kade, och de vill också bli väl bemötta 
av försäljningspersonalen, precis som de 
traditionella kunderna.

Karin berättade om hur hon bevitt-
nade hur en ”okänd kund” blev non-
chalerad av personalen till favör för en 
stamkund. Hon ansåg att det behövdes 
så lite för att få en kund att känna sig 
välkommen och värdefull. Gullan fyllde 
på att det berodde nog på lättja hos 
personalen då kunden fick närma sig 
personalen och inte tvärtom. Dessutom 
sa de att ”Den okända kunden” nog var 
känslig för en högdragen min, och det 
gällde därför att se mer tillgänglig ut.

Artikeln var signerad ”Edit som satt 
bredvid Gullan och Karin”, vilket låter 
som om en anställd har skrivit den, 
men troligen har ledningen beställt 
den, kanske rentav författat den, med 
förhoppning om att informationen 
blev mer lättillgänglig för personalen i 
denna form.

Dansk kritik
Trots alla ansträngningar från NK-led-
ningen gick kampanjen trögt och ”Den 
okända kunden” blev ett återkommande 
tema i personaltidningen under ett par 
år. Så sent som 1943 fanns det en arti-
kel om att ”Endast KÄND KUND blir 

bra betjänad i Stockholm”. Påståendet 
kom från en gästande dansk kollega 
som hade haft sex månaders praktik i 
varuhuset. Herr Ib Trock-Jasen skrev 
att NK var bättre på de flesta områden, 
jämfört med det varuhus han i vanliga 
fall arbetade på i Köpenhamn. Men 
när det gällde betjäningen, så fick den 
traditionella kunden bättre betjäning 
än ”Den okända”. Han upplevde att 
flera av försäljarna saknade ”ögon i 
nacken”, de uppmärksammade inte att 
det fanns kunder på avdelningarna. 
Detta beteende var omodernt, kunden 
uppskattade att bli uppmärksammad. 
Dessutom var personalens klädsel för 
oenhetlig, vilket i sin tur påverkade 
helhetsintrycket negativt.

Artikeln var ett bevis på att kam-
panjen inte slagit fullt ut. Att den 
publicerades var ett smart drag, efter-
som Herr Trock-Jasen hade arbetat 
på golvet, var han svår att avfärda av 
sina före detta kollegor. Hur ska denna 
tröghet förklaras och förstås? Säkerli-
gen tjänade ”Den okända kunden” mer 
än försäljningspersonalen, men de var 
ändå inte fina nog för att handla på det 
fina varuhuset NK. Att arbeta på NK 
torde ha räknats till ett statusarbete 
för dem som var i branschen. Men det 
som gav varuhuset det renommé det 
hade var naturligtvis de traditionella 
kunderna. Då NK-ledningen ville att 
varuhuset också skulle bli ett varuhus 
för ”kreti och pleti” riskerade man inte 
bara att degradera varuhuset, utan även 
personalen.

cecilia elvefors studerar ekonomisk 
historia vid Uppsala universitet och 
arbetar för tillfället med en C-uppsats om 
införandet av självbetjäning inom ICA. 
Artikeln bygger på artikelförfattarens B-
uppsats, ”Den okända kunden”.
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Wien hade ju, förutom 1930-talsdepres-
sionens härjningar, förändrats från att 
vara huvudstad i ett stort kejsardöme till 
att vara en ganska obetydlig stat. Visser-
ligen, påpekar Mörck, är staden i många 
avseenden död, men den ska nu få ”nytt 
blod” genom tillförsel av ”den stortyska 
folkgemenskapen” och ”den nazistiska 
nyordningen”. Ordvalen låter oss miss-
tänka att han blivit bländad av nazistisk 
framtidstro, något som han i så fall inte 
var ensam om vid den här tiden. Emel-
lertid bör Harald Mörck närmast ka-
rakteriseras som liberal. Mats Wickman 
skriver i ICA-historien – i parti och detalj 
att Mörcks främsta egenskaper var hans 
uthållighet och diplomatiska förmåga. 
Han lyssnade alltid på motpartens argu-
ment och höll sig saklig och neutral.

Tyskt och svenskt
I ett resonemang kring likheter och 
skillnader mellan det tyska och det 
svenska folket förs också rejäla doser 
skepsis fram mot ”nyordningen”:

Har man, som författaren, haft 
tillfälle att vistas i Tyskland under 
olika tidsförhållanden, t.ex. från 
1912 fram till 1940, iakttager man 
många olikheter mellan Tyskland av 
i går och Tyskland av i dag men även 
många likheter. Till de senare hör 
tyskens oföränderligt stora patriotism 
och sinne för enkelheter i levnads-
sätt och vanor. Samtidigt frossar han 
emellertid vid anblicken av grannlåt 
och ståt och ser med förtjusning de 
mer eller mindre teatraliska uni-
formerna och all annan prakt. Nu 
som förr hyllar han flaggan, statens 
symbol, ehuru den nu är en annan 
än under kejsartiden; dock sköter 
och aktar han den ej på samma sätt, 

”man förnam ibland stridens hetta 
och intensitet genom skakningarna i 
husets grundvalar. Ingen sågs emeller-
tid rädd eller besvärad. Också en sorts 
tragik – liknöjdhetens. Samtidigt och 
ej långt avlägset kämpade måhända 
många människor en hård kamp för 
sina liv bland spillrorna av sina hus eller 
mot eldlågornas slickande heta slingor. 
Sådant hände flera nätter.”

 Denna skildring av hur det kändes 
att sitta på ett hotell i Hamburg 1940 
samtidigt som engelska bombplan fällde 
tonvis med bomber över staden, ges i en 
reseberättelse skriven av Harald Mörck, 
en av de mer framträdande personerna 
i ICAs historia. Reseberättelsen finns 
bevarad i ICA Hakons arkiv hos Fören-
ingen Stockholms Företagsminnen och 
är ett intressant exempel på de starka be-
rättelser som utgör näringslivets historia.

Harald Mörck var en av männen bak-
om bildandet av Hakonbolaget (AB Ha-
kon Swenson) 1917 i Västerås, ett av de 
fyra bolag som bildade ICA 1938. Han 
blev också Hakonbolagets vd 1949–1954 
och innehade under resten av sitt yrkesliv 
höga befattningar i olika ICA-företag. 
Fram till vd-tillträdet reste han i egen-
skap av inköpsansvarig regelbundet till 
Tyskland för att besöka varumässor och 
knyta kontakter inom handeln. Under 
mellankrigstiden imponerades den svens-
ka handeln storligen av tyska varumässor 
där ”allt av det civila livets behov” kunde 

uppbådas. I september och december 
1940, mitt under brinnande världskrig, 
befann sig Mörck på resande fot i Tysk-
land, sannolikt i detta ärende. 

Wien förr och då
Första anhalt på vägen till Wien, den 
första resans huvudmål, var Berlin. 
Mörck skriver: ”Tyskland av i dag är 
ytligt sett föga annorlunda än Tyskland 
före kriget” och ”Människorna äro glada 
och förhoppningsfulla, nöjeslokalerna 
äro fullsatta och så äro restauranterna 
och de många Bierkneiperna”. Den enda 
tråkiga nyheten sedan hans senaste be-
sök var ransoneringarna och de ständiga 
mörkläggningarna. Väl framme i Wien 
blir han dock mer betänksam:

Den som ser Wien i dag och tänker 
tillbaka på samma stad före år 1914 
blir smärtsamt berörd över olikhe-
terna. Är det verkligen det fordom så 
glada, rika och vackra Wien, den för 
sina konstskatter och sin musik så be-
ryktade staden vid Donau? Ja, det är 
samma stad – men ack så förändrad 
såväl i yttre som inre avseende. Sam-
ma hus stå nog oftast kvar och kvar 
finns även samma krokiga, smala och 
välkända gator och gränder. Man 
igenkänner namnen på de forna för 
all sin glans beryktade gatorna, bygg-
naderna och stadsdelarna, men livet 
och glansen är borta.

Under luftanfall! 
ICA-direktör på resa i Tyskland 1940

 Källorna berättar: Reseberättelser är bland det mest fas-
cinerande man kan hitta i ett företagshistoriskt källmaterial. 
I Harald Mörcks skildring av världskrigets Tyskland får vi 
exempelvis höra om hur hans sällskap, istället för att söka sig 
till skyddsrummet, äter en elegant supé och beskådar Ham-
burgs bombning på andra sidan fönstret. | per-ola karlsson
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som vi svenskar akta och vörda vår 
blågula fana. Den verkan, som den 
tyska rikssymbolen, hakkorsflaggan, 
i alla dess former och format, utövar 
på Tredje Rikets folk, verkar på en 
svensk en aning enfaldig, ja nära nog 
profan. Osökt smyger sig jämförelsen 
över en: huru mycket mera kultur 
ligger det icke över svenskarnas sätt 
att ära och vörda sin stats- och foster-
landssymbol, den blågula flaggan.

Om denna kritik kan tyckas aningen 
naiv blir Mörck desto mer skarpsynt då 
han varnar för konsekvenserna av den 
tyska ”folkgemenskapen”:

Bland andra likheter bör kanske 
också nämnas den hos tysken så ut-
präglade, vad jag skulle vilja kalla, 
’hordinstinkten’, en gemenskap, som 
idag framträder starkare än förr, och 
vilken även verksamt torde utnyttjas 
av de ledande kretsarna inom partiet. 
Faran för att tysken instinktivt kom-
mer att sammangå i horder och näs-
tan viljelöst låta sig ledas, ja, t.o.m 

fösas, är uppenbar för utlänningen 
men måhända icke för tysken själv.

Detta grepp, att använda motsatspar som 
förr och nu eller vi och dom, är vanligt 
i de många reseberättelser som ingår i 
företagens arkiv. Det är också vanligt 
med utförliga karaktäriseringar av de 
människor som den resande kommit i 
kontakt med och ingående beskrivningar 
av obekanta seder och traditioner.

Bomberna faller!
I december 1940 återvände Mörck till 
Tyskland. Denna gång gick färden till 
Hamburg och vistelsen där blev betyd-
ligt mer dramatisk. Första natten inled-
des engelsmännens vedergällning för 
”Coventry´s förstörelse”. En ”upplevelse”, 
enligt Mörck, som räknade antalet anfal-
lande bombare till över hundra. Anfal-
len inleddes vid åttatiden på kvällen och 
pågick fram till ett på natten. Även den 
efterföljande natten beskrivs som ”svår 
för hamburgaren”. Men, skriver Mörck, 
”därefter kommo tre nätters lugn en sui-
te”. Det var dock ovissheten som skapa-

de den värsta nervositeten – att bara sitta 
undrandes och vänta. En stark dos prag-
matism tycks emellertid väglett männis-
kor i den något bisarra situationen:

Skyddsrummen i t.ex. vissa hotell ha 
gjorts till angenäma och trivsamma 
nästen. Så var fallet i hotell Vier 
Jahrszeiten, där författaren bodde 
under vistelsen i Hamburg. Dit kom 
också de mera burgna stadsborna för 
att äta men framför allt för att 
dricka vin och alla möjliga drinkar. 
Beställningarna måste emellertid 
vara undanstökade före alarmet, 
men förtärandet kunde ostört fortgå 
under brinnande luftstrid. Sorlet 
borttog oftast dånet från luftvärn 
och krevader.

Mörck beskriver hur människor vant sig 
vid de upprepade anfallen, samtidigt som 
de kunnat konstatera att det inte innebar 
en större risk att vistas på annan plats än 
de oangenäma skyddsrummen, varför 
många lät bli att söka sig dit. Detta trots 
att det inte var några småsaker som ram-

En annan ICA-direktör i en annan sönderbombad stad. 
Carl-Hakon Swenson, Hakonbolagets vd, beser förödelsen 

i Gdanzk i samband med en varumässa, 1950.
 Ur ICAs bildarkiv hos Stockholms Företagsminnen.
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per-ola karlsson är fi l.mag. i historia 
och arbetar som projektledare vid Förenin-
gen Stockholms Företagsminnen. Han har 
bland annat lett förteckningsarbetet av 
ICAs arkiv.

lade ner ”från himlens sky” när luftvärnet 
svarade. Ner regnade allt ”från små sand-
kornsliknande stålsmulor till handstora 
vassa och ojämna ’karteschstycken’”. 

Skådespel till middagen
Människors försök att förtränga bomb-
krigets fruktansvärda realitet för att få det 
vardagliga att förlöpa så obehindrat som 
möjligt trots faran och utsattheten, åter-
kommer Mörck till flera gånger. Bland 
annat skildras hur han tillsammans med 
några tyska vänner tillbringade en kväll i 
”hotellets trevliga och bekväma bar, vil-
ken samtidigt tjänstgjorde som skydds-
rum”. Under de häftigaste flyganfallen 
förhindrades barens gäster av vakter att 
förflytta sig en trappa upp till något av de 
eleganta sällskapsrummen. Så snart vak-
terna avlägsnat sig strömmade emellertid 
människor ut ur sina gömställen:

Somliga voro trötta och ville söka upp 
bekväma soffor och stolar att vila i. 
Andra ville kanske av andra skäl röra 
på sig. En tredje part ville kanhända 
blott känna sig fri, sedan tvånget från 

vakternas sida lättat. Flera av dessa 
personer satte sig sedan helt enkelt 
framför de stora, breda fönstren utåt 
gatan, vilka naturligtvis voro mest 
utsatta för splitter. Andra somnade i 
sina bekväma stolar.

Särdeles absurd och skruvad är skild-
ringen av hur en middag ordnades 
med luftvärnseld som kvällens huvud-
attraktion:

Författaren med sällskap hade icke 
hunnit beställa middag, när fl yglarm 
gavs. Vi skulle blivit utan mat, om 
icke en av hotellets ledande män 
hittat på utvägen att föreslå supé 
för fyra i författarens sovrum. Er-
bjudandet accepterades med glädje 
och entusiasm av alla fyra. På min 
fråga, om vi icke på så vis utsatte oss 
för onödigt stor risk, svarades med en 
enkel gest: ”I gengäld kan vi kanske 
bättre komma åt att titta lite när-
mare på det storslagna skådespelet i 
luften”. Innan den gemytliga supén 
var slut, utropade en av damerna i 

sällskapet: ”det måtte väl icke blåsa 
faran över än, ty vi äro ju icke fär-
diga ännu, och vi ha ju så trevligt”.

Även om reseberättelser som denna har 
ett begränsat bevisvärde utifrån tradi-
tionell källkritik, då de bygger på sub-
jektiva erfarenheter och det personliga 
minnet, utgör de definitivt en värdefull 
historisk källa. Möjligheten att utvinna 
kunskaper och insikter som tidigare 
försummats, eller ansetts som oviktiga, 
bör inte underskattas. Att spåra attity-
der, kontraster och tidstypiska värde-
ringar kan vara minst lika viktigt när 
det gäller förståelse av en förfluten tid. 
Men framför allt, och nog så viktigt, är 
reseberättelser just berättelser; upp-
byggda med en egen dramaturgi som i 
sina bästa stunder förmår fånga och ka-
nalisera läsarens egna erfarenheter.
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detta är ingen bok som du läser från 
pärm till pärm. Det är en sammanställ-
ning av ett antal viktiga dokument, som i 
olika sammanhang har tagits fram för att 
belysa, stödja och underbygga diskussio-
nen om företagens sociala ansvar. Frågan 
om corporate social responsibility har 
kommit för att stanna och denna bok 
kan bli en god hjälp både för dem som 
diskuterar och för dem som skall agera i 
saken. Redaktörerna är i olika kapacite-
ter knutna till Svenskt Näringsliv. 

För inte så länge sedan gavs reglerna 
för företagens verksamhet av den po-
litiska strukturen. ”Business” fick vad 
man kallat en license to operate från den 
politiska nivån. Denna kunde sedan tol-
kas och operationaliseras på olika sätt. I 
en amerikansk rättstradition kunde det 
innebära att allt som inte var uttryckli-
gen förbjudet uppfattades som tillåtet. 
I en europeisk fick license to operate 
snarare tolkas så, att vad som inte tyd-
ligt omfattades av regelverket fick kon-
strueras utifrån dess anda. Under alla 
omständigheter kunde license to operate 
ses som en relation mellan traditionella, 
nationella parter, företagsamheten på 
ena sidan och det politiska samhället på 
den andra. 

Denna bild har på de senaste decen-
nierna komplicerats på grund av den 
internationella utvecklingen. Företag-
samheten har sprängt de nationella 

Recensioner

ramarna och blivit transnationell, och 
den politiska strukturen har inte hunnit 
med i svängarna. Andra aktörsgrupper 
har i stället uppträtt på arenan med an-
språk på att också ha ett ord med i laget 
när license to operate skall formuleras. 
På den ena sidan har det uppkommit 
en starkt internationell finansiell mark-
nad med aktörer som snabbt kan flytta 
sina investeringar, om det alternativet 
framstår som lockande, och som lika 
snabbt kan koncentrera stora resurser 
för att tvinga fram förändringar. Själv-
klart måste en växande uppmärksam-
het riktas mot dessa potentiella eller 
verkliga makthavare. Kursutveckling 
och lånerating har blivit allt viktigare. 
Diskussionen om hur företag bör styras 
i förhållande till ägare och andra intres-
sentgrupper har skjutit fart. Begreppet 
corporate governance har aktualiserats 
och license to operate måste nu uttryck-
as med detta för ögonen.

Frivilligorganisationer
Också en annan utveckling pockar på 
uppmärksamheten. En helt ny arena 
har tillkommit genom att nya aktörer 
har uppträtt på arenan, lika transnatio-
nella som någonsin företagsamheten 
och kapitalmarknadens aktörer. Det 
är de stora så kallade NGOs, non-go-
vernmental organisations (eller CSOs 
– civil society organisations), det vill 

säga frivilligorganisationer av en ny 
typ. Med Amnesty, Greenpeace och 
så vidare i spetsen har de blivit många. 
Olika uppskattningar florerar om hur 
många de är, alltifrån ett par tusental 
riktigt transnationella och upp till nå-
gon miljon om man räknar även alla na-
tionellt och lokalt verkande. NGOs har 
blivit en maktfaktor, som vill ha ett ord 
med i laget. De kräver uppmärksamhet 
på olika sätt, stundom provokativt och 
konfrontatoriskt, stundom genom kon-
takter på inre linjer. Deras existens och 
agerande har öppnat upp en ny diskur-
sarena, CSR, corporate social responsi-
bility. Tillsammans med diskussionen 
om corporate governance förändrar den 
förväntningarna på företagens natio-
nella och internationella agerande. Man 
kan nu tala om dessa förväntningar 
som en social license to operate, som 
bestäms av fyra kraftcentra, företagsam-
heten själv, det politiska systemet, den 
internationella finansiella systemet och 
den växande skaran av NGOs. Det är 
således inte längre bara två, utan fyra 
aktörsgrupper, och möjligheten till al-
lianser och kombinationer av intressen 
och maktanspråk har mångfaldigats. 
Den politiska sidan har rustat upp, inte 
minst genom internationell mobili-
sering, för att inte bli överspelad. Allt 
utspelar sig dessutom i ljuset av en allt 
mer vässad mediagranskning.

Etiska riktlinjer

Åke Magnusson – Göran Norén (red): Etiska  
riktlinjer. Affärsförutsättningar i en global ekonomi,  
Ekerlids Förlag. | recension av hans de geer
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Konventioner och dokument
Dessa nya ambitioner att uttrycka 
en internationellt giltig social license 
to operate tar formen av initiativ och 
utspel från olika parter på den inter-
nationella arenan. Det är denna något 
vildvuxna djungel, som utgivarna till 
boken Etiska riktlinjer vill ge sina läsa-
re en möjlighet att orientera sig i. Här 
finns de viktigaste konventionerna, 
dokumenten, utspelen redovisade. Här 
finns FN-familjen genom bland annat 
Global compact, här finns OECD:s 
riktlinjer, har finns EU:s syn på frågor-
na, här finns näringslivets egen orga-
nisation ICC och här finns uttalanden 
och policydokument från en uppsjö 
gamla och nya, internationella och 
nationella organisationer. Här återges 
också så kallade uppförandekoder från 
ett antal stora företag. Tillsammanta-
get ger dokumenten en god möjlighet 
för en läsare att skaffa sig en överblick 
över nuläget. 

Man skall dock komma ihåg att 
det sker en ganska snabb utveckling 
på området. Så är till exempel en 
konvention mot korruption på väg 
inom FN-systemet, vilken troligen 
får följdverkningar på en rad håll. Det 
finns dessutom inom FN-systemet för-
slag till betydligt skarpare skrivningar 
rörande företags sociala roll, vilka om 
de inte blockeras genom i-ländernas 
försorg (vilket nog vore att föredra) ra-
dikalt kan förändra landskapet för den 
internationella företagsamheten. 

Skeptisk hållning
Om allt detta kan man nu ha olika me-
ning. Utgivarna intar en skeptisk håll-
ning, dock inte så avvisande som attity-
den var för några år sedan från Svenskt 
Näringsliv. Jag kan i enskildheter dela 
deras tveksamhet och oro, men tror att 
en mer proaktiv inställning bättre skulle 
gynna näringslivets långsiktiga möj-
ligheter att hävda sig i formuleringen 
av the social license to operate. Under 
alla omständigheter underlättar denna 
antologi både ställningstagande och 
undervisning kring frågan.

Sven Sundling: Per aspera 
ad astra: Genom svårigheter 
mot stjärnorna, Ekerlids 
Förlag. | anders lundgren

enligt förordet av Astras f.d. vd 
Håkan Mogren fick Sven Sundling i 
uppgift att skriva inte ”en formell aka-
demisk uppsats eller en högaktningsfull 
jubileumsskrift, utan [---] en problemo-
rienterad och vardagsnära beskrivning av 
händelser och beslut som varit avgörande 
för Astras utveckling”. (Kan inte en 
akademisk uppsats vara problemorien-
terad och inriktad på det vardagsnära?) 
Arbetet har Sundling fått utföra ”under 
stor frihet och efter eget omdöme”. Det 
finns ingen anledning att betvivla detta. 
Men Sundling har varit anställd hos 
Astra som informationschef under lång 
tid, och det är ingen tvekan om att han 
varit en lojal anställd och att han fortfa-
rande har starka band till företaget. Det 
är därför inte förvånande att det i princip 
är en framgångssaga vi får berättad för 
oss, med schwung och med stort intresse 
för företaget, men en saga som blivit 
lite väl mycket av högaktningsfull jubi-
leumsskrift utan att detta var avsikten. 
Visserligen omnämns misslyckanden: 
neurosedyn, olika ekonomiska vågspel, 
det besvärliga samarbetet med Merck 
& Co, men tack vare att företaget heter 
Astra klarar man sig ur alla kriser. 

Som historieskrivning delar den 
här boken flera problem med liknande 
produkter, som jag trots allt, och för-
modligen mot författarens mening, vill 
kalla för beställningsverk från företaget. 
De följande kanske något kritiska an-
märkningarna skall därför i första hand 
ses som en diskussion av denna form av 
historieskrivning, även om Sundlings 
bok får tjäna som exempel.

För att kunna skriva sin historia 
har Sundling haft fri tillgång dels till 
arkivmaterial, dels till information från 
många personer som varit eller är an-
ställda av Astra. Det är därför synd att 
detta material inte redovisas mer, eller att 

det saknas reflektioner kring materialets 
tillförlitlighet. Upplysningar i sådana 
frågor skulle kunna ha ersatt de många, 
kanske underhållande, men i samman-
hanget alltför meningslösa anekdoter 
som återges. De om den legendariske 
verkställande direktören Börje Gabriels-
son, under rubriken ”Gabrielssons egen-
heter”, ligger nära klichéerna, och tillför 
inte historien om Astra särskilt mycket.

Okritiskt återgivna intervjuer
I Sundlings material återfinns också 
många okritiskt återgivna intervjuer med 
flera prominenta personer i Astra, och 
det verkar som om ”sanningen” den vä-
gen kommit fram. Att helt lita på enskil-
da personers minnen kan emellertid vara 
ganska vanskligt för en historiker, och är 
som källa för att skriva företagets historia 
diskutabelt, om de inte kompletteras med 
annat material. Tyvärr, och det måste 
sägas, inger Sundlings sätt att behandla 
källorna inte förtroende för hans sätt att 
skriva historia. Och inte blir det bättre av 
att som illustrationer använda bilder som 
uppenbart är tillkomna i reklamsyfte, 
utan att ange att det är en reklambild. 

Det framgår tydligt av framställ-
ningen att ett läkemedelföretag inte 
verkar i ett socialt vakuum, utan att 
det finns ett samhälle utanför. Detta 
samhälle är i denna berättelse enbart ett 
hinder, vars främsta uppgift tycks vara 
att förhindra företaget att utvecklas. 
Det var privatisering av ett statligt kon-
kursbo som 1924 räddade Astra från att 
gå under, underförstått att staten kan 
inte sköta företag. För Sundling är det 
också problem hur Astra skall kunna 
”överleva vid en eventuell socialisering 
av läkemedelsindustrien”, samt att före-
taget alltid måste vara vaksamt mot ho-
tet om förstatligande, eller socialisering 
med Sundlings språkbruk. Att behandla 
problematiken kring läkemedelsin-
dustriens ställning i samhället genom 
att frammana bilden av staten som en 
fiende kan knappast vara förenligt med 
viljan att skriva en problemorienterad 
historia, då skulle man ha lyssnat på 

hans de geer är professor i etik vid 
Handelshögskolan i Stockholm och en 
känd profi l i debatten. Sedan många år 
ingår han även i Föreningen Stockholms 
Företagsminnens styrelse.

Korrekthet måste även 
gälla populärhistoria
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och spred desinformation. Visst är det 
sant att Losec var ett bättre läkemedel, 
men historien skrivs här med utgångs-
punkt från hur det gick sedan, vilket 
faktiskt får Glaxo att framstå som mer 
skurkaktiga än vad man kanske var. 
Skall man skriva en problemorienterad 
historia kan man inte behandla striden 
mellan företagen på det sättet.

Det är chefernas och de framstående 
forskarnas historia vi får oss till livs. 
Det är de som är Astra, och de är män 
– det är en historia av och om män som 
berättas. De rikhaltiga, och ofta väl 
valda illustrationerna understryker med 
en bedövande tyngd detta faktum. Män 
i laboratorierockar, eller i styrelserum, 
det är företagsledare, professorer och 
docenter. Kvinnor förekommer endast 
på gruppbilder.

Att skriva populärvetenskap är svårt 
även inom historia (jag har själv aldrig 
vågat pröva på), kanske svårare än att 
skriva akademiska aktstycken. Kraven på 
korrekthet blir inte mindre för att man 
riktar sig till bredare läsekrets, snarare 
större. Speciellt viktigt inom historisk 
populärvetenskap är medvetenheten om 
att man aktivt bidrar till att sprida en 
särskild syn på historien. Som framgår 
av ovan har jag kritiska synpunkter på 
den historiesyn som Sundlings bok ger 
uttryck för, eftersom den ger en alltför 
glättad och enkel bild av hur ett läkeme-
delsföretag fungerar, särskilt i relation 
till andra samhälleliga krafter.

Det är en för mig otillfredsställande 
tanke att de som läst boken (och liknan-
de företagsmonografier) lägger ifrån sig 
den i vissheten att Glaxo var ett skurk-
företag, att förstatligande är dåligt för 
läkemedelsföretag, att i ett läkemedelsfö-
retag bestämmer bäst manliga chefer, att 
det är vetenskap att bjuda in femhundra 
journalister för att upplysa om ett visst 
läkemedels förtjänster, samt att Astra 
hade Sveriges första miljöingenjör. Även 
om det inte finns utrymme för att be-
skriva alla komplikationer inom ramarna 
för denna bok, borde åtminstone med-
vetenheten om dem ha lett fram till mer 
nyanserade och försiktiga formuleringar.

och analyserat bägge sidors argument, 
inte bara konstaterat att Astra ”vann”.

Sundling citerar med uppenbar 
tillfredsställelse de aktörer som förkla-
rar indragningen av cyklamat som ett 
”skandalöst administrativt myndighetsö-
vergrepp”, men godkänner man det som 
historieskrivning, har man också från-
händat sig – genom att framhävda den 
ena sidans förträfflighet – möjligheten 
till en djupare analys av vad debatten 
kring cyklamatet gällde (observera att 
detta inte är samma sak som att säga 
att varningarna för cyklamatet var befo-
gade). Att neurosedynet var en katastrof 
för de inblandade är självklart, men att 
säga att skadeståndsprocesserna efter 
neurosedyn var mer ”massmediala än 
juridiska” gör ett lite märkligt intryck. 
Men när Astra väl behöver statligt stöd, 
man tar emot en och en halv miljon från 
STU (idag NUTEK), är Sundling mån 
om att tillägga att man sedan betalade 
igen lånet med tre miljoner. Se så bra 
Astra förvaltar sina medel! När miljöar-
betet under 1960-talet ”påtvingas [jo, det 
står så] företagen genom lagstiftning och 
tillsynsmyndigheter” hade givetvis Astra 
varit förutseende och redan anställt Sve-
riges förste miljöingenjör, ett påstående 
som så vitt jag förstår är helt beroende av 
hur man definierar miljöingenjör.

Muta eller inte?
Det berörs många intressanta problem-
ställningar i boken, dock utan att frå-
gorna fördjupas. I mina ögon kanske 
tydligast rörande frågan om förhållan-
det mellan läkaren och läkemedelspro-
ducenter, där idag diskussionen om vad 
som är muta eller inte är ständigt åter-
kommande. Frågan kan diskuteras mot 
följande bakgrund, att Astra 1970 bjöd 
100 framstående lungläkare till Draco 
i Lund för att visa på hur förträfflig 
Bricanyl var, att Astra 1988 för att ge 
en vetenskaplig grund till lanseringen 
av Losec bjöd in ”världens ledande gast-
roenterologer till ett två dagars sympo-
sium i Monte Carlo” samt 1989 bjöd in 
”ett hundratal internationella analytiker 
och journalister till ett seminarium om 
Losec”.  När det konkurrerande företa-
get Glaxo bjuder in till konferens låter 
det däremot annorlunda: Glaxo spred 
en ”störtflod av propaganda”, ”visade en 
nedlåtande attityd”, sysslade ”inte med 
vetenskap, utan med marknadsutspel” 

Hans Wigstrand: Dryckes-
bröder. Spendrups från 
säker källa, Ekerlids För-
lag. | recension av edward blom

för åtta år sedan utkom en biografi 
över företaget Spendrups: Med öl i 
blodet av Hans Hellström. Den i slutet 
av förra året utkomna Dryckesbröder 
– Spendrups från säker källa kan sä-
gas vara en motsvarande biografi över 
bröderna Jens och Ulf Spendrup. En 
syskonbiografi således, men till formen 
mer av ett långt journalistiskt reportage.

Det man redan vid prologens första 
mening ”Det är mamma som klistrat 
in urklippen i pärmarna.” slås av, är den 
personliga vinklingen och efter några ka-
pitel inser man att det här är en biografi 
som släpper oss betydligt längre in i den 
privata sfären än brukligt. Man får såle-
des höra om moderns senilitet, brödernas 
rivalitet om faderns uppmärksamhet och 
om spräckta äktenskap. Även bröderna 
Spendrups andliga liv idag skymtar fram: 
Det berättas om Jens Spendrups regel-
bundna besök i högmässan samt om Ulf 
Spendrups omvärdering av vad som är 
viktigt i livet och de konsekvenser han 
dragit av detta. Det går dock aldrig över 
gränsen och blir ”kletigt privat”, utan 
håller sig, enligt mitt tycke, på den nivå 
som är givande för läsarna att ta del av.

Bokens huvudmål torde ändå vara att 
berätta om bröderna Spendrups liv som 
framgångsrika företagare. Historien tar 
sin utgångspunkt i två trettioåriga bröder 
som ärvt ett konkursmässigt bryggeri, 
vilket Pripps inte ens är villiga att ta över 
gratis. Styrelsen har avgått, bryggeriets 
perifera placering bedöms som omöjlig 
och bröderna har redan intecknat sina 
villor över taknockarna... Avsikten är att 
svara på varför just det felplacerade, slit-
na och ganska obetydliga Grängesbergs 

anders lundgren är universitetslektor 
vid institutionen för idé- och lärdomshis-
toria vid Uppsala universitet. En av hans 
huvudinriktningar är vetenskapshistoria 
och han är för tillfället engagerad i ett pro-
jekt om den kemiska industrin i Stockholm.

Fascinerande 
& personligt 
om bröderna 
Spendrup
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Bryggeri AB (sedermera Spendrups) 
mot alla odds blev en vinnare.

Eftersom boken huvudsakligen 
bygger på intervjuer med Jens och Ulf 
Spendrup, är det naturligt att deras egen 
roll ödmjukt tonas ned. Man kan därför 
nästan få intrycket att de bara haft en 
enorm tur. Men, så är det nog inte, sna-
rare handlar det om att de, förutom att 
vara flitiga, intelligenta och kompetenta 
(vilket säkert många av deras förbiseg-
lade konkurrenter också varit) måste 
ha ägt en särskild förmåga att engagera 
människor och vinna dem för sin sak.

Kompetenta kontributörer
Något som lyfts fram starkt i boken är 
den roll styrelseproffset Rolf Ängfors 
och reklamgurun Leon Nordin spelade 
för bryggeriets framgångar. Det ytterst 
märkliga är att båda dessa färgstarka och 
skickliga personer huvudsakligen skall ha 
arbetat utan ersättning, för att de gillade 
de unga bröderna och framförallt för att 
de ogillade den monopolsituation Pripps 
höll på att skapa. En annan ingrediens 
i framgångssagan, licenskontraktet med 
Löwenbräu, skildras även den som ett 
resultat av personliga kontakter: Jens 
Spendrups vänskap med en vinagent, 
samt bryggaren Helmut Hiltmanns goda 
intryck på de ansvariga vid det bayerska 
bryggeriet. Även vid den svåraste krisen, 
efter köpet av Vårby och KFs avhopp, 
tycks de personliga kontakterna med 
Åhléns och ICA haft stor betydelse. 
(Handelsföretagen gick då in med 
kapital och specialavtal för att rädda 
Spendrups från att bli utslaget.) 

Efter Löwenbräuavtalet får vi följa 
hur bryggeriet går från klarhet till klar-
het. Man slår på Leon Nordins inrådan 
mynt av sitt danskklingande efter-
namn och lanserar ölsorten Spendrups 
på Operakällaren. Man tar fram det 
högkvalitativa Old Gold i sina vackra 
åttakantiga flaskor (vilket f.ö. präglade 
recensentens gymnasietid). Man gör en 
kort succé med Steinlager och lyckas 
slutligen utveckla varumärket Norrlands 
Guld efter att denna klenod hittats i 
det uppköpta Vårbybryggeriets ganska 
torftiga varumärkesportfölj. 

Historiska misstag
Roligt nog nämns även några historiska 
misstag som införandet av ölburkar 
vilka började explodera och därför fick 

grävas ner, sänkas i gruvschakt eller 
på andra sätt försöka destrueras (alltid 
med följd att Grängesbergs befolkning 
i alla fall lyckades få tag på de kasserade 
varorna) eller fraktfartyget med öl till 
kung Ogo av Nigeria som kom bort ...

Vad som verkligen lyfts fram i Dryck-
esbröder är att det som betyder något i 
affärslivet är förtroende och personkemi. 
En bra motvikt mot alla de företagsmo-
nografier som förtvivlat försökt knyta 
framgångar till tekniska innovationer, 
fast de egentligen byggt på social för-
måga. Det visas också tydligt att pengar 
är långt ifrån den enda drivkraften för 
företagande och kreativt arbete.

Som brukligt är i denna typ av littera-
tur ges huvudpersonerna utrymme att ut-
trycka sina personliga värderingar. Brö-
derna Spendrup har en mycket stark 
koppling till det regionala och småskali-
ga, att växa i Grängesberg var något de 
höll fast vid trots motstånd från rådgiva-
re. Ärlighet, strävsamhet och ödmjukhet 
är andra ideal som förordas. Man känner 
igen en del av tonen och företagskulturen 
från 1800-talets bryggerier som, influera-
de av tysk socialkonservatism och gamla 
skråtraditioner, var mycket tidiga med fö-
retagshälsovård, arbetarbostäder, före-
tagsbibliotek och liknande. Även bruks-

andan i Grängesberg har säkert spelat in.
Mitt inne i boken finns även lite äldre 

familje- och företagshistoria insprängd: 
några ölanekdoter från medeltiden, ett 
lyckat föredrag av Jens Spendrup själv, 
samt ett avsnitt om bryggeriet under de 
två tidigare generationerna.

Jag har en invändning mot Dryckes-
bröder: formen. Sättet att skriva är syn-
nerligen journalistiskt, det är rappt och 
medryckande om än stundtals väl tal-
språkligt. Problemet är dock dispositio-
nen, man kastas fram och tillbaka inom 
kronologin som om man befann sig i en 
modernistisk roman av slaget Slakthus 5 
eller Moment 22; samma händelse kan 
därför upprepas och kommenteras med 
nästan identiska ord på upp till fem olika 
ställen, vilket obönhörligen leder till mo-
notoni. Vad värre är: man tappar greppet 
om orsakssammanhang och händelse-
kedjor. Denna formmässiga svaghet för-
tar dock inte skriftens styrka: berättelsen 
om hur ett omöjligt litet landsortsbryg-
geri kunde bli Sveriges näst största.

edward blom är chef, särskilda projekt 
vid Stockholms Företagsminnen. Han har 
under många år varit engagerad i bryg-
gerihistoria och utför för tillfället ett min-
dre forskningsuppdrag med anslag från f.d. 
Bryggareämbetets pensionskassa.
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Solidarisk Handel 
– ideellt motiverad företagsamhet

 Källorna berättar: Företagande som politisk aktivism torde vara något ganska 
ovanligt. HB Solidarisk Handel startades dock helt på ideologiska grunder. | edward blom

andra, Gunnar tyckte att L-E var 
outhärdlig. Nina tyckte att det inte 
hade blivit något renare på golvet 
efter Gunnars inköp av speciellt skur-
medel. Alla gick hem till sina respek-
tive sovrum.

Ungdomarnas kontakter med Vietnams 
ambassad var mycket goda. Av de tidiga 
protokollen att döma verkar de bara 
ha kunnat ”titta upp” när de undrade 
något. De är också noga med att skicka 
hyllningar, inbjudningar och liknande 
till Nordvietnams ambassad och till in-
formationskontoret för PRR (den pro-
visoriska revolutionära regeringen för 
motståndsrörelsen i Sydvietnam.). Vid 
ett tillfälle kan man t.o.m. läsa att Soli-
darisk Handel skickade representanter 
till PRR:s cocktailparty.

Povel Ramel  
och andra finansiärer
Finansieringen skedde delvis av de 8 
delägarna själva, vilka tog privata bank-
lån. Även vissa privatpersoner lånade 
ut pengar. Hela 6 000 kr (motsvarande 
det sexdubbla idag) kom från den store 
ordekvilibristen Povel Ramel med fru! 
Senare ställde leverantören Asienkom-
paniet upp med stora lån. 

Dålig försäljning och behov av 
kapital nämns ibland i protokollen, 
men det verkar aldrig ha varit någon 
riktig kris. Vid ett tillfälle 1972 hade 
man inte medel nog att betala in 
momsen och mot slutet av samma år 
sägs att ”Kerstin, Lars-Erik och Ulla 
behöver så fort som möjligt få tillbaka 
sina utlånade pengar”. Genomgående 
saknades även kapital för någon större 
import i egen regi, vilket var målet. 
(Kulturaktiviteterna finansierades 
bland annat med bidrag från kommu-
ner och SIDA.)

Handelsbolaget hade dessutom en 
sidouppgift. Förutom att driva handel 
ägnade man sig åt politisk-kulturell 
verksamhet. Solidarisk Handel upp-
trädde således i paraplyorganisationen 
Vasastans Samarbetskommitté för USA 
ut ur Indokina som en av de andra 
politiska grupperingarna, arrangerade 
utställningar, tog fram informationsma-
terial samt organiserade översättning av 
barnböcker från vietnamesiska. (”DRVs 
ambassad hade inte tid att översätta 
barnböckerna. de hänvisade oss till Sara 
Lidman” står att läsa i ett av de första 
protokollen.) 

Unga grundare
De som skötte verksamheten de första 
4–5 åren var Lars-Erik Lundman (som 
synes ha varit den mest drivande), 
Tiina Chenon, Göran Källman, Ma-
ria Larsson, Ulla Larsson, Kerstin 
Lundman, Nina Löfquist, Gunnar 
Pettersson och en ”Peter”. De var en 
ung skara; i ett av de tidiga protokol-
len talas om behovet av borgensman 
för hyra av lokal och då är det för-
äldragenerationen som får ställa upp: 
”som borgensman Ninas Pappa” och 
något senare ”Göran ringer sin farsa 
om borgen frågan”. Allmänt användes 
också en slängig och ungdomlig stil, 
till exempel kan man läsa: ”G har ringt 
till Snuten får ej sälja te på torg”. (När 
man senare drabbades av inbrott skrev 
man dock att ”polisen” lyckades gripa 
gärningsmannen.)

Såvitt man kan bedöma av källmate-
rialet var det god sämja i gruppen och 
en väl fungerande fördelning av arbets-
uppgifterna. Endast en gång nämns en 
konflikt:

Mötet avslutades med ett gräl om 
målsättning Lars-Erik angrep de 

solidarisk handel hade sin upp-
komst i ett litet stånd där man sålde 
progressiva varor under en Gärdesfest 
i Stockholm 1970. Försäljningen fort-
satte genom ombud och följande år 
startades ett handelsbolag för att driva 
verksamheten i butiksform. Syftet var 
ideologisk. På ett tidigt diskussions-
underlag beskrivs målsättningen som:

Etablerande av affärs kontakt med 
olika Kooperativa och statliga företag 
i framstegsvänliga och antiimperia-
listiska länder i tredje världen: D.R. 
[Demokratiska Republiken] Viet-
nam, D.RFK Korea, Folkrepubliken 
Albanien, Folkrepubliken KUBA, 
Folkrepubliken Yttre Mongoliet, De-
mokratiska folkrepubliken Algeriet, 
(eventuellt Chile)

Framförallt var det Vietnams sak som 
låg nära hjärtat. Målet att stödja det 
kommunistiska Nordvietnam var såle-
des detsamma som för en uppsjö andra 
sammanslutningar i Sverige vid denna 
tid, men intressant är att man valde fö-
retagande och handel som metod att nå 
sitt mål. ”Vi anser att handel med DRV 
är ett aktivt stöd åt detta land” uttryckte 
man saken i sina flygblad. 

Bolaget antog ett flertal ideologiska 
riktlinjer som skulle styra verksam-
heten: ”1. ingen spekulation, 2. inga 
reklamationer, 3. inga krav på snabba 
leveranser, 4. betalning vid beställ-
ning.” Allt arbete skulle delas mellan 
medlemmarna, skötas på fritiden och 
vara oavlönat. Vinsten skulle användas 
för ytterligare import från Vietnam. 
Slutligen hade man en policy att aldrig 
som grupp engagera sig i någon inrikes-
politisk fråga, utan endast i utrikespo-
litik – detta för att kunna nå en så stor 
kundgrupp som möjligt.
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Under de tidiga åren var Asienkom-
paniet huvudleverantör. Vid sidan av 
detta importerades även frimärken direkt 
från det vietnamesiska, statliga företaget 
Xunhasaba. Enstaka artiklar kunde tas in 
från andra u-landsimportörer.

De ursprungliga varorna var råris från 
Hanoi, aprikosnektar, kontorslim, trälin-
jaler, kalligrafipenslar, tekannor, toalettvål, 
dadlar, vaxkritor, vattenfärg, plakatfärg, 
retuscheringspenslar, te, torkade grönsa-
ker samt vietnamesiska frimärken. 

Första året sålde man för 100–300 
kr om dagen, följande år för knappt det 
dubbla det vill säga 1 500–4 000 kr i 
dagens penningvärde. Viss försäljning 
skedde även via återförsäljare och till 
detaljister, bokcaféer, etc.

Vietnamesiska  
turkiska plattbaggar
Riset som var tänkt som en stapelvara 
ställde dock till mycket problem. En 

”Anders” som tagit emot rissäckarna till-
sammans med Asienkompaniets Tsing-
Tan skrev i ett brev:

Alla olyckliga omständigheter har 
det tycks sammangaddat sig mot 
vår risförsäljning. [---] Det mest 
olyckliga är dock sommarvärmen i 
kombination med de skalbaggar, ris-
virveln och turkiska plattbaggen som 
finns i säckarna. Dessa djur frodas i 
varmare klimat och det är ju just vad 
det är nu. [---] Annars så böljar den 
ena vågen efter den andra av kampen 
mot den bestialiska USA-imperia-
lismen och den sovjetrevisionistiska 
renegatklicken med en icke tidigare 
uppnådd entusiasm. (dvs Tsing-tan 
och jag blir jävligt glada om det finns 
nån dåre som vill vara progressiv, 
leva nära naturen i nära kontakt 
med vietnamesisk hornboskap i form 
av virvlar och turkiska? det skall väl 

i alla fall vara vietnamesiska platt-
baggar.)

 I oktober 1972 konstaterades: 

Lars-Erik har hört att många inte 
är intresserade av att köpa råris från 
D.R.V. p.g.a. den Amerikanska be-
sprutningen. Att det alltså skulle vara 
förgiftat. Sådana påståenden skall vi 
givetvis dementera. Dessa rykten torde 
dock inte vara någon bidragande orsak 
till den försämrade försäljningen.

Man enade sig om att ha en ”samstäm-
mighet” i informationen till kunderna:

Vad vi säger om riset: behandling av 
riset: det yttre osmältbara skalet har 
tagits bort. Vi har kylt ner det mot 
baggarna. Vi vet inte om det är be-
handlat med olika bekämpningsmedel 
på växtplatsen. parasiter finns i allt 

Varorna var huvudsakligen från Kina och Vietnam. Försäljningen skedde bakom denna disk som mest innehöll 
kontorsprodukter. Livsmedlen måste ha stått på ett eget bord. Ur Stockholms Företagsminnens bildarkiv.
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obehandlat spannmål. De vietname-
siska myndigheterna sänder natur-
ligtvis inte ris som är besprutat med 
gifter av USA.

År 1974 hade importen av ris upphört, 
officiellt därför att u-länderna redan 
exporterade allt ris de kunde avvara och 
således inte tjänade på att exporten gick 
genom Solidrisk Handel. Istället skulle 
man sälja varor som Vietnam ännu inte 
exporterade genom kommersiella kana-
ler, till.exempel konst. 

Konst och gummislangar
Vietnamesisk konst verkar, enligt pro-
tokollen, ha sålt bra. Huruvida det blev 
något resultat av beslutet den 20 januari 
1974: ”Göran går till LILJEVALCHS 
och försöker kränga konst. Gunnar går 
till Moderna M. och försöker kränga 
konst.” framgår ej. Ett problem uppstod 
däremot med lackmålningar som sprack 
ett tag efter att de försålts. Försäljning-
en fick ställas in under en period, varef-
ter man genomförde ”fuktbehandling i 
en garderob hos Göran o Nina”.

1972 skulle man ”kolla marknaden 
för cykelslangar, Lars-Erik får lov att 
gå på studiebesök på rumänska ambas-
saden”. Slangar salufördes sedan under 
flera år, även om man inte lyckades få 
cykelhandlare att föra dem. 1974 köpte 
man vinalon-tyg av företaget Barotex. 
Vinalonet hade uppfunnits av en nord-
koreansk forskare och var det andra 
konstfibermaterialet efter nylon. Visser-
ligen var materialet ganska obekvämt, 
men man kunde konstatera att ”Vinalo-
net har stort propagandavärde.”

Även gummisnoddar, kulspetspen-
nor, vattenfärger, tusch, fickknivar, 
batterier, häftapparater och godis 
kompletterade utbudet samt böcker 
och egenutgivna häften. Ett stort parti 
ananas, vilket krävde både en hel del 
möda och kapital, köptes in från Viet-
nam 1975 och i november 1976 sålde 
man palestinasjalar och senare även bal-
sam, nordkoreanska vantar, banankola, 
bambuflöjter och många sorters te och 
tvålar. Importen var dock problematisk:

Lars-Erik tycker att vi ska importera 
ananasen och salvan från Vietnam 
utan att ta reda på om det är lagligt. 
DVS skit i att gå igenom precis vad 
det är för innehåll.

Traditionell marknadsföring
Redan vid starten föreslogs ”offentliga 
möten, information i progressiva tid-
ningar [och] tunnelbanereklam”. Man 
kom sedan att på ett skickligt sätt an-
vända personliga nätverk för att sprida 
reklam om butiken till de radikala för-
eningar som det fanns ett stort antal av 
vid denna tid. L-E Lundman föreslog 
till och med ”att fler skulle gå med i 
socialistiska grupper och partier för att 
etablera samarbete”, men det ”Avslogs 
med hänvisning till den ökade arbets-
bördan”. Man lyckades skapa ett stort 
intresse hos massmedia och satte även 
in annonser. Slutligen använde man ett 
skyltfönster tillhörigt designföretaget 
Mah-Jong, samt spred flygblad.

Professionalisering och slutet
Sommaren 1974 kan man plötsligt 
märka en klar professionalisering av 
driften. En av delägarna, Nina, anställ-
des; tidigare hade bara ideellt arbete 
förekommit. Man genomförde (på 
leverantörens önskan) regelbunden 
varuinventering, sorterade upp korre-
spondensen med Vietnam enligt ”något 
vettigt system” och det föreslogs t.o.m. 
att de ”skulle ha en som ansvarade för 
mötets organisation”. Även protokol-
len blev nu betydligt mer formella och 
började användas som arbetsredskap för 
uppföljning av beslut.

Att företagandet sköttes allt mer 
organiserat och professionellt innebar 
dock inte att den ideologiska fokusen 
minskade. Inte heller Nordvietnams 
seger i kriget 1975 innebar minskad 
politisk aktivitet. 

Efter 1976 finns inga protokoll i ar-
kivet, men verksamheten fortsatte både 
vad gällde kulturaktiviteter och handel. 
1979 gick dock luften ur den svenska 
Vietnamrörelsen efter att Vietnam an-
fallit Kambodja och hamnat i krig med 
Kina. 1980 tog Lars-Erik Lundman ett 
studieår i Vietnam och man kan tänka 
sig att handelsbolagets aktiviteter i det 
läget började avta. År 1983 upphörde 
butiksverksamheten helt, även om 
bolaget, som då hade fyra medlemmar, 
fortsatte med viss partihandel.

edward blom arbetar som chef, särskil-
da projekt vid Stockholms Företagsminnen, 
där han bland annat leder Projekt Mercu-
rius om handelns historia i Sverige.

Alla företag har 
en historia.

Vi tar fram den!

kontakta oss för mer information 
om hur vi kan hjälpa ditt företag:

Telefon 08-634 99 00
Fax 08-634 99 35

info@foretagsminnen.se
www.foretagsminnen.se

analys Vi går 
igenom arkiv och 
sam ling ar och väljer 

ut det som är his to riskt in tres sant och 
värdefullt. 

helhet Vi skapar en 
helhetsbild med hjälp av 
hand ling ar, fo to gra fi er, 
reklam och pro duk ter.

profil Vi presen-
terar historia, ex-
 ternt och internt, 

på olika sätt: Utställningar, utbildningar, 
böcker och multi media. Vi hjälper till att 
stärka fö re tags kul tu ren med historia.

varumärke 
Vi bygger och 
utvecklar varu-

 mär ken, ge nom att visa på kontinuitet 
och för änd ring, kva li tet och kreativitet, 
lo kal och global för ank ring.
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Till vänster: Kerstin Lundman säljer progressiva varor 
från en tältliknande bod under en fest på Gärdet i Stock-
holm 1970. Detta blev upptakten till handelsbolaget Soli-
darisk Handel. Ur Stockholms Företagsminnens bildarkiv.

Nedan: Redan på skylten vid Gärdet-festen talas om 
opolerat ris från Hanoi, en produkt som skulle komma 
att ge många problem. Ur Stockholms Företagsminnens 
bildarkiv.
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ABA of Sweden 
AGA
Agria Djurförsäkring
Ahlbins Patentbyrå
Alecta
Alfa Laval 
ALMEGA
ALMI Företagspartners Stockholm 
AP-fastigheter
Apoteket 
Astra Zeneca 
Barnens Bokklubb
Bastling & Isaksson AB, Advokaterna
Beck & Sons Bokbinderi
AB Wilhelm Becker
BEEP
Berghs Förlag 
Beslutsmodeller 
Axel Bodéns Handels AB
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm 
Stiftelsen Bokbranschens Understöds- 
och Utbildningsfond 
Bonnierföretagen
Brandkontoret
Busslink i Sverige 
Carlsberg Sverige
Stiftelsen H T Cedergrens Upp-
fostringsfond 
Advokatfirma Cederquist KB
Cerealia
Christenson AB, Advokat 
J C Decaux Sverige 
Drott
Electrolux
Elekta
Telefon AB L M Ericsson
Esselte 
Familjebostäder 
FAR
FAR FÖRLAG AB
Farmacihistoriska Sällskapet 
FERA Ljuskultur
Flood Advokatbyrå
Flygarbetsgivarna
Flygtekniska Föreningen
FR i Stockholms Län
C E Fritzes 
Fylgia AB, Advokatfirman
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningen Sveriges Skeppsklarerare
Föreningssparbanken
Giertta AB, Silversmeden
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Graphium Norstedts Tryckeri AB
Gröna Lunds Tivoli 
Hald & Tesch Brand 
Hamilton & Co Advokatbyrå
Handelsbanken
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Heidelberg Sverige 
Henkel Norden 
Advokatfirma Hägglund & Ramm- 
Ericsson KB
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
Lars Hökerberg Förlag
ICA 
IFU Utbildnings AB

Informationsförlaget Heimdahls 
Institutet för värdering av fastigheter
Invik 
John Mattson Fastighets AB
Juridiska Biblioteket
Kinnevik, Industriförvaltnings AB
Konstnärernas Riksorganisation
Konstvetenskapliga Institutionen,  
Stockholms universitet
Kontorstekniska föreningen
Kooperativa Institutet
Kraft Sverige
Landshypotek 
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lindahl HB, Advokatfirman
Lindberg & Saxon HB, Advokatfirma
Sten Lindskog Advokatbyrå HB
Livsmedelsföretagen
Ivar Lundh & Co 
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringsbolagens AB
Magnusson & Wallin Advokatbyrå
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Mariebergs Arkivbyrå 
Markaryds kommun, Centralarkivet
Martin Olsson HAB
Metallgruppen MEGAB
MQ/Jaller Klädcenter AB
NCC 
Nordea
Advokatfirma Nordia KB
Nordiska Kompaniet 
Nordstiernan 
Nordia KB, Advokatfirma
P A Norstedt & Söner 
Nova AB, Advokatfirman
Nya Sällskapet 
Nynäshamns Ångbryggeri, Intresse-
förening
Odhner & Co Belysning 
Osbecksgymnasiet
Osram 
Packhuslagret 
Pedersen, Advokatfirman Hans
Plåtslageriernas Riksförbund
Pocketshop
Primus 
Procordias Pensionsstiftelse
Roth, Advokatbyrå Peter
Sackemark AB, Advokatfirma
Salus Ansvar
Sand & Grus AB Jehander
Sandrew Metronome AB 
SAS
SBAB
Schering-Plough 
SEB
Sirius International Insurance Corp-
oration
SITA
Skandia 
Skanska 
Skogsindustrierna
Skolfastigheter i Stockholm AB
Skärgårdens Trafikantförening
Sollentuna Kommun
Sparinstitutens Pensionskassa
Spectra Physics

Spendrups
Spårvägens Idrottsförening
Sthlms Bleck&Plåtslagarmästareförening
Stockholm Globe Arena 
Stockholm Saltsjön
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Kulturförvaltning
Stockholms Läns Hemslöjdsförening
Stockholms Näringslivskontor 
Stockholms Stadsmission
Stockholmsmässan 
Stokab 
Stoseb, Stor-Stockholms Energi AB
Strandberg & Co, Advokatfirma
Svala & Söderlund Hovmusikhandel
Svensk Energi
Svensk Filmindustri
Svensk Form 
Svensk Handel 
Svensk Industriförening
Svensk Pantbelåning 
Svenska Bankföreningen
Svenska Bryggareföreningen
Svenska Filmklubben
Svenska Htundskyddsföreningen
Svenska Pressbyrån 
Svenska Spel
Svenska Trävaruproducenter
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges Försäkringsförbund
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Möbelindustriförbund
Sveriges Skeppsmäklare
Sveriges Trähusfabrikanter
Systembolaget
SYVAB, Sydvästra Stockholmsregionens 
Va-Verks AB
Sågverkens Riksförbund
Sällskapet för Folkundervisningens 
Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Tenkikföretagen
Tendorf, Advokatfirma Thomas
Thorén & Partners, Advokatfirman
J H Tidbeck AB
Timbro
Tore Ulff 
Trygg Hansa
Trygghetsfonden
Twilfit
Unilever Sverige 
Vattenfall
Veteranklubben Alfa
B. Wahlströms Bokförlag 
Wallander AB, Advokatbyrå N. A.
Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse
Wennerholm & Öhman KB, Advokat-
firma
Widell AB, Advokat Anna Stina
AB P Wikström J:or
Åhléns 

Nya företags- eller organisationsmedlem-
mar. är markerade med blått. De nya 
medlemmarna hälsas hjärtligt välkomna!

Företags- och organisationsmedlemmar 
 
maj 2004
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Föreningen Stockholms Företagsminnen är världens största 
centrum för näringslivshistoria. Bakom bildandet 1974 stod 
Stockholms Stad, Stockholms Handelskammare samt en-
skilda företag. Från början låg fokus på Stockholmsregionen, 
men idag finns företag och organisationer från hela Sverige 
och utlandet bland medlemmarna.

Vårt syfte är att bevara och presentera näringslivets historia. 
Bevarandet innebär att vi hjälper företag och organisationer 
att säkerställa historiskt intressant material och ser till att det 
bevaras på bästa sätt. Presentation innebär att vi hjälper våra 
medlemmar att använda sin historia i olika former, internt och 
externt. Vi projektleder och genomför researchuppdrag, böcker, 
utställningar, webb- och multimediaprojekt med mera.

En annan viktig uppgift är att bistå forskare, skolor och 
allmänhet med research och kunskaper.

Idag förvaltar Föreningen Stockholms Företagsminnen 
mer än 42 000 hyllmeter historiskt material, cirka tre miljoner 
fotografier, 500 000 ritningar och runt 10 000 föremål. Mer 
än 4 000 företag representerar alla storlekar och branscher. 
Materialet sträcker sig från 1700-talet fram till idag. Förutom 

medlemsföretagens samlingar ingår även arkiv från företag som 
upphört med sin verksamhet. Deponerande företag förblir ägare 
till sitt material och har full kontroll över användningen.

Föreningen Stockholms Företagsminnen är en obunden, 
ideell förening och till största delen självfinansierande. Vår års-
stämma, där enskilda medlemmar och företagsmedlemmar del-
tar, är högsta beslutande organ och utser styrelse.

Vi ger ut tidskriften Företagsminnen 4 gånger per år, ett 
nyhetsbrev 4–6 gånger per år samt Hågkomster, en serie med 
källskrifter. Medlemmar i föreningen får samtliga publikationer 
utan extra kostnader.

För medlemmarna anordnas även sammankomster och studie-
besök.

Föreningen Stockholms Företagsminnen är medlem i Inter-
national Council of Archives – Section for Business Archives, Nä-
ringslivsArkivens Förening, Näringslivets Arkivråd, Verein Deut-
scher Wirtschaftsarchivare samt Föreningen Kultur & Näringsliv.

Sedan starten 1974 har Företagsminnens styrelse bestått av 
representanter för både näringsliv och forskning. Vid detta num-
mers utgivande har styrelsen följande ledamöter och suppleanter:

Föreningen Stockholms Företagsminnen

rolf åbjörnsson
Ordförande
Setterwalls Advokatbyrå

bo damberg
Sandrew Metronome AB

bo ekengren
P A Norstedt & Söner

ulrica franzén
Södersjukhuset

hans de geer 
Handelshögskolan

susan göhlin

björn jordell 
Stockholms Stadsarkiv 

anders hallgren
ICA-handlarnas Förbund

mats larsson 
Uppsala Universitet

jan molin
Skandia Försäkrings AB

sture persson
Stockholms Handelskammare

klas råsäter
Råsäter Rådgivare AB

walter sköldefors
Svensk Handel

berit svedberg
Stockholms Stadsmuseum

ann-kristin westerberg
AB Svensk Filmindustri

lars österlind
Stockholms Hantverksförening

Adress
Föreningen Stockholms Företagsminnen
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma

Öppettider
Reception och växel 
09.00–11.30
12.30–16.00
Besök enligt överenskommelse.

Telefon, och fax
Växel 08-634 99 00
Fax 08-634 99 35

E-post
info@foretagsminnen.se

Webbplatser
www.foretagsminnen.se
www.naringslivshistoria.se

Vd, Alexander Husebye, 08-634 99 14
alexander.husebye@foretagsminnen.se

Chef, forskningssekretariat 
Per Dahl, 08-634 99 13
per.dahl@foretagsminnen.se

Chef, kommunikation 
Pontus  Staunstrup, 08-634 99 23
pontus.staunstrup@foretagsminnen.se

Kontaktinformation




