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ledaren

Den finska tystnaden

få saker är proportionellt så frånvarande i det svenska med-
vetandet som Finland. Från den dunkla forntiden, och långt in 
i modern tid, var området en självklar del av Sverige. Ja, västra 
Finland och Svealand var antagligen ett gemensamt rike redan 
innan Götaland inkluderades. Efter 1809 års krig blev det i stäl-
let två officiellt svenskspråkiga enheter: ett ”Restsverige” samt, 
det under Ryssland lydande, storfurstendömet Finland. Länge 
skulle storfurstendömet (även om 5/6 av invånarna utgjordes av 
finskspråkig bondebefolkning) sakna ett enhetligt finskt skrift-
språk och helt styras av den svensktalande borgerligheten och 
adeln. (Bytte man stånd började man även tala svenska.) 

Förvisso är detta knappast någon nyhet för Företagsminnens 
läsare, men ändå har det alltid varit så förvånansvärt tyst 
om detta land som vi uppenbart har mer gemensamt med än 
några andra länder – en gemenskap som borde ha förstärkts 
av att det dessutom finns en halv miljon svenskar som är för-
sta eller andra generationens finländska invandrare. 

Under min skolgång var studierna av Finland minimala 
och inskränkte sig till de tre största städernas placering, natio-
nalsången samt flaggans färger – inte ens den tidigare obliga-
toriska Fänrik Ståls sägner fanns kvar i läroplanen. Jag hoppas 
det är bättre i dag. Helt klart är i alla fall att många svenskars 
kunskapslucka, vad gäller deras östra grannland, är så stor att 
man skulle kunna köra, det, de mest förknippar Finland med, 
rakt igenom – nämligen en Finlandsfärja. 

Stig Ramel förklarade denna tystnad (när han vid ett tillfäl-
le presenterade sin bok om Gustaf Mauritz Armfeldt) med att 
invånarna i Sverige efter 1809 blev helt traumatiserade över att 
deras gamla landsmän så snabbt fann sig till rätta under den 
nya överheten. Efter ett halvsekel började också finländarna 
skapa sig en egen identitet och utveckla finskan som admi-
nistrativt och litterärt språk. Fast, kanske har tystnaden lika 
mycket berott på dåligt samvete: När Finland förklarade sig 
självständigt 1917 vågade Sverige varken komma till undsätt-
ning eller ens erkänna den nya republiken förrän Lenin gett 
dem tillåtelse. Och 1940, efter vinterkrigets slut, erbjöd Fin-

land att förena sig med Sverige i en union, bl. a. med gemensam 
statschef, men den svenska regeringen sa nej till ”återföreningen” 
av rädsla för Sovjet. Kanske var det inte så dumt att ha en liten 
buffert mellan sig själv och den stora grannen i öster ... 

Inte heller som näringslivshistoriker, måste jag erkänna, 
har man särskilt mycket kunskaper om vad 1809 innebar: 
Vad hände egentligen med näringslivet när landet plötsligt 
delades av på mitten? Är det den gemensamma historien, 
den svenskspråkiga minoriteten i Finland eller de finländska 
invandrarna till Sverige som gör att Finland har f ler svenska 
konsumentprodukter än andra länder? Eller att svenska stor-
företag tycks ha haft lättare att samarbeta med finska kol-
legor än med danska och norska? 

Något mer hoppas jag att Ni vet efter att ha läst detta te-
manummer om Finland. Två finländska professorer skriver 
om det finska näringslivets utveckling och dess förhållande 
till Sverige. Ronald Fagerfjäll beskriver Finlands stora eko-
nomiska framgångar under senare år. Militärhistorikern  
Zetterberg berättar om de frivilliga bönder som åkte över och 
hjälpte till i det finska lantbruket när männen var ute i krig. 
Och Fånga Platsen berör denna gång hur 1809 påverkade det 
svenska näringslivet.

Trots att vi låter huvudtemat breda 
ut sig på fler sidor än brukligt, blir det 
naturligtvis även annat: Wahlströms 
ungdomsböcker, fotboll i bankvärl-
den, hotell- och restauranghistoria 
samt upplevelseindustrier. Ett 
nytt återkommande inslag är det 
näringslivshistoriska korsordet 
på s. 44.

God läsning eller  
Hyviä lukuhetkiä som 
det heter på finska!

edward blom redaktör
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Omslagets framsida: En båt från Silja Line på färd från 
Stockholm stävar in i Helsingfors hamn år 1970. Högst upp till 
höger syns domkyrkan i Helsingfors. Fotograf: Erik Forsgren. 
Centrum för Näringslivshistorias bildarkiv.
 
Omslagets baksida: Reklam för Epa-kedjans varuhus i 
Skara, 1960-tal. Epa hade grundats på 1930-talet och var ett 
samarbete mellan Turitz och NK; 1978 köptes det upp av Åhl-
éns Tempo och namnet försvann. Åhléns historiska arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria. 

AB Wilhelm Beckers färg fabrik på Lövholmen. Idag är  
fabriken en elegant utställningslokal. 
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När Finland gick ut i krig saknades arbetskraft som skötte 
jordbruket. Svenska bönder och drängar begav sig till  
Finland som volontärer.

20

den ideella föreningen Centrum för Näringslivshistoria (CfN) bevarar näringslivets historia och visar hur överraskande aktuellt det förf lutna är. Centrum 
för Näringslivshistoria hjälper företag och organisationer att säkerställa sitt historiska källmaterial, och att använda historien professionellt i olika interna och 
externa aktiviteter. Centrum för Näringslivshistoria genomför research och producerar böcker, utställningar och webbplatser. Idag hanterar Centrum för Nä-
ringslivshistoria över 7 000 företags historia i arkiv, fotografier, f ilmer och intervjuer med kända och okända företagare. Deponerande företag äger sitt material 
och har full kontroll över användningen. 

I Centrum för Näringslivshistoria ingår Designarkiv, Sveriges största samling av föremål och arkiv gällande design. Stockholms Företagsminnen är en lokal 
förening som på Stockholms stads uppdrag hanterar material från företag som inte längre existerar.

Wahlströms ungdomsböcker 
är lika populära i dag som  
i början av 1900-talet. 
En rad skickliga illustratö-
rer och konstnärer deltog  
att skapa omslag som tog  
ut svängarna rejält, s. 26.

36



4 företagsminnen 2009;2

Vi på Centrum för Näringslivshistoria tar hand om svenska 
företags minnen, en grundläggande del av samhällets historia.

Vi bevarar och berättar deras historier, till nytta för företa-
gen själva, forskare och andra intresserade. Historierna hjälper 
oss förstå vad som bygger tillväxt och välfärd i företaget och i 
samhället.  

Ditt och andra företags berättelser sätter aktuella skeenden 
i ett sammanhang. De hjälper dig stärka företagskulturen, 
bygga dina varumärken och stödja din marknadsföring.

Vi förvaltar dina minnen i vårt arkiv och berättar din his-
toria – i form av föredrag, böcker, utställningar eller på webb-
platser. Bli medlem i föreningen Centrum för Näringslivs-
historia och se hur andra företag använder sin historia. Som 
medlem får du även denna tidskrift, en och annan bok samt 
inbjudningar till evenemang hos våra medlemsföretag.

För mer information, besök www.naringslivshistoria.se el-
ler kontakta vd Alexander Husebye på 08-634 99 14 eller 
alexander.husebye@naringslivshistoria.se. 

Vad har ditt företags historia 
med framtiden att göra?

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

CENTR E FOR BUSINESS HISTORY IN STOCK HOLM

Framtidsvisioner kan vara frestande! Bilden visar det spektakulära projektet Alweg, som initierades av Axel Wenner-Gren. Bilden är från 
1953, även om den mer påminner om ett modernt höghastighetståg. Men varför blev det inget av i slutändan? Fotograf okänd.
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detta år uppmärksammar vi att det gått 200 år sedan 
Finland och Sverige skildes åt. Efter ca 600 gemensamma 
år från medeltid (egentligen tidigare) till nutid mötte vi efter 
1809 helt olika öden. En utmärkt terräng för jämförande 
forskning i olika framgångsmodeller, skulle man tro.

Under våra formativa år utvecklade vi samma värde-
ringar och strukturer. Det talades troligen mera finska 
i Stockholm då än i dag. Åbo var i restid och mentalt 
närmare Stockholm än, säg, Gävle. Drottning Christina 
grundade Rikets tredje universitet i Åbo. (Nummer två 
finns fortfarande i Tartu/Dorpat i Estland). Redan i början 
av 1600-talet såg Bergskollegiet i Stockholm till att det 
grundades järnbruk i Finland – stormakten behövde järn 
i mängder. (Min finska hederstitel bergsråd är ett direkt 
arv från Bergskollegiets ämbetstitlar). Jordbruket, huvud-
näringen, skiljde sig bara i grad av fattigdom – Finland 
ligger långt längre norröver. Trots det var det 1809 ändå två 
mycket lika samhällen som skildes åt. 

Finland blev en del av det ryska riket, men behöll sina 
svenska lagar, byggde en egen förvaltning och drog sedan 
full nytta av den frihandelspolitik som Storbritannien bedrev 
kring 1850. Finland hade tullfrihet gentemot Ryssland (men 
Ryssland hade tullmurar utåt). En livskraftig metallindustri 
utvecklades med avnämare i Ryssland. 

För Finland var S:t Petersburg en lysande världsmetropol 
nära Helsingfors, en inspiration, en dörr till ett glittrande liv 
vid Nevan, hovet och militären. Mannerheim var en av de 
många finska officerarna i rysk tjänst. Den berömda juve-
leraren Fabergés guldsmeder kom till stor del från Finland. 
Och så vidare. Men skogsvarorna exporterades ändå i huvud-
sak till de traditionella västmarknaderna, vilket blev Finlands 
räddning när rysshandeln tvärt bröts 1917.

Den svenska utvecklingen var helt olik. Sverige vände 1812 
stormaktspolitiken ryggen, och utvecklade den eftertänk-
samma neutralitet som så kraftigt gynnat landet och dess 
industri ända till i dag. Sverige stod utanför världskrigen och 
tjänade gott på det. När andra länders industrier var utslitna 

av världskrigen, hade Sverige en oskadad, slagkraftig industri 
med internationella kontaktnät. 

Efter sina krig 1939–44 låg däremot Finlands industri 
tekniskt och kommersiellt långt efter Sveriges. I dag har vi 
hunnit i kapp varandra. Hur gick det till? 

Så olika, ändå så lika. Likheterna finns kvar än i dag, klara 
och tydliga. Våra två länder erbjuder en god grund för kom-
parativa industrihistoriska studier. Konstigt nog har jag bara 
hittat en enda djuplodande skrift och den gäller skogsindu-
strierna: Christer Petersons Finsk ingenjörskonst och svenskt 
imperiebyggande (SNS 1996). En fascinerande jämförelse 
av hur olika våra skogsindustrier utvecklades genom olika 
handlingsmönster trots samma konkurrensmiljö. Liknande 
jämförelser kunde tillämpas på andra industribranscher.

Varför försvann svensk varvsindustri redan på 1970-talet, 
medan (designintensiv) finsk alltfort lever? Varför har Sverige 
kunnat skapa serviceindustrier som IKEA, H&M eller Claes 
Ohlson, medan Finland ingen motsvarighet har? Varför 
byggde svensk teknik, i början, på tekniska snillens idéer, 
medan finsk byggde på anonyma ingenjörers arbete, ofta 
tillsammans med gamla studiekamrater i kundbolagen? Men 
finsk design, liksom svensk, byggde också den i början på 
framstående individer.

Djuplodande komparativa studier av sådana fenomen kun-
de minsann vara lika lärorika som att studera japanska m. f l. 
modeläror. Vi är ju så lika, men ändå så olika.

krönikan | krister ahlström

Så lika – så olika

krister ahlström är äldre indu-
striman i Finland, tekn. dr h.c., fil. dr 
h.c., bergsråd och i Sverige medlem i 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 
samt Peter Wallenbergs stiftelse för 
teknik och ekonomi. Han har 
tidigare varit ordförande i finska 
arbetsgivareföreningen, vd och 
ordförande i Ahlströmbolagen 
samt vvd i Stora Enso, Fortum 
och OY Wärtsilä.
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Pigga 90-åringar
Nittio år fyller Electrolux som bildades i augusti 
1919 genom en sammanslagning av AB Lux 
och Elektromekaniska AB. Det sistnämnda 
företaget var vid tiden för fusionen helägt av 
försäljningsbolaget Svenska Elektron AB, som 
styrdes av affärsmannen och dammsugarpionjären Axel 
Wenner-Gren. Även Marabou kommer under året att 
nittioårsfira. Själva företaget bildades visserligen 1916, 
men 1919 startade den svenska produktionen i och med 
att verksamheten i den nybyggda chokladfabriken i 
Sundbyberg kom igång. Företagsminnen säger Grattis!

Filmhistoria
På Stockholms stadsmuseum kan stockholmarna bekanta 
sig med stadens filmhistoria. Den nya utställningen I 
huvudrollen: Stockholm visar upp stadens ansikte i spel-
film, dokumentärer, affischer, rekvisita och mycket an-
nat. En och annan näringslivshistorisk vinkel finns även 
i de många miljöerna som fångats av kameran sedan 
1896 – missa inte reklamfilmen för Marabou, där Karl 
XII kliver ner från sin sockel i Kungsträdgården och 
uppsöker närmaste chokladbutik för att lite bryskt skaffa 
sig påfyllning av blodsockret ...

 Mer info på www.stadsmuseum.stockholm.se 

Fråga doktorn
Från och med nästa nummer kommer ett nytt stående 
inslag vid namn Fråga doktorn att ingå i Företagsminnen. 
Det rör sig dock inte om en läkarspalt, utan om en sida där 
läsarna kan fråga vad som helst som rör svensk närings-
livshistoria. Centrum för Näringslivshistorias arkivarier, 
historiker och särskilt dess chef för forskningssekretariatet, 
Dr Per Dahl, kommer att göra sitt bästa att finna svar på 
de mest omöjliga frågor. Så tveka inte: ställ Er fråga redan 
nu till info@naringslivshistoria.se! Glöm inte att skriva 
”Fråga doktorn” i ämnesfältet.

Noterat
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Läkerol tyskt
I Populär Historia nr 2 2009 berättas historien bakom 
halstabletten Läkerol, och den omskakande uppgiften 
att receptet inte alls är svenskt. Adolf Ahlgren i Gävle 
importerade ursprungligen Läkerol-tabletterna från 
Tyskland, där de såldes under annat namn i lösvikt på 
apoteken. Men, det blev den svenskpaketerade, och med 
tiden även svensktillverkade, versionen som spred sig 
över världen och inte det tyska originalet – se där vad ett 
bra varumärke, skicklig distribution och iögonfallande 
marknadsföring kan göra.

Det var för övrigt 1909 som Adolf Ahlgren började 
sälja tabletten i Sverige, så Läkerol fyller 100 jämnt i år.

Carl-Arne Breger död 
Industridesignern Carl-Arne Breger har gått bort i en ålder 
av 85 år. Han formgav bland annat den fyrkantiga hinken, 
toaletter och badkar, Diavoxtelefonen samt ”tevekannan” 
Signatur, som man kunde förse med ett Melittafilter. 
Centrum för Näringslivshistoria har mottagit ett mindre 
arkiv från Breger med framför allt modell- och mönster-
registreringar av hans produkter.

Rättelse
I Företagsminnen 2006:1 fanns en intervju med Hen-
nes & Mauritz grundare Erling Persson, gjord av Björn 
Edsta. Intervjun publicerades igen hösten 2008 i en 
reklambilaga för Företagsminnen som bl.a. följde med 
tidskriften Entreprenör. Tyvärr har ett fel smugit sig in 
i både originalartikeln och nypubliceringen. Det står att 
direktör Björn Edsta vid tiden för intervjun arbetade på 
Köpmannatjänst, men naturligtvis var det Köpmanna-
förbundet Björn Edsta var anställd vid.

Köpmannatjänst var ett företag som tillverkade in-
redningar till dagligvarubutiker. Det hade startats av 
Köpmannaförbundet men togs tidigt över av ICA. 
Köpmannaförbundet var däremot en branschorganisation 
för detaljhandeln som senare gått samman med bl. a. 
Grossistförbundet till dagens Svensk Handel. 

Helt nytt museum
Den 1 april 2009 invigde centerledaren Maud Olofsson 
ett helt nytt museum: EWK-museet Centrum för politisk 
illustrationskonst. Museet ligger inrymt i Arbetets muse-
ums lokaler i Norrköping och är bekostat av Centerpartiet. 

Signaturen EWK hette egentligen Ewert Karlsson och 
var politisk satirtecknare. Han inledde sin karriär på RLF-
tidningen och kom livet igenom att teckna för lantbruks-
rörelsens tidningar och böcker, men även för Stockholms-
tidningen och Aftonbladet. Det nya museet har lånat in en 
stor mängd material från Lantbrukarnas Riksorganisations 
arkivdeposition hos Centrum för Näringslivshistoria. 

Visste du förresten att Margaretha van den Bosch, tills 
nyligen chefsdesigner vid H&M och benämnd ”Sveriges 
mäktigaste modekvinna” är dotter till EWK!
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Finlands makalösa upphämtning

någon gång under den stora finländ-
ska ekonomiska krisen, vid den tiden då 
Berlinmuren föll och östhandeln packade 
ihop, publicerade tidningen Affärsvärlden 
ett mörkt reportage om broderlandets 
ekonomiska våndor. Fram till 1993 var 
Finland ett land i djup ekonomisk kris, en 
depression då BNP krympte 10 procent 
och då arbetslösheten steg till 20 procent. 

Som ansvarig för Affärsvärlden 
beställde jag fram en bild på medeldis-
tanslöparen Lasse Virén för förstasidan, 
den där legendariska när han låg på kol-
stybben på Münchenolympiaden år 1972 
efter ett halvt 10 000-meterslopp. 

Mirakulös upphämtning
”När Finland föll” blev rubriken. Poängen 
med bilden var att de flesta läsare fortfa-

rande kom ihåg att Virén hade rest sig, 
sprungit i kapp tätklungan och sedan 
vunnit loppet på ny världsrekordtid. En 
mirakulös upphämtning. Få trodde väl 
på allvar att Finland skulle nöja sig med 
mindre efter den här krisen heller. 

Finland hade då redan gjort ett första 
ekonomiskt ryck, bort från rollen som 
Nordens låglöneland och legotillverkare. 
Finländska koncerner hade till exempel 
börjat stöpa om svenska företag med en för 
oss ny ledarstil, mer centraleuropeisk än 
anglosachsisk. Det var en stor förändring. 

Man kan diskutera för- och nackdelar 
med Finlands långa period som ryskt stor-
furstendöme under 1800-talet och början 
av 1900-talet. Bland de negativa följderna 
finns att det dröjde så länge innan Finland 
fick en diversifierad industri. 

Först trävaror
Precis som i Sverige började industria-
liseringen med trävaror – Finland var 
ju naturligt Europas främsta skogsland, 
med vidsträckta skogar och vattendrag. 
Många hundra sågverk grundades över 
hela landet; Kotka, Björneborgsregionen, 
Kemi och Viborgska viken blev vikti-
gast. Länge exporterades rundvirke till 
de svenska sågverken på andra sidan 
Östersjön, ända in i vår tid.

Produktionen av trämassa, cellulosa 
och papper koncentrerades till Kymmene, 
Vouksendalen och Tammerfors. Precis 
som i Sverige var tillgången till isfria 
hamnar avgörande; papper tål inte lång 
lagring. 

Fanérindustri kom i början av 1900-
talet och Finland blev också världens 

Svenskens syn på Finlands industri har ändrats i grunden. Från basindustri, låga  
löner och legotillverkning har landet, sönderslitet av krig, nästan gått upp till toppläge 
i OECD:s välståndsliga. Forskning inom it, design och konsumentkänsla är några av 
framgångsfaktorerna, med Nokia som ledande symbol. | ronald fagerfjäll

Motstående sida: Mobilföretaget Nokia ägnade sig ursprungligen åt bl. a. gummi-
tillverkning och träförädling. Här syns företagets timmerflottare under en rast 

1938. Nokias arkiv hos ELKA, Centralarkivet för Finlands Näringsliv.
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ledande leverantör av trådrullar. Så sent 
som i början av 1900-talet etablerades 
tekoindustrin. Koppargruvan Outokumpu 
och relativt få och små verkstäder antydde 
att industrialiseringen hade börjat. 

Så sent som på 1920-talet var fortfa-
rande närmare hälften av Finlands fåtaliga 
130 000 arbetare anställda i skogsindustrin. 

Språkgränserna = klassgränser
Frihetssträvandet från Ryssland kompli-
cerades av en ekonomisk dimension på 
det sätt som vi sett i många andra län-
der med f lera etniska grupper. Språk-
gränserna, som inte alltid följde etniskt 
ursprung, sågs också som klassgränser. 
Finlandssvenskar var ofta borgare i stä-
derna, träpatroner och fabrikörer medan 
finnar var småbrukare och i någon mån 
arbetare.

Genom historiens nyck blev ryska 
kvardröjande soldater verksamma 
på den ena framför allt f inska ”röda 
sidan” och ditresta tyska och svenska 
militärer på den andra mer f inlands-
svenska ”vita sidan”. Det oerhört blo-
diga och grymma inbördeskrig som 
hette ”frihetskriget” i den svenska his-
toriebok jag läste slutade med att den 
vita sidan besegrade den röda sidan 
och bildade regering. 

Det säger sig självt att mellankrigs-
tidens krigssargade Finland blev ekono-
miskt efterblivet. Laga skiftet infördes 
t. ex. först nu i jordbruket, ett sekel efter 
Sverige. Det gällde att dämpa hatet och 
missnöjet efter kriget med nya jord-
bruksmetoder.

Att skriva om det ekonomiska utbytet 
mellan länderna de följande decen-
nierna är inte så meningsfullt. Så sent 
som 1967 hade ju inte Finland ett enda 
företag bland Nordens 100 största, 
Sverige hade däremot 75. 

I Sverige var vid den tiden 18 finländ-
ska företag representerade med samman-
lagt 183 anställda, medan svenska företag 
hade 4 800 anställda i broderlandet. 
Finland blev intressant som etablerings-
land när de svenska tekoföretagen fick 
lönekostnadsproblem. Stora skaror av fin-
ländsk arbetskraft rekryterades till svensk 
verkstadsindustri. Varvsindustrin blev mer 
och mer beroende av ”grå arbetskraft” 
som ofta slussades dit av finländska för-
medlare. I Västergötlands tekofabriker 
satt finskspråkiga arbeterskor på rad. 

Politiskt schabbel i Sverige
Men saker ändrar sig. De svenska poli-
tikerna schabblade bort tillväxten efter 
1976, samtidigt som Finlands näringsliv 

växte och omstrukturerades. När större 
svenska koncerner drog ned arbetsstyr-
kan i Sverige och köpte bolag i främst 
Europa, kom finländska företag och 
tog över verksamheter som passade in i 
deras strukturprocess.

Låt mig friska upp ert minne. I den 
svenska skogsmaskinbranschen genom-
fördes en lång fusionsprocess som ledde 
till att två finländska företag dominerade 
bilden. De var Valmet och Rauma Repola 
som drev och strukturrationaliserade alla 
de medelstora maskinverkstäder som tidi-
gare hade funnits inom skogskoncernerna.

Inom gruv- och metallindustrierna 
gjorde finländarna en liknande räd. 
Outokumpu ägde snart inte bara Vis-
cariagruvan i Kiruna utan också gamla 
Metallverken och delar av Wirsbo 
Bruk. Rautaruukki bildade Fundia till-
sammans med norskt kapital och där 
fanns nu en stor del av de medelstora 
handelsståltillverkarna. Ovako köpte 
in sig till hälften i SKF:s dotterbolag 
inom ståltillverkning.

Inom den tyngre kemin var det på ett 
liknande sätt när Neste tog över poly-
etenfabriken i Stenungsundskombinatet 
och Kemira förvärvade Bolidens svavel-
syreanläggning i Helsingborg. Ganska 
stor inom den tyngre verkstadsindustrin 
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var förstås också hisstillverkaren Kone 
med 1 400 anställda i Sverige.

Svenskarna visade inte samma intresse 
för de finska företagen vid den här 
tiden. Tung industri var ur mode efter 
krisen i slutet av 1970-talet och fokus 
var riktat mot den gemensamma mark-
nad som tagit fart på kontinenten. Men 
Aseas köp av elteknikföretaget Strömberg 
var ett lysande undantag. Sedan tidigare 
fanns också Valmets bilfabrik i Nystad 
som nu tillverkade Saabbilar. 

Misstro mot Nokia
Det är kanske inte att undra på att vi 
svenska finansjournalister reagerade 
med viss misstro när Nokia dök upp på 
den internationella scenen. Från skogs-
produkter till gummistövlar till gum-
miklädd telekabel till teleteknik till tv 
och till datorer. Nu pekades mobiltele-
foner ut som framtiden, en produkt som 
var populär bland hantverkare. 

Det var ju Nokia som hade tagit över 
både Luxors och Ericssons katastrofala 
datorindustri mot slutet av 1980-talet. Att 
den typen av vandring mellan tekniker 
och marknader inte fungerar, det visste ju 
vi företagsbedömare med självaktning.

Visst var det spännande att Nokia-
folket fick en stor utvecklingsorder 
från Jan Stenbecks Comvik, men det 
berodde ju mest på att hela svenska eta-
blissemanget motarbetade honom. Och 
visst var det fantasieggande att ett litet 
finländskt företag vågade gå in i kon-
sumentelektroniken i getingboet Väst-
tyskland. Men alla finländare är inte 
vinnare, hur tappert de än kämpar.

Ernroth byggde broar
Till en början såg vi skeptiker ut att få 
rätt. Nokia drabbades av den ena mot-
gången efter den andra. Om inte Casimir 
Ernroth, Finlands motsvarighet till gamle 
Dodde Wallenberg, hade hållit i klubban 
är det osäkert hur det hade gått. Casimir 
tycktes ha förmågan att bygga broar mel-
lan de finlandssvenska och finska intres-
sesfärerna. Han kunde mobilisera hela det 
stora finländska nätverket. 

Det var han som bildade skogsjät-
ten UPM Kymmene av ett skogsbolag 
från vardera sidan, och som senare 

Motstående sida: Koppargruvan Outokumpu inledde Finlands industrialisering och gav namn åt  
företaget Outokumpu Oy, idag en världskoncern. Här syns praktikanter i bergsteknik på väg till Liperi 
för malmsökning år 1936. Outokumpus arkiv hos ELKA, Centralarkivet för Finlands Näringsliv.

skulle snickra ihop banken Merita av 
Föreningsbanken och Kansalis-Osake-
Panki. Det hörs på namnen från vilka 
sfärer de kom. Det tekniskt avancerade 
Merita skulle senare bilda en av hörn-
pelarna i den nordiska banken Nordea.

Att Finland så småningom blev värl-
dens kanske mest avancerade it-land  
relativt sett berodde på detta Nokia. 
Men länge hade tele- och elektronik-
koncernen stora problem. Koncern-
chefen Kari Kairamo valde att ta sitt liv 
under trycket från jobbet och problem 
i familjen. Alldeles innan hade hans 
kronprins dött i en hjärtinfarkt. Casimir 
Ernroth satsade i krisläget som upp-
stått på junioren Jorma Ollila som så 
småningom skulle bli Finlands största 
näringslivshjälte någonsin. 

Men så sent som 1992 var Nokia fortfa-
rande ett krisföretag, en problemhärd som 
svenska Ericsson avstod att ta itu med 
när erbjudande kom. Ericsson hade några 
formidabla år då man tryckte tillbaka 
mobiltelefonins pionjär Motorola på alla 
områden. Nokias tekniker behövdes inte.

Nokia förstod design
År 1997 kunde koncernchefen i Ericsson, 
Lars Ramqvist, stolt meddela att man 
nu var ledare på världsmarknaden både 
för mobiltelefonsystem och för mobil-
telefoner. Men det var Nokiafolket, 
med sin erfarenhet från konsumentelek-
tronik, som först begrep vad designen 
skulle betyda på den nya konsument-
marknaden. Ericssons utvecklingschef 
fnös åt de finländska ”tvålarna” som 
saknade antenner. På några år förlorade 
det svenska företaget sin ledarposition 
och tvingades bilda samriskbolaget 
Sony Ericsson med japanska Sony.  
Nokia däremot etablerade sig som värl-
dens ledande märke när mobiler började 
köpas av miljarder konsumenter. 

Ungefär då inträffade Finlands jätte-
ryck. När Världsbankens Atlas över till-
växten i världens länder publicerades år 
2000 visade den ett Finland som under 
sex år klarat medeltillväxt på 3,8 pro-
cent och en halvering av arbetslösheten. 
Den nya EU-medlemmen var näst bäst i 
tillväxt i hela Europa efter Irland. Men 
Irland var ju ett specialfall med sitt 

språk och geografiska läge som brobyg-
gare mellan EU och USA. 

Nokia, som hade Europas största 
börsvärde vid det här tillfället, symbo-
liserade ett land som gick från basindu-
stri och råvaror till it och forskning. 

Ny syn på Finland
I relationerna med grannlandet Sverige 
går det knappast att överskatta Nokias 
betydelse. Svenskens syn på finsk indu-
stri har förändrats i grunden.

En annan sida av Finland väger också 
tyngre än tidigare, den som handlar 
om konsumenter och marknadsföring. 
Visst fanns varumärken som Marimekko 
(mode), Fazer (konfektyr) och Swan 
(lyxbåtar) tidigare men nu kompletteras 
de med Fiskars (designade verktyg och 
hushållsprylar), Fortum (el) och Valio 
(hälsosamma mjölkprodukter). Att mode-
kedjan Lindex hamnat i finländska 
Stockmanns ägo känns inte märkvärdigt.

Och vi finansjournalister förknippar 
Finland med konsultföretaget Tieto-
Enator samt finansföretagen OMX, 
Mandatum och Sampo snarare än med 
Stora Enso. Den finländske finansman 
som vi skriver oftast om är Björn  
Wahlroos, son till den frispråkige 
ämbetsmannen och handelsrådet Bror 
Wahlroos, som förr brukade pigga upp 
alla paneldebatter om finländsk tung 
industri med sin öppenhjärtighet. Att 
finansmatadoren Björn Wahlroos har 
en egen son som är berömd pokerspe-
lare säger kanske något om Finlands 
nästa steg mot information och media. 
Själv noterar jag att tidningen Affärs-
världen, som för länge sedan hade 
Lasse Virén på en profetisk förstasida, 
numera ägs av ett finländskt förlag.

Och med Finlands upphämtning är det 
så att finsk ekonomi ligger och tampas i 
andraklungan bredvid Sverige i OECD:s 
välståndsliga. Om någon av dem i framti-
den ska orka ta rygg på Schweiz och USA 
så tror jag nog att det blir Finland. 

ronald fagerfjäll är ekonomijourna-
list, bl. a. ledarskribent på Dagens Industri 
och tidigare chefredaktör på Affärsvärlden. 
Han har skrivit flera böcker om näringsliv 
och näringslivshistoria, t. ex. ”Företags-
ledarnas århundrade” i tre delar.
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Två grannars  
ekonomiska relationer

finlands och sveriges ekonomier 
har alltid haft mycket gemensamt. 
Grannskapet, en gemensam kulturell 
bakgrund och liknande naturförhål-
landen har fört med sig en hel del lik-
heter. Det är inte ovanligt att det finns 
ekonomiska band mellan grannstater 
– så länge de inte minskas av politiska 
förhållanden.

Det speciella med det finska närings- 
och samhällslivet är att man använt 
Sverige som förebild. Då Finland sepa-
rerades från Sverige år 1809 lovade den 
ryska tsaren på Borgå lantdag att den 
svenska lagstiftning som varit i kraft 
i landet skulle vara så även i fortsätt-
ningen. Detta innebar att den rådande 
lagstiftningen inte skulle ersättas med 
en rysk, vilket på många plan har ga-

ranterat att Finland kulturellt sett alltid 
har räknats till ett land tillhörande 
Västeuropa. 

I Sveriges fotspår
För utvecklingen av näringslivet i 
Finland var det viktigt att man följde 
den svenska modellen. De viktigaste 
lagarna och förordningarna som be-
friade näringslivet under 1800-talet 
stiftades relativt lika i Finland några år 
eller decennier efter att de trätt i kraft i 
Sverige. Några exempel på sådana lagar 
är aktiebolagslagstiftningen, tillåtandet 
av ångsågar samt avskaffandet av yrkes-
kårer och sågningsbegränsningar. 

Samma linje fortsatte under själv-
ständigheten på 1900-talet då Finland, 
om än med några års fördröjning, bland 

annat tagit efter den svenska social-
lagstiftningen. Under de senaste 50 åren 
har lagstiftningen utvecklats som en del 
av det nordiska samarbetet, vilket inne-
bär att man på det planet kan hitta stora 
likheter länderna emellan.

Två mycket fattiga länder
Under början av 1800-talet var Sverige 
och Finland, som en del av det svenska 
riket, två mycket fattiga länder. Man 
kunde inte ens kalla Finland för ett rik-
tigt integrerat ekonomiskt område:  
västra och sydvästra Finlands ekono-
miska kontakter med den svenska kus-
ten och Stockholm var mycket starkare 
än med andra delar i Finland. 

Ekonomin i de sydöstra delarna hade 
mycket att göra med S:t Petersburg, 

Finlands och Sveriges ekonomier har haft mycket gemen-
samt både före och efter uppdelningen 1809. Här följer en 
makroekonomisk jämförelse från 1700-talet fram till i dag. 
riitta hjerppe

Motstående sida: Sveaborgs fästnings fall har ofta symboliserat Sveriges förlust 
av Finland – men även om länderna delades fortsatte näringsutbytet. Här syns 

Sveaborgs kyrktorn i vilket svenska AGA installerat en fyr för flyg- och sjöfart, 
1930-tal. AGA:s historiska bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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medan södra Finland hade en del kon-
takter på andra sidan Finska viken i 
Estland. Inre Finland, å sin sida, hade 
sina egna glesa nätverk med kuststäder-
na i stället för att fungera som kontakt 
mellan olika områden i landet.

Den nyligen utkomna Svenska 
historiska nationalräkenskaper av Olle 
Krantz och Lennart Schön sträcker sig 
bakåt till år 1800. Tack vare forskningen 
vet vi att levnadsstandarden då var 
mycket låg och att Sverige huvudsakli-
gen var ett agrarland. 

Motsvarande information om Fin-
land finns först från år 1860. Mätt 
med bruttonationalprodukt per capita 
var den finska levnadsstandarden 
1860 – 1913 enbart 60 – 70 procent av 
den svenska, men den steg relativt fort 
i båda länderna. Man kan inte göra en 
motsvarande jämförelse från tiderna i 
början av 1800-talet med den informa-
tion vi har i dag, men man kan däre-
mot dra vissa slutsatser om finska och 
svenska reallöner: Genom att jämföra 
finska och svenska skattepriser kan man 
konstatera att en finsk lantarbetares lön 
låg långt under en svensks, samt att det 
i båda länderna fanns stora lokala skill-
nader i levnadsstandard. I båda länder-
na hade reallönerna snarare sjunkit än 
stigit under 1700-talets sista decennier.

1970-talet vändpunkt
Under 1900-talet låg Finland efter i 
nordiska jämförelser gällande levnads-
standarden ända fram till 1980-talet, 
medan Sverige, Norge och Danmark ut-
vecklats i en relativt jämn takt. Under och 
efter de två världskrigen var skillnaden 
i levnadsstandarden mellan Finland 
och Sverige upp till 50 procent, medan 
Finland efter krigen tog in på Sveriges 
försprång så att skillnaden blev 30 – 40 
procent, vilket motsvarar samma nivå 
som den hade i slutet av 1800-talet. 

1970-talet var en vändpunkt och 
så småningom började skillnaderna i 
levnadsstandard minsak för att slutli-
gen försvinna nästan helt på slutet av 
1980-talet. Depressionen på 1990-talet 
var djupare i Finland än i Sverige, men 
efter 1995 har levnadsstandarden i län-
derna åter varit nära varandra.

Även Finlands näringslivsstruktur 
har, om än litet försenad, följt Sveriges 
exempel. Båda har gått igenom utveck-

lingen från agrarsamhällen till indu-
stri- och slutligen servicesamhällen. I 
våra dagar är såväl näringslivs- som och 
industristrukturen mycket lika.

Tullar efterhand
Vad gäller ländernas handelsförbindelser 
så stoppade finska kriget (1808 – 1809 
års krig) såväl den finska handeln som 
produktionen. Efter kriget fick handeln 
mellan Sverige och det ryska storfursten-
dömet Finland fortsätta enligt samma 
bestämmelser som förut, vilket huvud-
sakligen innebar att handeln var tullfri. 
Under den svenska tiden såldes främst 
brännved, livsmedel och vissa hantverks-
produkter från Finland till Sverige. 
Från Sverige importerade man däremot 
mångsidigare varor, bland annat metall-
produkter, socker, tobak och papper. 
Dessa produkter dominerade handeln 
också efter finska kriget. 

Från och med 1820-talet började man 
reglera Finlands och Sveriges handels-
förbindelser på många sätt. Från Finlands 
sida försökte man slippa sitt beroende 
av de svenska marknaderna, vilket man 
även lyckades med genom att höja tull-
larna. På 1840-talet hade Finlands im-
port från Sverige minskat till 15 procent 
och exporten till 10 procent.

 Från och med årsskiftet 1844 – 45 
fick Sverige – Norge betala samma tull 
som alla andra länder i den finska han-
deln. Det var också vanligt att svensk 
valuta cirkulerade som betalningsmedel, 
speciellt på västkusten, tills det blev för-
bjudet att använda den på 1840-talet. 

Småskaligt handelsutbyte
Efter detta höll sig handeln mellan 
länderna relativt småskalig fram till 
1960-talet, med undantag för några 
korta perioder under och efter världs-
krigen. Den svenska handelns andel i 
den finska exporten var i medeltal  
5 procent och motsvarande tal för im-
porten var 10 procent. De låga andelar-
na förklaras av den omständigheten att 
de två länderna var konkurrenter på den 
internationella marknaden då de båda 
exporterade virke, cellulosa och papper. 
Sverige exporterade även produkter från 
landets metallindustri.

Handelssituationen började föränd-
ras på 1960-talet efter grundandet av 
European Free Trade Area (EFTA). 

Sverige blev medlem i EFTA och 
Finland anslöt sig med specialavtalet 
FinEFTA. Då började man sänka de 
nationella tullarna för industrivaror, 
och handeln medlemsländerna emellan 
både ökade och blev mer mångsidig. 

Handelns struktur var också något 
nytt. Man började tala om så kallad in-
ombranschhandel då liknande produk-
ter rör sig mellan länderna. Sveriges och 
Finlands medlemskap i det Europeiska 
Ekonomiska Samarbetsområdet 1994 
och i EU 1995 undanröjde de resterande 
hindren för handel. 

Under de senaste decennierna har Sve-
rige, Tyskland och Sovjetunionen/Ryss-
land varit Finlands tre största handels-
parter med en andel på ca 10 procent 
vardera. Tidvis har Sverige legat i topp. 
Både Finland och Sverige säljer mesta-
dels metallindustriprodukter, två tredje-
delar av all handel, till grannlandet.

Metall, textil, trä
Ett industriellt samarbete länderna emel-
lan föreligger sedan 400 år. I och med 
att man började ha brist på trä i svenska 
järngruvsområden grundades ett och  
annat järnbruk för att förädla svenskt 
tackjärn på Finlands sydvästra kust från 
och med 1600-talet. I början av 1800-
talet fanns ett tjugotal järnbruk i Finland, 
men deras andel av hela Sverige – Finlands 
produktion låg på bara 3 procent. Denna 
låga andel av rikets helhetsproduktion 
av järn visar hur obetydlig Finlands in-
dustriella produktion var. Men trots sin 
litenhet markerar den begynnelsen för 
metallindustrin i Finland. 

Metallindustrin och den andra bud-
bäraren för industrialiseringen, textil-
industrin, kom att vara de viktigaste indu-
stribranscherna för Finland från början av 
1800-talet fram till 1860-talet, då träindu-
strin tog över för en lång tid framöver.

Under den svenska tiden hade en 
del svenska handelsmän och hant-
verkare bosatt sig i f inska städer. I 
och med finska kriget hade många 
svenskar lämnat Finland, men en del 
av dem återvände då omständigheterna 
lugnat sig. Trots detta var andelen 
utländska företagare mycket låg under 
autonomins tid och de första 75 åren 
av självständighet, detta eftersom lag-
stiftningen kraftigt inskränkte dessa 
möjligheter.



15företagsminnen 2009;2

Viktig underleverantör
Senare, under EFTA-perioden, djupnade 
samarbetet mellan de båda länderna. 
Finlands industri blev en viktig under-
leverantör för den svenska industrin. Ut-
trycket från 1970-talet ”Volvo är världens 
finskaste bil” belyser det faktum att ingen 
annan bil hade lika många finsktillverkade 
delar – eller har gjorts med hjälp av så 
många finska arbetare. Numera har titeln 
tagits över av lastbilen Scania. Finländarna 
var mycket stolta över Saab – Valmets 
sammansättningsfabrik som upprättades i 
Nystad i slutet av 1960-talet. 

Svenska textilföretagare å sin sida 
upptäckte de finlandssvenska lågavlö-
nade kvinnorna i Österbotten, vilka fick 
producera textiler åt de högre avlönade 
svenskarna på 1960-talet. 

Sveriges Försäkringsbolags Riksförbunds studiedelegation till Finland i februari 1940 under finsk-ryska vinterkriget. Fr.v. herrarna Nylén 
(Städernas), Appelgren (Skandia), Laurin (Folket), Richert (Thule). Skandias historiska bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Begränsningarna för utländskt ägande 
slopades under 1990-talet i och med det 
Europeiska Ekonomiska Samarbets-
området och EU, och i dag har Finland 
f ler utländskt ägda företag än någonsin 
förr. Samtidigt kan man hitta allt f ler 
finska företag utomlands. Så vitt vi 
vet har svenskarna alltid utgjort den 
största enskilda gruppen bland de ut-
ländska ägarna. 

Vid sidan om dessa beskrivningar 
på makronivå skall man givetvis 
inte glömma effekten på ekonomin 
av enskilda människors resande. De 
handmålade tygtapeterna på Frugårds 
herrgård i Jorois, som byggdes i slutet av 
1700-talet, hämtades från Stockholm. 
Resan till Sverige har för f lera finska 
generationer varit den första väntade 

utlandsresan, då man så klart inhandlat 
en hel del presenter. 

Bilfärjetrafiken som startades i slutet av 
1950-talet har gjort resandet till en lätt och 
munter semesterupplevelse. Varor har rört 
sig åt båda hållen tack vare de små pris-
skillnaderna. På motsvarande sätt har man 
handlat över gränsen mellan norra Finland 
och norra Sverige – än för att köpa smör 
och än för att köpa innerfilé eller bensin.

riitta hjerppe är professor em. i 
ekonomisk historia vid Institutionen för 
samhällshistoria, Helsingfors universitet. 
Hennes forskningsområden är bl. a. eko-
nomisk tillväxt, finsk ekonomi i interna-
tionella sammanhang samt ekonomisk och 
social historia. 

Översättning från finskan: Isabella Holm.
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det finska och svenska näringslivet 
integrerades snabbt under slutet av 
1990-talet som en följd av företagsköp 
och fusioner mellan storbolag i de båda 
länder. Då handeln mellan länderna 
också var omfattande, framhölls det ofta 
att Finland och Sverige borde ses som ett 
gemensamt affärsområde, eller åtmins-
tone som en utvidgad hemmamarknad. 
Dessa tankar var emellertid inte nya. 

Det finsk-svenska företagssamarbetet 
och den ekonomiska växelverkan mellan 
länderna har alltid varit betydande. 

Under decennierna kring sekelskiftet 
1900 förekom t. ex. också en omfattande 
växelverkan mellan ländernas näringsliv 
och då framlades liknande argument 
som vid millenniumskiftet. Direkt-
investeringar och företagsfusioner har 
dessutom bara varit en samarbetsform. 
Direkta ägarrelationer har kompletterats 
av kompanjonskap, kartellsamarbete och 
utbyte av kunskap via informella nätverk. 

Dessa två perioder är intressanta  
eftersom både likheter och skillnader  
kan observeras. Samtidigt är de ut-

märkta exempel på det regionala sam-
arbetets betydelse under tider av snabb 
globalisering. Det finsk-svenska samar-
betet sågs som en vettig strategi i denna 
utveckling.

Den stora ekonomiska växelverkan 
mellan Finland och Sverige beror natur-
ligtvis främst på ekonomiska och struk-
turella faktorer. Båda länderna har haft 
betydande företag inom skogs-, metall- 
och verkstadsindustri. Andra orsaker 
är en likartad institutionell omgivning, 
samt en kulturell och språklig närhet. 
Kontakterna mellan företagsledare och 
beslutsfattare i de båda länderna har 
varit intima. 

Asymmetrisk relation
Även om det andra landet har varit be-
tydelsefullt för både Finland och  
Sverige, har det dock funnits en asym-
metri i relationerna. För finska företag 

Finsk-svenskt  
företagssamarbete 1870 – 1930
Decennierna kring sekelskiftet 1900 var företagsutbytet 
mellan Sverige och Finland så stort att de två länderna 
närmast utgjorde en gemensam hemmamarknad. Sverige 
hade större utlandshandel och sågs som en förebild politiskt, 
men det var finnarna som dominerade den svenska tobaks-
produktionen. | susanna fellman

Finska tobakstillverkaren Ph. U. Strengberg & Co hade med sin fabrik i Härnösand nästan monopol på cigarrettmarknaden i Norrland. Här 
syns firmans piptobak från fabriken i Jakobstad, där också huvudkontoret låg, 1930-tal. Uusi Aura Oys arkiv hos ELKA, Centralarkivet för 
Finlands Näringsliv.
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har den svenska markanden varit det 
klart viktigaste målet för direktinves-
teringar och även ofta setts som en 
språngbräda till större internationella 
marknader. De svenska företagen har 
dessutom utgjort den största gruppen av 
alla direktinvesteringar i Finland. 

I Sverige har de finska företagens 
andel av alla direktinvesteringar emel-
lertid utgjort en mindre andel och den 
finska marknaden har för det svenska 
näringslivet endast varit en bland 
många och sällan utgjort en språng-
bräda på vägen vidare ut i världen. Det 
svenska näringslivet var tidigt interna-
tionellt orienterat.

Det finsk-svenska samarbetet har 
inte heller alltid varit friktionsfritt:  
relationerna har tidvis påmint om ett 
inte fullt harmoniskt äktenskap, där  
perioder av konfliktfri samlevnad  
avlösts av bittra gräl och splittring.

I slutet av 1990-talet smågnabbades 
man om vem som egentligen hade 
makten i de fusionerade bolagen, och i 
båda länderna höjdes röster om att man 
sålt ut ”nationalegendomen” – för billigt 
– till grannlandet. Man väsnades om 
skillnader i företags- och ledarskapskultur. 
I finsk media hävdades att svenskarna 
alltid skulle diskutera, med den påföljd 
att man aldrig kom till resultat, medan 
svenskarna tyckte att finnarna var klum-
piga och odemokratiska i sin raka stil. 

Sneglade beundrande 
Å andra sidan sneglade man också be-
undrande på varandra. I Sverige ansåg 
många att den finska ekonomin, och 
relationerna mellan företagsledare och 
den politiska eliten, hade skötts bättre 
i grannlandet, medan man i Finland 
påpekade att det fanns mycket att lära 
av svenskarna om internationalisering, 

speciellt inom handels- och tjänstesek-
torn. Oberoende av vad som är sanning 
och vad som är myt, berättar argumen-
ten en hel del om hur man uppfattat 
grannlandet och dess företagskultur. 

Om vi vänder blickarna mot början 
av 1900-talet, kan man konstatera att 
det förekom en livlig växelverkan mel-
lan ländernas näringsliv just då. Även 
om de bevarade källorna är långt ifrån 
heltäckande, har Riitta Hjerppe kunnat 
identifiera ca 160 svenskägda företag 
i Finland under mellankrigstiden, av 
vilka många hade etablerat sig i början 
av seklet. 

Även det finska näringslivet började 
söka sig till Sverige. De finska bolag 
som investerade i Sverige var dock få 
i jämförelse med de svenska i Finland 
– ett tjugotal dotterbolag har kunnat 
uppdagas – och de f lesta blev kortvariga 
och av liten betydelse. Denna våg av 

Fastsättning av dekor på porslin vid Arabiafabriken i Helsingfors, 1950-tal. Arabia hade grundats av svenska Rörstrand, men senare blev det 
ombytta roller när istället Arabia tog över den svenska porslinstillverkaren. Idag är de systerföretag under finska Iittala. Teollisuuslehtis arkiv 
hos ELKA, Centralarkivet för Finlands Näringsliv.
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direktinvesteringar pekar dock på ett 
spirande intresse bland finska företag 
att söka sig utanför landets gränser. 
Denna utveckling stannade emellertid 
upp under mellankrigstiden. 

Finskt cigarettmonopol
Några finska direktinvesteringar blev 
dock både långvariga och ekonomiskt 
lönsamma. T. ex. etablerade sig några 
finska cigarrettfabrikanter i Sverige under 
denna tid, av vilka Ph. U. Strengbergs 
fabrik i Härnösand var den viktigaste. 
Bolaget hade i det närmaste monopol på 
cigarrettillverkningen i Norrland. Som 
mest stod fabriken för ca hälften av den 
totala cigarettproduktionen i Sverige. 
Fabriken var också en lönsam affär för 
moderbolaget i Jakobstad. 

De finska producenterna var emel-
lertid tvungna att dra sig tillbaka då 
Svenska Tobaksmonopolet etablerades 
1915. Att speciellt Strengberg, men 
också exempelvis det finska Tollander 
& Klärich, lyckades i Sverige berodde 
på att de var teknologiskt avancerade. 
Exempelvis blev Tollander & Klärichs 
fabrik sedermera en modellfabrik inom 
Tobaksmonopolet. Cigaretter var en 
delvis ny produkt i Sverige som spred 
sig från Finland.

Riitta Hjerppes resultat pekar på att 
de svenska företag som verkade i Fin-
land vanligen inte förlade produktion 
till Finland, utan främst strävade efter 
att öka sin försäljning där. Vissa bolag 
köpte eller etablerade dock även pro-
duktionsenheter. Kreuger & Toll för-
sökte få kontroll över den finska tänd-
sticksfabrikationen på 1930-talet. Den 
Wallenbergska sfären hade också en del 
aktivitet i Finland, bl.a. etablerade man 
en bank i Helsingfors på 1920-talet, 
men det engagemanget blev kortvarigt. 

Före den finska självständigheten 
försökte vissa företag, bl. a. porslins-
fabriken Rörstrand och korkfabriken 
Wicander & Larsen, att komma in på 
de ryska marknaderna via Finland, men 
med ringa framgång.

Rörstrand–Arabia–Iittala
Några intressanta exempel på finsk-
svenska företagsrelationer som prägla-
des av både samarbete och konkurrens 
och som fortgick över en mycket lång 
tidsperiod, kan också hittas. Ett sådant 

var kontakterna mellan finska Arabia 
och svenska Rörstrand, där alla element 
som förkommit i de finsk-svenska rela-
tionerna kan observeras: dotterbolag, 
delägarskap och kartellsamarbete med 
inbördes avtal om att inte konkurrera på 
varandras hemmamarknader. 

Rörstrand hade ursprungligen grundat 
Arabia med sikte på de ryska mark-
naderna, men då detta misslyckades 
tröttnade de svenska ägarna och bolaget 
övergick i finsk ägo i början på 1900-
talet. Det expanderade snabbt efter detta 
och i början på 1930-talet kom istället 
Rörstrand i dotterbolagsförhållande till 
Arabia. Arabia var då det ledande hus-
hållsporslinsföretaget i Norden. Efter att 
Arabia sålde aktierna i Rörstrand följde 
årtionden med olika samarbetsavtal, vil-
ket ledde till många slitningar och kon-
flikter. I dag är Rörstrand en del av det 
finska Iittala, i vilket också Arabia ingår.

Också relationerna mellan det svenska 
ASEA och det finska elektrotekniska 
företaget AB Gottfried Strömberg på-
gick under hela 1900-talet. ASEAs åter-
kommande intresse för Strömberg ledde 
tidvis till bittra strider, vilka inte sällan 
hade nationalistiska övertoner i Finland.

Ett försök att överta Strömberg ägde 
rum 1929, då ASEA i hemlighet köpte 
upp aktier i bolaget. Detta gillade var-
ken Brown Boveri, som samarbetade 
med ASEA, eller den finska staten, 
som köpte centrala produkter från dessa 
bolag. Affären slutade med att ASEA 
överlät hälften av de aktier man kom-
mit över till Brown Boveri. Dessutom 
delade man upp marknaderna mellan 
de tre bolagen utifrån deras marknads-
andelar år 1930. ASEA försökte igen 
på 1960-talet att överta Strömberg helt, 
men det hindrades med hjälp av en opi-
nionsstorm i Finland. Slutligen övertog 
ABB Strömberg på 1980-talet. 

Gemensamt affärsområde
Intressant ur ett större perspektiv är sam-
arbetet inom sågindustrin i Tornedalen. 
Det finska sågbolaget Kemi anskaffade 
i början av 1900-talet sågen Sandvik på 
Seskarön i Bottenviken, medan Arthur 
Lagerlöf genom sitt bolag Raahen  
Puutavara köpte den intilliggande sågen 
Granvik på samma ö. Dessa bolag var 
viktiga för de finska moderbolagen bl. a. 
under första världskriget då den finska 

exporten stod stilla. Det svenska bola-
get Ytterstfors-Munksund ägde å sin 
sida ett finskt dotterbolag, AB Torneå, 
under samma tid. Ägandet möjliggjorde 
tillgång till virke från norra Finlands 
skogar och har bedömts som centralt för 
moderbolaget. 

Sågindustrin i norr är ett mycket 
konkret exempel på Finland och  
Sverige som ett gemensamt affärsom-
råde. Tornedalen var sedan gammalt 
ett enhetligt marknadsområde inom 
virkeshushållningen där nationsgrän-
sen hade ringa betydelse: man köpte 
timmer, skaffade avverkningskonces-
sioner och sågade i grannlandet. Inom 
pappersindustrin förekom emellertid 
inte företagsköp, eftersom det skan-
dinaviska kartellsamarbetet hindrade 
detta. Man hade avtal att inte konkur-
rera på varandras marknader. Samar-
betet inom kartellerna fungerade dock 
som en källa för överföring av kunskap 
och teknologi.

Globalisering är  
regionalisering
Utvecklingen i det finsk-svenska före-
tagssamarbetet i början av 1900-talet 
påminde om det vid millenniumskiftet, 
även om skillnader också kan observeras. 
Företagens verksamhet var naturligtvis 
anspråkslösare vid sekelskiftet 1900 än 
i slutet på 1990-talet, och t. ex. hade de 
finska företagen inte för hundra år sedan 
några avsikter att expandera längre 
bort. De svenska företagen var emeller-
tid internationellt orienterade redan då 
och de svenska företagens verksamhet i 
Finland var en del av deras internatio-
nella expansion. 

Växelverkan mellan det finska och 
svenska näringslivet bör dessutom ses 
mot bakgrund av globaliseringen. Glo-
balisering är nämligen också regionali-
sering, d.v.s. den avspeglar sig främst i 
en växande regional aktivitet. Här är de 
finsk-svenska relationerna både i början 
av 1900-talet och vid millenniumskiftet 
ett bra exempel. 

susanna fellman är docent i ekonomisk 
och social historia vid Helsingfors univer-
sitet, Institutionen för samhällshistoria. 
Hennes forskningsområden är framför allt 
företagens och företagsledningens historia 
i Finland samt finsk-svenskt ekonomiskt 
samarbete.
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Böcker om 1809

gustav iv adolf är framför allt känd 
som kungen som förlorade Finland till 
Ryssland och kort därefter blev avsatt. 
Hans kungagärning är intimt förknip-
pad med händelserna 1808 – 09 och 
hans rykte har förblivit dåligt under de 
200 år som gått sedan avsättningen. 

Men även om han aldrig kommer 
att ses som någon stor fältherre gjorde 
Gustav IV Adolf en hel del bra saker för 
Sverige, särskilt inom det näringslivs-
politiska området. Han såg till att de 
första ångmaskinerna importerades från 
Storbritannien, han initierade bildandet 
av det första hushållningssällskapet i 
Sverige på 1790-talet – för övrigt i den 
finländska delen av riket. Han introdu-
cerade enskiftet inom jordbruket som 
innebar att jorden kunde brukas mer 
rationellt, och han såg till att skolan 

reformerades med inriktning på att 
eleverna skulle ha mer nytta av kunska-
perna i yrkeslivet. 

Detta och mycket annat står att läsa i 
den nyutkomna boken En kunglig tra-
gedi – en biografi om Gustav IV Adolf. 
Författare är Mats Wickman, som även 
skrivit många texter om näringslivshisto-
ria, bl.a. artiklar till Företagsminnen, där 
han också engagerats som medredaktör 
till flera nummer.

Två dygn som  
förändrade Sverige
För 200 år sedan var Sverige drabbat 
av en kris som får dagens att verka 
som en barnlek. Ryssland hade erövrat 
Finland, ryska armén förberedde en 
marsch över isen från Finland mot 
Stockholm, i väster stod en norsk-

dansk armé beredd att invadera och i 
söder väntade en dansk invasionsarmé 
på att isen i Öresund skulle bli till-
räckligt stark för att tillåta en marsch 
mot Skåne. Samtidigt cirkulerade  
rykten om att Napoleon och tsar  
Alexander bestämt att Sverige skulle 
styckas: Danmark skulle få södra  
delen, Ryssland den norra. Sverige var 
inringat och barskrapat. Då började 
en upprorsarmé tåga från Värmland 
mot Stockholm för att tvinga kungen 
till fred. Men innan den hann fram 
trängde en liten grupp officerare in på 
Stockholms slott och grep monarken, 
Gustav IV Adolf. 

Dessa dramatiska händelser och det 
som därefter följde – bl. a. Fersenska 
mordet och valet av Jean Baptiste  
Bernadotte till svensk kronprins – 
skildras i Två dygn som förändrade 
Sverige. Revolutionen 1809. Boken 
som är baserad på de inblandades brev, 
dagböcker och memoarer är skriven 
av Börje Isakson, som även är ständig 
medarbetare i Företagsminnen med 
sina recensioner av näringslivshistorisk 
litteratur.

Två regelbundna medarbetare i ”Företagsminnen” har båda 
just utkommit med böcker som berör 1809 och förlusten av 
Finland. Mats Wickman om kung Gustav IV Adolfs hela 
liv och Börje Isakson om de två dagarna när samme kung 
störtades. 
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Bönders hjälp till bönder
När de finska männen gick ut i kriget fanns ingen som skötte 
jordbruket och bärgade skördarna. Svenska lantbrukare  
begav sig därför till Finland som volontärer, något som fick 
stor betydelse för att lindra nöden i Finland. | kent zetterberg

finland drabbades hårt under 
andra världskriget av tre krig: Först 
vinterkriget 1939/40, sedan fort-
sättningskriget juni 1941 till hösten 
1944 med Sovjetunionen, och till sist 
”Lapplandskriget” med Tyskland till 
maj 1945. Av en befolkning i Finland 
på knappt fyra miljoner stupade 80 000 
under krigen och mängder blev sårade 
och krigsinvalider. Av Nordens folk 
drabbades Finland ojämförligt hårdast 
av andra världskriget. 

Vinterkriget varade under ”de hero-
iska 100 dagarna” (”ärans dagar”) till 
freden den 13 mars 1940, då Finland 
förlorade en del av Karelen med Viborg 
till Sovjetunionen. Finlands kamp fick 
världens sympatier – vapenhjälp och 
frivilliga kom från de nordiska länderna 
och andra stater. 

”Finlands sak”
Den svenska humanitära hjälpen till 
Finland blev mycket stor: Finlands sak 

är vår fick ett starkt stöd av regering 
och riksdag, näringsliv och organisatio-
ner. LO och SAF bildade nu Kommittén 
för arbetshjälp till Finland i syfte att 
rekrytera civil arbetskraft för Finland. 
Detta föll väl ut och bl. a. byggdes Salpa-
linjen. 

Hösten 1941 började en ny våg av 
svensk arbetshjälp till Finland för åter-
uppbyggnaden av Karelen och till jord- 
och skogsbruket, där bristen på folk 
var stor och skördarna hotade bli små. 

Motstående sida: Så här kan det ha sett ut när svenska bönder och 
drängar ryckte ut för att hjälpa sina finska kollegor. LRF:s historiska 
bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Det svenska lantbrukets organisationer 
trädde nu in i stor skala med Jord-
brukets arbetshjälp till Finland. Det 
var en solidarisk hjälp till Finlands 
jord- och skogsbruk som det svenska 
jordbrukets organisationer lämnade 
under Finlands krigsår 1941 – 45. Det 
var ”en hjälp från bönder till bönder” 
till broderlandet Finland. Den är idag 
nästan okänd. 

Jordbrukets Arbetshjälp organisera-
des av Sveriges Lantbruksförbund med 
stöd av jordbrukets ekonomiska orga-
nisationer. De främsta bidragsgivarna 
var enligt räkenskaperna Sveriges 
Lantbruksförbund, RLF, SMR och 
KF. Hjälpen gick främst till Karelen, 
som den finska armén hade återtagit 
under sommaren 1941. Arbetshjälpen 
sände snabbt ut 51 man cirkelsågare 
och 27 man traktormontörer med repa-
rationssmedjor till Karelen. 

Fungerade väl
Direktör Enok Bjelle och jägmästare 
R. Kjellberg reste sedan ner på inspek-
tionsresa till Karelen 2 – 11 december 
1941. De två ansåg att Arbetshjälpen i 
stort fungerade väl, även om man ofta 
arbetade under svåra förhållanden. De 
svenska arbetslagen hade funnit sig väl 
till rätta. Bristen på fett och potatis var 
stor i Finland, skörden i det krigshärja-
de Karelen var usel. Sverige borde där-
för, trots två år av missväxt och dåliga 
skördar, ge Finland tillskott av främst 
havre, ärtor och vete:

Det måste konstateras att Finlands 
folk lider nöd ifråga om livsmedel, 
främst på hemmafronten. Många 
föräldrar, som vi mötte, voro bekym-
rade för sina barn då de voro un-
dernärda och visade tendens till 
bristsjukdomar. Man var orolig för 
hur utvecklingen skulle komma att 
gestalta sig under eftervintern och 
våren där man befarade hungersnöd. 
Man var ytterst angelägen om och 
hoppades på största möjliga hjälp från 
Sverige. En stark offervilja och foster-
landskärlek fanns överallt.

Hjälp till vår- och höstbruket
Från Jordbrukets Arbetshjälp finns 
bevarat ett stort källmaterial i LRF:s 
arkivdeposition hos Centrum för Närings-

livshistoria. Det visar hur våg efter våg av 
frivilliga svenskar reste till Finland för att 
hjälpa till med jord- och skogbruk, trakto-
rer, jordbruksmaskiner, fordon och andra 
sysslor. Enligt kortregistren skedde den 
första avresan den 7 juni 1941 med 17 del-
tagare, vilka kom till ett Röda Kors-läger 
i Helsingfors för vidare insats. Kontingent 
2 var större och räknade 63 deltagare, mest 
metall- och jordbruksarbetare. Den led-
des av värnpliktige fänriken Bo Isaksson, 
avreste den 14 juni till Åbo, och stannade 
över sommaren. 

Till hösten 1941 hade 20 arbets-
kontingenter utgått från Jordbrukets 
Arbetshjälp till Finland med 255 delta-
gare, varav många jordbrukare. En rad 
hantverkare fanns med, t. ex. montörer, 
mekaniker, snickare, sågare, chaufförer 
och timmermän. Åldersmässigt var 
de spridda mellan 20 och 63. Finland 
behövde Arbetshjälpen till vår- och 
höstbruket. Den organiserades varje år 
och kom att löpa från sommaren 1941 
till sommaren – hösten 1945. 

Att denna hjälp var av stort värde för 
Finland står utom tvivel. 

Under tiden 10 maj till 18 juni 1942 
for 790 man över till Finland som 
frivilliga i Jordbrukets arbetshjälp. De 
stora kontingenterna for med båt från 
Stockholm till Åbo eller Helsingfors 
och sedan vidare till Karelen, men 
även till andra bygder, bl. a. Hangö-
området, som hade härjats svårt. 
Efterfrågan på jordbrukare och skogs-
arbetare, sågare och förmän (basar) var 
hela tiden stor då bristen på manlig 
arbetskraft var stor. 

Från hela Sverige
Deltagarna kom från hela Sverige, från 
Norrland till Skåne. Ett axplock ur en 
lista visar hemorter från Lund i söder 
till Långsele och Umeå i norr. Det stora 
f lertalet var jord- och skogsbruksarbe-
tare. Efterfrågan på hantverkare och 
mekaniker var stor.

Från våren och sommaren 1944 finns 
en ”Journal över Arbetshjälpen till 
Finland” bevarad, förd av en arbets-
ledare (sannolikt Harry Broman) vid 
expeditionen och mottagningen på 
Klostergatan 15 i Åbo. Den ger levande 
inblickar i verksamheten. 

Den 7 maj 1944 kom till Åbo ett 
80-tal frivilliga, ”Bra mannar, alla 
svenska jordbrukare”, för att hjälpa till 

med vårbruket. De kom från Skåne till 
Norrland och for vidare till Helsingfors-
trakten, Åboland och Karelen. I tid-
ningen Åbo Underrättelser den 9 maj 
stod en notis: 

Det är bra gjort av de svenska poj-
karna att tänka på sitt grannland. 
Flere av dem har just sluppit ur  
beredskapstjänsten och så är de villiga 
att börja harva och så åt oss. Vi önska 
dem lycka till! Hoppas de får både 
glädje och nytta av sin vistelse här. 
Man behöver sällan ångra sig då man 
gjort grannen en väntjänst.

Svenskarna gjorde goda insatser i Finlands 
jord- och skogsbruk. Färdledarna var 
särskilt utsedda och ansågs vara ”prima”. 
Någon enstaka person försvann helt ur 
sikte. En notering om Nr 1118 Sven Erik 
Ericsson visade att han hade blivit soldat 
och till sist hade stupat för Finland vid den 
sovjetiska storoffensiven 1944: 

E. lär ska varit en god soldat, samt 
omtyckt av sina kamrater. Jag lyser 
frid över hans minne.

Nästan okänd insats
Den allmänna svenska humanitära 
och materiella hjälpen till Finland och 
det finska folket var stor under åren 
1939 – 1945. Sverige arbetade för att få 
Finland ur kriget och målet nåddes med 
vapenstilleståndet i september 1944 då 
Mannerheim valdes till president.  
Finland klarade sig nu undan en  
sovjetisk ockupation och hade räddat 
sin frihet och självständighet.

Jordbrukets arbetshjälp fortsatte 
under skörden 1944 och hela fredsåret 
1945. Sammantaget kan man konstatera 
att det var en förnämlig insats från de 
svenska bondeorganisationerna och 
av stor betydelse för att bärga skördar, 
lindra nöd och klara folkförsörjningen 
i Finland. I dag är denna speciella 
Finlandshjälp nästan okänd i Sverige. 
I Finland har man dock aldrig glömt 
denna svenska bondehjälp under långa 
och svåra krigsår.

kent zetterberg är professor em i 
modern historia vid Försvarshögskolans 
Militärhistoriska avdelning, Stockholm. 
Hans specialområde är tiden kring andra 
världskriget.
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År 1965 är byggandet igång av den 
mäktiga Assuandammen i Egypten. 
De mer än 3 000 år gamla klipptemp-
len vid Abu Simbel skall flyttas undan 
Nilens vatten till en plats belägen 63 
meter högre upp över vattenytan. 

Tempelflytten var en unik opera-
tion som kom att utföras av ett kon-

sortium där Skånska Cementgjuteriet 
och Svenska Entreprenadaktiebolaget 
ingick. Stenar sågades, statyer flyttades 
och ett nytt konstgjort berg göts, allt 
med konsultråd från det svenska företa-
get Vattenbyggnadsbyrån. 

Ur Skanskas bildarkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria.

Ögonblicket
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Sverige efter 1809

finland var i århundraden en inte-
grerad del av det svenska riket. Män-
niskor, varor och information rörde sig 
ständigt mellan de bägge rikshalvorna. 
De i dag mest kända invandrarna från 
Finland till det som i dag är Sverige var 
de svedjefinnar som kom till bland annat 
Dalarna och Värmland.

Ett exempel på en framstående entre-
prenör är Abraham Niclas Edelcrantz 
(1754–1821), född och verksam i Åbo 
innan han f lyttade till Stockholm 1783. 
Där utvecklade han en optisk telegraf, 
introducerade Watts ångmaskiner i  
Sverige och byggde Eldkvarn.

Förlusten av Finland ritade om 
Sveriges ekonomiska karta. Innan dess 
hade Stockholm legat centralt i riket 
med möjligheter att kontrollera sjöfart 
och handel i stora delar av Östersjön. 
Nu fick staden ett sämre läge. En viktig 
näring som drabbades var exporten av 
beck och tjära eftersom råvaran huvud-
sakligen kom från norra Finland.

Uppsving för norrlandskusten
Norrlands kuststäder kom, å andra sidan, 
i ett bättre läge. År 1765 hade förbudet 
för städerna norr om Gävle och Åbo att 
driva utrikeshandel mildrats. Genom 
förlusten av Finland kom dessa städer att 
ligga nära den nya nationsgränsen, varför 
flera norrländska kuststäder nu fick full-
ständiga handelsrättigheter.

Men för Söderhamn gick det sämre. 
Där låg sedan 1620 ett statligt gevärs-
faktori. Nu hade det hamnat alltför  
nära ryssen, varför det f lyttades till  
Eskilstuna 1813. Eftersom gevärsfakto-
riet i Eskilstuna i sin tur gav upphov  
till Theofron Munktells och Carl  
Edvard Johanssons (”Mått-Johansson”) 
företagsetableringar i den staden, kan 
betydelsen för Eskilstuna av 1809 års 
händelser inte överskattas. 

Efter förlusten av Finland uppstod 
oro för hur tidigare leveranser av skogs-
råvara från Finland skulle kompenseras. 
Den statliga Strömrensningskommittén 
tillsattes med uppdrag att öka möjlighe-
terna till f lottning. Den valde att börja 
med Ljungan. Både avregleringen av 
utrikeshandeln och strömrensningarna 
är viktiga för den sågverksrevolution 
som inleddes i Norrland några decen-
nier senare.

Kända entreprenörer
Även efter 1809 har invandringen från 
Finland varit viktig. Mest omfattande 
var den stora arbetskraftsinvandringen 
under efterkrigstiden. Den kanske mest 
kände entreprenören som invandrade 
från Finland under 1800-talet var 
Berndt August Hjort (1862 – 1937). Han 
startade en maskinaffär i Stockholm, 
B.A. Hjort & Co, 1889. Därefter köpte 
han rättigheterna till två svenska upp-

finningar, Johan Petter Johanssons 
skiftnyckel och Frans Lindqvists foto-
genkök Primus. 

Hjort var en skicklig organisatör och 
marknadsförare som bidrog till att  
Johanssons och Lindqvists uppfinningar 
blev stora internationella framgångar. 
Företaget B.A. Hjort & Co bytte 1954 
namn till Bahco.

anders johnson är skriftställare och 
har skrivit ett antal böcker om näringslivs- 
och samhällsfrågor, ofta ur ett historiskt 
perspektiv. Under 2009 presenterar han i 
varje nummer av ”Företagsminnen” någon 
av sina favoritplatser.

Anders Johnsons besöker denna gång inte bara en speciell 
plats utan sammanfattar hur förlusten av den östra riks-
halvan 1809 påverkade näringslivet på olika orter i ”Rest-
sverige”. | anders johnson

anders johnsons Fånga platsen 
– Guide till Sveriges företagsamma 
historia är på hela 550 sidor med 
400 illustrationer. Utgivare är 
SNS Förlag under medverkan av 
Centrum för Näringslivshistoria, 
Riksantikvarieämbetet och Tek-
niska Museet i Stockholm. Beställ 
på www.naringslivshistoria.se
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Gevärsfaktoriet flyttades till Eskilstuna eftersom läget vid Söderhamn ansågs för utsatt, efter förlusten av östra rikshalvan. Detta gav  
upphov till Eskilstuna som smedstad och indirekt till Munktells Mekaniska Verkstad. Bilden är från boken Sveriges industri, dess stormän 
och befrämjare, 1897.



26 företagsminnen 2009;2

Det stora äventyret  
– röda och gröna ryggar edward blom

b. wahlströms ungdomsböcker med 
de röda ryggarna (flickböcker) och de 
gröna (pojkböcker) började ges ut redan 
under 1910-talet. Här har storheter som 
Biggles, Tvillingdeckarna, Lotta, Kitty 
och många andra lärt barn och ungdo-
mar att läsa – och gett dem en första 
uppfattning om begreppen spänning, 
humor och romantik. 

Redan från första början förstod 
förlaget att rafflande framsidor var ett 
måste för att sälja böcker till barn och 
ungdomar. Det fick inte råda någon 

Biggles av kapten W.E. Johns var Wahlströms verkliga stor-
säljare. Johns skrev även om en kvinnlig flyghjälte vid namn 
Worrals. Egentligen var han inte alls kapten utan bara löjtnant 
men hävdade att tillägget av ordet kapten förvandlade hans 
namn till en pseudonym.

Citat ur Biblioteksbladet 1937: ”Ingrids föräldrar äro danska 
men ha sin verksamhet i Shanghai. De ha emellertid upptäckt 
att Ingrid har fenomenala anlag för dans och skicka henne till 
Köpenhamn, där hon utbildas i balettskola. Om hennes upple-
velser där handlar denna ointressanta och ganska tråkiga bok.”

tvekan om att just den här boken berät-
tade den mest fantastiska historia som 
en pojke eller flicka någonsin kunde 
föreställa sig. Således uppdrogs en rad 
skickliga illustratörer och konstnärer att 
skapa bilder som tog ut svängarna rejält. 
Exotisk, dramatisk, romantisk skulle 
genren kunna sammanfattas. 

Wahlströms ungdomsböcker är lika 
populära i dag som i början av 1900-
talet, men numera delar man inte upp 
dem i pojk- och f lickböcker utan 
alla är röda. Den tredje generationen 

Wahlström, Bertil Wahlström, sålde 
häromåret sitt förlag till ICA-förlaget 
där det nu ingår som en egen enhet. 
Originalen till framsidesbilderna finns 
deponerade hos Centrum för Närings-
livshistoria. För några år sedan genom-
fördes ett skanningsprojekt med medel 
från Stiftelsen Konung Gustav VI 
Adolfs fond för Svensk Kultur. 

På följande uppslag bjuder vi på några 
favoriter.

edward blom är Företagsminnens 
redaktör.
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En typisk Wahlströmframsida: vem kunde se detta omslag utan att genast skriva upp boken på önskelistan?
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Stockholm kunde vara nog så exotiskt 
och av någon anledning kryllar det av 
kusiner i flickböckerna.

Jaquetteklädda gossar med eget ordens-
sällskap, kan det bli bättre? Amerikanska 
originalets framsida är dock inte till 
närmelsevis lika spännande.

Det fanns även gott om självständiga och 
starka hjältinnor i flickböckerna.

Vet inte om titeln eller bilden är mest bisarr ...

Edgar Paul Andersson inledde sin karriär 
som främlingslegionär men blev senare 
författare till äventyrsböcker för pojkar.

Valet verkar föga svårt, men naturligt-
vis vill den moderlösa huvudpersonens 
far gifta om sig med den vänstra ...
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Ingeborg Vollquartz var en av de första danskorna som kunde leva på sitt författarskap. 
Frågan är varför mannen på omslaget är så lik en ung Nathan Söderblom, den tidigare 
svenske ärkebiskopen? 

Såväl pojk- som flickböcker kryddades 
gärna med exotism, särskilt inom upp-
täcktsresargenren.

Vad kunde vara mer romantiskt än en 
student i huvudstaden?

Flera ungdomsböcker handlade om flyk-
tingar under andra världskriget.

”Oj, oj, så många guldslantar!” Omslaget 
signalerar även målgruppens ålder.

Böcker om krig och militärliv utgjorde en 
särskild genre bland pojkböckerna.
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En näringsgren med stjärnglans
Restaurangbranschen var länge hårt hållen. Ingen näringsfrihet där inte. I dag 
är den uppskattad och drivs av ett växande matintresse och många stjärnor i 
Wretmans efterföljd. | lennart jarnhammar

grunden till den moderna hotell- 
och restaurangnäringen i Sverige lades 
under 1870-talet, i samband med den 
expanderande industrialismen. Den 
växande turismen och de ekonomiskt 
goda åren i Europa influerade även 
Sverige till en stark utveckling för 
branschen. Den kanske viktigaste för-
utsättningen var de nya kommunikatio-
nerna i form av tåg- och ångbåtslinjer 
med fasta tidtabeller. En rad storhotell 
som Göta Källare, Rydberg, Grand, 
Kramer, Grand Hôtel Haglund, Gillet, 
Mollberg, Knaust och f lera av landets 
stadshotell fick en avgörande historisk 
betydelse för både hotell- och restau-
rangnäringen. Det var nämligen ur 
hotellens matsalar som den moderna 
fristående restaurangen utvecklades.

Redan 1846 och 1864, då de svenska 
näringsfrihetsförordningarna infördes 
och det gamla medeltida skråväsendet 
avvecklades, var det endast restaura-
tionsnäringen som uttryckligen undan-
togs från den allmänna näringsfriheten. 
Denna bransch underställdes och lydde 
under kommunernas och brännvins-
bolagens mer eller mindre godtyckliga 
och enskilda lagstiftning. Det var därför 

inte underligt att den stora tvistefrågan 
under lång tid framöver kom att handla 
om alkohollagstiftningen. 

Lamslagen bransch
De allt strängare bestämmelser som 
rörde utskänkningsrättigheter och serve-
ringstillstånd gjorde lönsamheten inom 
branschen allt sämre och mer osäker, 
medan nykterhetsorganisationerna ökade 
sitt politiska inflytande. Denna lagstift-
ning mer eller mindre lamslog, och i 
f lera fall monopoliserade, branschen 
under en lång period innan den slutligen 
skrotades och försvann 1955, då Brattsys-
temet och motboken gick i graven.

De första branschorganisationerna 
uppstod under 1880-talet som ett slags 
kamratklubbar, som ofta delvis stöddes 
av arbetsgivarna. I takt med att fackför-
eningsrörelsen växte sig starkare under 
senare delen av 1890-talet kom liknande 
frågor och krav också att spilla över på 
hotell- och restaurangbranschen. Av 
många anledningar fanns också fog för 
detta, eftersom anställnings- och arbets-
förhållandena ofta var under all kritik.

Grundandet av Sveriges Restauratör-
förening på Berns 1894 kan betraktas 

som embryot till vad som 1909 utveck-
lats till Sveriges Centrala Hotell- och 
Restaurantförening. Redan åren innan 
hade många av restauratörerna i övriga 
landet organiserat sig efter det stock-
holmska mönstret. Dessa mindre och 
lokala intresseföreningar inom hela  
Sverige utgjorde stommen till den cen-
trala branschförening som bildades 1909.

Totalförbud hotande nära
Ännu i början av 1900-talet hade bran-
schen inte drabbats av några större ar-
betsmarknadsproblem, varför man inom 
Centralföreningen lade den största kraf-
ten på att så långt det var möjligt påverka 
myndigheternas allt strängare bestäm-
melser för servering och försäljning av 
alkohol. Direkt efter första världskriget, 
1918, organiserades Brattsystemet med 
sina förhatliga motböcker, som starkt  
begränsade medborgarnas möjligheter 
att köpa alkohol. Hotet om ett totalför-
bud vilade tungt i början av 1920-talet. 

Med en stor kraftansträngning 
lyckades Centralföreningen med minsta 
möjliga marginal stoppa ett totalförbud 
för spritförsäljning i samband med en 
mycket uppmärksammad folkomröst-
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ning 1922. Det stod däremot klart att 
den socialdemokratiska regeringen 
hade för avsikt att på sikt helt stoppa de 
privata hotell- och restaurangföretagens 
möjlighet att tjäna pengar på spritför-
säljning. Det förde i sin tur med sig att 
branschen stagnerade och gick på spar-
låga i brist på investeringskapital.

I mitten av 1930-talet, då Europa 
och övriga västvärldens ekonomier hade 
återhämtat sig efter krigsåren och bör-
skraschen på Wall Street 1929, växte 
turistnäringen till en storindustri. Även 
Sverige började rusta sig för att ta emot 
den tilltagande turistströmmen, trots att 
man hade svårt att förklara de svenska 
alkoholrestriktionerna för utländska turis-
ter. Trots det höll Sverige under 1930-
talet, med hjälp av en effektiv turistreklam 
i utlandet, på att bli ett turistland av rang. 

Under dessa år kom också de inhem-
ska politiska strömningarna att ställa 
krav på bättre löne- och anställnings-
villkor. Dessa motsättningar resulterade 
i f lera uppmärksammade konflikter, 
varför också en systerförening till 
Centralföreningen grundades i form 
av Sveriges Arbetsgivare Förening för 
Hotell och Restauranter. Föreningen 

fick ansvar för förhandlingarna med 
den fackliga motparten. De årliga för-
handlingarna om kollektivavtalen kom 
därför att spela en stor roll i organisa-
tionens arbete.

Krogbesök dyrt för många
Vid krigsslutet våren 1945 kunde det 
svenska näringslivet dra igång en exempel-
lös industriell produktion. Eftersom större 
delen av Europa låg i ruiner hade Sverige 
ett enastående utgångsläge, med föga eller 
ingen konkurrens från det krigshärjade 
Europa. Det var ytterst den amerikanska 
ekonomin som bestämde takten för åter-
uppbyggnadsarbetet i de krigsdrabbade 
länderna. Med den friska amerikanska 
valutan och med militärpersonalen ström-
made också den amerikanska kulturen in i 
med full kraft över hela Europa.

Det är viktigt att förstå att det ännu var 
en förhållandevis liten del av den svenska 
befolkningen som hade ekonomiska och 
praktiska möjligheter att bo på hotell och 
äta på bättre restauranger. Ännu handlade 
det mer om en social tillhörighet, och 
detta skulle inte förändras förrän in på 
1960-talet då landets ekonomi blomstrade 
och allt fler kunde ”gå på krogen”. 

Denna utveckling gagnade na-
turligtvis landets hotell- och restau-
rangbransch, som spåddes en gyllene 
tidsålder. Det skulle dock dröja fram 
till 1955 innan man från myndighe-
ternas sida insåg det orimliga i svensk 
alkohollagstiftning. Spriten släpptes 
förhållandevis fri, även om en hel del 
restriktioner släpade med inom restau-
rangbranschen. 

Den stora lättnaden för gemene man 
var att kontrollsystemen och den förhat-
liga motboken försvann för alltid. Detta 
innebar också att det gamla varietéför-
budet från 1896 upphörde, något som 
tidigare hade gjort det omöjligt att ser-
vera alkohol i samband med musik och 
underhållning. För till exempel Berns 
Salonger kom detta att innebära en stor-
hetstid, och många liknande restaurang- 
och nöjesrörelser följde snabbt efter.

Wretman höjde ribban
Tore Wretman är otvivelaktigt den som 
betytt mest för Sveriges hotell- och res-
taurangnäring under slutet av 1900-talet. 
I och med att den nya Operakällaren 
invigdes 1961 höjdes ribban till en sällan 
skådad nivå. Det var också under den 

Kockar och annan personal på anrika restaurang Rosenbad i Stockholm ställer upp för avbildning, antagligen någon gång under 1910-talet. 
De har fått en ny spis från Bolinders Mekaniska installerad och det är med anledning av detta som händelsen förevigas. J & C G Bolinders 
Mekaniska Verkstads historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Wretmanska eran som en rad nya stjär-
nor tändes på den svenska kroghimlen. 

Under de sista åren av seklet var det 
dags för ”Wretmans gossar” att inta ho-
tell- och restaurangscenen. Werner Vögeli 
var den givne kronprinsen, men bakom 
honom fanns även begåvningar som Nils-
Emil Ahlin, Björn Halling, Örjan Klein, 
Gunnar Forssell, Leif Mannerström, 
Thomas Trägårdh, Erik Lallerstedt och 
många andra. Alla dessa ”lärjungar” till 
Wretman skulle bilda en ny och mycket 
viktig generation av entreprenörer.

Under mitten av 1970-talet och hela 
1980-talet introducerades också det nya 
franska köket, vilket innebar en markant 
kvalitetshöjning och inspiration för i 
stort sett varje seriös krögare i landet. 
Under 1980-talet fick också mat och 
matkultur stor massmedial uppmärksam-
het, och ett ständigt ökande antal kock-
tävlingar skapade stjärnglans kring yrket. 

Flera av 1980-talets finkrogar fick 
emellertid stora svårigheter och försvann 
under de besvärliga åren efter 1990. 

Nordiska Kompaniet har ett evenemang på Berns franska avdelning 1953. NK-orkestern spelar, folk njuter av mat 
och dryck på nymanglade dukar. Foto: Erik Holmén, NK:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

lennart jarnhammar är kulturhis-
torisk skribent med inriktning på före-
tagshistoria och särskilt svensk hotell- och 
restauranghistoria.

Men några har trots allt överlevt, och 
flera andra har tagit de försvunnas plats. 
Under denna period fram till dags dato 
har framför allt snabbmatsbranschen 
formligen exploderat och tagit stora 
marknadsandelar. Detta har varit möjligt 
genom en stenhård marknadsföring, där 
tv-reklam spelat den största rollen.

Växande matintresse
I dag har den yngre generationen till-
gång till pengar som aldrig tidigare. Den 
svenska matkulturen får en alltmer kon-
tinental prägel, och ännu har marknaden 
inte sett slutet på en rekordartad ökning. 
Intresset för mat växer oavbrutet och får 
en allt större mediebevakning. Männis-
kors resvanor vidgas och de stora invand-
rargruppernas olika matkulturer röner en 
ständigt ökande uppskattning.

Den ursprungliga Centralfören-
ingen har med åren utvecklats till 
branschorganisationen SHR, som i 
dag står för Sveriges Hotell- & Res-
taurangföretagare. Även SHR växer 

för varje år och är kanske mer än 
någon annan bransch en spegel av 
det moderna svenska samhället. En 
bransch som också uppnått en stjärn-
glans av tidigare aldrig skådat slag. 

Lennart Jarnhammar är aktuell 
med boken Reserverat & Serve-
rat – Historien om Sveriges hotell 
& resturang företagare.
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I presentationen av udda föremål i Cen-
trum för Näringslivshistorias samlingar 
har vi kommit till denna sadel uppsatt 
på en träställning. Det hela är en sorts 
provhäst som tillverkades på 1940-talet 
för varuhuset MEA i Stockholm. Den 
användes på avdelningen för ridtillbe-
hör så att kunderna vid köp av ridkläder 
och -attiraljer skulle kunna prova hur de 
kändes på riktigt, sittande i sadeln.

MEA, eller Militärekiperingsaktie-
bolaget som hela namnet lydde, grun-
dades 1883 som en postorderfirma för 
militärer. Man sålde uniformer och 
uniformstillbehör, men även mycket 
annat som en elegant officer kunde 

behöva ute på regementsorterna, till 
exempel cigarrer, fritidskläder, fickur 
och små presenter till damer. Med  
tiden utvecklades MEA till ett riktigt 
varuhus och inhystes i ståtliga lokaler 
vid Norrmalmstorg, där det försåg 
Stockholmarna med lyxiga varor ända 
till 1985. Då gick det ärevördiga bolaget 
i konkurs på grund av vanskötsel och 
spekulation.

Fem år senare togs det då lediga varu-
märket MEA upp av ett välrenommerat 
uniformsskrädderi, som i dag är kunglig 
hovleverantör. Skräddarna verkar dock 
klara av att sy upp kavalleriuniformer 
utan någon provhäst.

Officerarnas provhäst

Udda föremål
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”Kom an! Gossar!”

Omkring 1920 hölls en fot-
bollsmatch i Malmö mellan 
lag från två konkurrerande 
banker i staden. En ut-
maning och ett svar hade 
utväxlats i form av ett par 
handgjorda affischer med 
teckningar och vidhängande 
band. | jonas dahlberg

sydsvenska kreditaktiebolaget var 
en föregångare till den med tiden av 
Handelsbanken uppköpta Skånska Ban-
ken. Bankens spelare hade undertecknat 
sin affisch ”Å Sydsvenska Kreditaktie-
bolagets Oldboyskommittés vägnar”. 
Deras utmaning förstärktes med följan-
de sentens: ”I förhoppning att den kas-
tade ’Handsken’ upptages”. Affischen 
var långt ifrån ett hafsverk. Förutom 
text och ett fastklistrat fotografi av en 
bankbyggnad hade den vidhängande 
blågula band och kokarder.

Föregångaren till det som idag är 
SEB, Skandinaviska Kreditaktiebolaget, 
fick svara på utmaningen och ställa upp 
ett lag. Deras svar utformades också 
som en affisch. Den bär stridsropet: 
”Kom an! Gossar!”. Sedan följer lagets 
namn: Skandinaviska Kreditaktiebo-
lagets Oldboys samt alla tolv spelarnas 
namnunderskrifter och ett par teck-
ningar med fotbollsspelare i aktion.

Vi kan identifiera åtta av de spelare 
som skrev sitt namn på affischen. (Detta 
med hjälp av den gedigna kontors- och 
personalöversikten från bankvärlden 

Sveriges Bankmatrikel, utarbetad 1920 
av Hugo Sjöstedt.) De var män i ålders-
spannet 30 − 45 år och en handfull av 
dem blev anställda i banken 1919. 

Fotbollens  
genombrott i Sverige
Fotbollsmatchen bör ha ägt rum någon 
gång under 1919 till 1922. För många 
låter det säkert tidigt med fotboll i 
Sverige vid denna tid, men faktum är 
att redan 1886 skrevs det första längre 
referatet av en svensk fotbollsmatch. 
Den hölls mellan läroverkseleverna på 
Norra Latin i Stockholm. 

Sportens genombrott inom den 
svenska borgerligheten dröjde dock till 
sekelskiftet 1900, varefter en hastig 
klassbreddning följde under 1900-
talets första två decennier. (Läs mer om 
fotbollens historia i Kung Fotboll: den 
svenska fotbollens kulturhistoria från 
1800-talets slut till 1950 av Torbjörn 
Andersson, Lund 2002!) 

Handelsbankens  
skånska föregångare
1922 var det år som Sydsvenska Kre-
ditaktiebolagets rörelse blev övertagen 
av AB Sydsvenska Banken, som senare 
bytte namn till AB Skånska Banken 
och ännu mycket senare uppköptes 
och fusionerades med Handelsbanken 
(1990 – 1991). Än i dag finns det anställ-
da som minns Skånska Banken-eran. 

Sydsvenska Kreditaktiebolagets hu-
vudkontor på Södergatan 10 i Malmö 
öppnade sina portar för första gången den 
1 oktober 1896. På samma adress ligger än 
i dag ett Handelsbankskontor. 

De båda kämpande lagen i Malmö 
år 1920 kom från de då i särklass två 
största bankrörelserna i staden. Syd-
svenska Kreditaktiebolaget hade sitt 
huvudkontor med 96 anställda, samt 
Södra Förstadsgatan med 4 personer, 
medan Skandinaviska Kreditaktiebolaget 
hade två kontor i staden med totalt 92 
anställda. 

AB Svenska Handelsbanken hamnade 
vid den här tiden först på fjärde plats i 
Malmö, efter AB Industribanken (60 
anställda), med mer beskedliga 26 perso-
ner fördelade på två kontor. Visserligen 
hade Handelsbanken året innan för-
värvat det med 67 kontor vittförgrenade 
Bankaktiebolaget Södra Sverige, och 
därigenom mer än fördubblat sin perso-
nal i Malmö – men Södra Sverige hade 
sitt huvudkontor i Helsingborg. Denna 
stads betydelse inom Handelsbanken 
återspeglades länge genom att man ända 
fram till 1972 hade en egen utlandsavdel-
ning där. 

Matchresultatet okänt
Om fotbollsmatchens resultat har ännu 
ingenting kunnat återfinnas bland de 
kvarlämnade historiska handlingarna 
efter de sydsvenska bankerna. Vi lär få 
leva med ovissheten.

Affischerna har hittats i Handels-
bankens arkiv hos Centrum för Närings-
livshistoria. 

jonas dahlberg är fil.kand. i etnologi och 
arkivarie vid Centrum för Näringslivshisto-
ria där han bl.a. ansvarar för Handelsban-
kens historiska arkiv. Det var en medarbetare 
till honom, Anna Zeuthen, som hittade 
affischerna.
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Så här såg svaret från Skandinaviska Kreditaktiebolagets Oldboys ut. Originalen är rejält tilltagna, både utmaningen och svaret mäter ca 
35x60 cm. Handelsbankens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. 
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i volkswagens fabrik i Dresden 
tillverkas prestigemodellen Phaeton. 
Fabriken kallas Die Gläserne Manu-
faktur, och karakteriseras av idén om 
genomskinlighet. Anläggningen är 
öppen för besökare, och det enda som 
skiljer dem och fabriksarbetarna åt är 
en glasruta. Produktionen sker med 
tysta, batteridrivna verktyg och de 
vitklädda arbetarna rör sig med värdig-
het och i makligt tempo. Ett besök 
i anläggningen upplevs lite som ett 
besök på en mässa eller till och med en 
konstutställning. Hela fabriken andas 
professionalism och noggrannhet. 

De anställda är således under ständig 
övervakning, fast en mer träffande be-
skrivning är nog att de är både fabriks- 

Motstående sida: AB Wilh. Beckers färgfabrik på Lövholmen (del 
av Liljeholmen) söder om Stockholm medan verksamheten ännu 

pågick. Idag är färgfabriken en elegant utställningslokal. AB 
Wilh. Beckers arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Gamla fabriker förvandlas till ateljéer och museer. Nya fabriker visar upp sig som scener, 
där arbetarna är aktörer, och upplevelser produceras industriellt. Men vi saknar kunskap 
om hur intäkter genereras i upplevelseekonomin. Dags för en sentida Taylor? Kanske en 
etnolog? | lars strannegård

Den industrialiserade  
känsloproduktionen

arbetare och skådespelare. Deras skå-
despelarroll består i att, genom sitt 
beteende och utseende, gestalta  
Phaetons och Volkswagens varumärke.

I Essen f inns en annan produk-
tionsanläggning. Det är ett koksverk 
med anslutande kolgruva. Men ma-
skinerna har tystnat. Ingen kol kom-
mer längre upp och ingen koks blir 
till. I stället har nya verksamheter 
tagit plats i anläggningen. Gourmet-
restauranger, konstnärsateljéer, pre-
sentbutiker och ett designmuseum 
huserar nu i anläggningen i stället för 
de slamrande maskinerna. Kvällstid 
är anläggningen dramatiskt ljussatt, 
vilket skapar suggestiva känslor hos 
besökaren.

Postindustriella fabriker
Fabrikerna i Dresden och Essen är två 
av de platser som lundaetnologen Robert 
Willim tar med oss till i sin bok Indu-
strial Cool – om postindustriella fabriker. 
Den fråga som boken cirklar kring är: Vad 
är en fabrik i det postindustriella samhäl-
let? Willim är ute efter att peka på de 
kulturella processer som karakteriserar den 
samtida europeiska tillverkningsindustrin. 

Ofta hör man i den offentliga debatten 
att stora delar av den europeiska industri-
produktionen har flyttat till andra sidan 
jorden. Men sällan hör man resonemang 
kring hur man kan förstå denna förflytt-
ning ur ett europeiskt industriperspektiv. 
Vad händer med de produktionsanlägg-
ningar som finns kvar i Europa? 



37företagsminnen 2009;2

Det är för sådana frågor som den etno-
logiska beskrivningen blir så belysande. 
En gammal tumregel för att skilja mellan 
antropologi och etnologi i Sverige är att 
antropologer gör det främmande hem-
tamt medan etnologer gör det motsatta. 
Antropologer har historiskt sett intresse-
rat sig för icke-europeiska kulturer, medan 
etnologerna ”grävt där de står”, alltså 
genomfört sina kulturanalyser på hem-
maplan, i Europa. Såtillvida är Willims 
studie en klassisk etnologisk kulturanalys, 
mycket skickligt genomförd dessutom.

Upplevelseekonomi
Boken väcker tankar om att västerländsk 
produktion i alla dess former i ökande 
grad har estetiserats. Med estetiserad 
produktion menar jag inte att den har 
blivit vackrare, utan att den i ökande 
utsträckning talar till våra sinnen. När 
Gilmore och Pine år 1999 publicerade 
The Experience Economy: Work is Theatre 
& Everyday Business is a Stage spred sig 
hastigt en ny syn på vad västerländska, 
mogna, ekonomier kunde syssla med. 

I Sverige blev KK-stiftelsen fanbärare 
för begreppet ”upplevelseekonomin” 
och startade allehanda projekt för att 
fästa omgivningens uppmärksamhet på 
att skapandet av känslor var framtidens 
intäktsgenerator. Systematiskt skapande 
av upplevelser, det vill säga industrialiserad 
känsloproduktion, är vad framtidens väs-
terländska fabriker främst skall syssla med.

Såtillvida omdefinieras själva begreppet 
”fabrik”. Om det som skall fabriceras är en 
upplevelse så är ett museum, en restaurang 
eller en berg- och dalbana en fabrik. Out-
put i en sådan fabrik är en individ som fått 
sina sinnen stimulerade. Det intressanta är 
att industriell produktion i den klassiska 
meningen är ordentligt genomlyst och teo-
retiserad kring. Fredrick Winslow Taylor 
och hans efterföljare har bidragit med en 
omfattande kunskap om hur den klassiska 
industriella produktionen skall organiseras. 

Standardisering,  
återanvändning?
Men om det är en upplevelse som talar till 
människors sinnen som skall produceras, 

är den systematiska kunskapen ytterligt 
begränsad. Forskningen inom så kallad 
service management börjar närma sig frå-
geställningarna, men än så länge finns det 
inga riktigt bra vetenskapliga svar på frå-
gor som dessa: Hur skapas en upplevelse 
gång efter annan? Vilka delar av upplevel-
seproduktionen kan standardiseras? Hur 
segmenterar man upplevelsekonsumen-
ter? När, som Gilmore & Pine skriver, 
arbete blir teater och affärsverksamhet ett 
scenarbete hopar sig frågorna. 

För att driva metaforen vidare: Kan 
man standardisera regi- och producent-
arbetet? Kan publiken se samma upp-
sättning f lera gånger? Kan samma pjäs 
användas i olika uppsättningar? Hur 
blir publiken lojal mot teatern?

Kulturanalysera  
känsloproduktion
I Robert Willims bok ligger dessa frå-
gor svävande i bakgrunden. Hans kul-
turanalys tecknar metodologiska kontu-
rer för hur en mer systematisk kunskap 
kring estetisk produktion kan skapas. 
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Willim, Robert: Industrial Cool 
– om postindustriella fabriker, 
Lund, 2008. 
Gilmore, James och Pine, Joseph: 
The Experience Economy: Work 
is Theatre & Everyday Business 
is a Stage, Harvard, 1999.

Han visar i detalj hur företag, i detta fall 
Volkswagen, skapar upplevelser i verk-
samheter som omgärdar produkterna. 
Han exemplifierar upplevelsemaskine-
riet med en bilsimulator, en fotoautomat 
där besökare kan ta en bild av sig själva 
med Phaeton-bilen, hur besökare exklu-
deras från vissa av bilens produktions-
moment och hur glas används för att 
skapa spektakulära effekter. 

Kulturanalyser förefaller således vara 
ett fruktbart sätt att skapa förståelse för 
hur upplevelser skapas. Taylor studerade 
industriell produktion med stoppklocka, 
och omvandlade observationerna till råd 
om arbetsspecialisering och mekanise-
ring. Studier av upplevelseekonomin har 
kanske föga nytta av en stoppklocka, men 
precis som Taylor använde närstudier så 
gör kulturanalytiker detsamma. Fast nu 
är det inte fysisk tillverkning som stude-
ras utan social känsloproduktion. 

Att använda kulturanalyser som 
bas för att bygga en normativ teori om 

Så här ser Beckers färgfabrik ut i dag, omgjord till utställningssal. Foto: Stefan Frank-Jensen, konsthallen Färgfabriken.

postmodern känsloproduktion ger nog 
en skavande känsla hos många etnolo-
ger. Men likväl är det så studier som 
Willims kan användas. Om skickliga 
kulturanalytiker fortsätter sina studier 
av känsloproduktion så bidrar de, vare 
sig de vill eller inte, till skapandet av 
en bas för en framtida teori om känslo-
produktion. 

Vår Taylor – en etnolog?
Fältet ligger öppet för den 2000-talets 
Frederick Taylor som kanske snart träder 
fram. Efterfrågan på en vetenskapligt 
grundad teori om känsloproduktion är 
enorm. Så länge det saknas systemati-
serade kunskaper om hur intäkter ge-
nereras i upplevelseekonomin kommer 
efterfrågan att växa sig starkare för varje 
dag. 1900-talets managementguru för 
industriell produktion var en ingenjör. 
Blir det månne en etnolog som formule-
rar 2000-talets postindustriella mana-
gementteori? 

 
lars strannegård är professor i orga-
nisation vid Företagsekonomiska institutio-
nen, Uppsala universitet. Han forskar om 
ledarskap och organisering, intresserar sig 
för skärningspunkten mellan ekonomi och 
design, och har nyss utkommit med “Ledar-
skapsboken” (Liber).  
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Ur arkivet

i arla foods historiska arkiv hos Cen-
trum för Näringslivshistoria finns bland 
övriga internationella handlingar även 
denna tyska mejeritidskrift, Molkerei-
Zeitung. Det är ett specialnummer 
utgivet den 20 augusti 1937 med anled-
ning av den elfte mjölkvetenskapliga 
världskongressen, som hölls i Berlin – 
även om tidningen gavs ut i Hildesheim. 

När man läser detta specialnummer 
av Molkerei-Zeitung som gavs ut fyra 
år efter nationalsocialisternas överta-
gande i Tyskland, men två år innan  
andra världskrigets utbrott, finns det 
mycket man kan fundera över – trots att 
den till övervägande del bara behandlar 
den senaste internationella mejeritekniken.

Framsidan får en naturligtvis att 
kremlologiskt börja spekulera i f lag-
gornas olika storlekar och synbart hie-
rarkiska placering. Att värdnationens 
f lagga är störst är förvisso inget kon-
stigt, även om det för oss, efter andra 
världskrigets fasor, känns mycket bisarrt 

när denna symbol för ondskan uppträ-
der i ett vanligt, fredligt sammanhang. 
Att USA:s är näst störst torde bero på 
att det gav prestige att denna uppseg-
lande stormakt deltog i kongressen, 
men varför Danmarks? 

Måhända upplevde det rasfixerade 
Nazityskland de tre skandinaviska 
länderna som mest närstående, och 
det var därför de placerades (tillsam-
mans med det vid denna tid redan 
kvartsallierade Japan) närmast den 
egna hakkorsf laggan. Danska f lag-
gans större format kanske hade en 
mer branschspecifik förklaring: då 
som nu var Danmark en av de ledande 
mejerinationerna. Att slutligen franska 
f laggan återfinns allra längst ned, har 
man svårt att se som bara en tillfäl-
lighet. Men man skall vara försiktig 
med historiska spekulationer. Kanske 
avbildas bara f laggorna i den ordning 
som länderna bidragit med pengar till 
kongressen ... 

Värt att notera är för övrigt att 
Storbritannien inte representeras med 
Union Jack utan med Red Ensign. I 
dag känner vi den bara som britternas 
civila sjöf lagga, men tidigare var den 
även allmän handelsf lagga.

Inuti tidningen kan man hitta många 
politiskt och historiskt intressanta efter-
lämningar. Kongressen var en interna-
tionell angelägenhet; förhoppningen i 
förordet är att den inte bara skall leda 
till förbättrad mejeriteknik i hela värl-
den utan till ”att väcka och förstärka 
förståelsen mellan världens folk för att i 
framtiden nå ännu närmare samarbete”.

I ytterligare ett företal, av ingen 
annan än den ansvarige för Tysklands 
”fyraårsplan”, Herman Göring, talas 
om hur näringslivet nu blivit så inter-
nationellt, att inget land kan klara sig 
för sig självt. Och att Tyskland har 
som mål att under ”ömsesidigt förtro-
ende [---] säkra en politisk och social 
fred i hela världen” ... 
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Recensioner i urval
börje isakson är journalist och förfat-
tare med förflutet på Teknikens Värld, 
Månadsjournalen och Dagens Industri. 
Han har bl. a. recenserat litteratur och 
skrivit böcker om historia – hans senaste 
heter ”Två dygn som förändrade Sverige. 
Revolutionen 1809”.

Här har man roat sig. Nöjen och förlustelseställen i Malmö 1860–1960 
av bengt liljenberg, carlssons

1862 anlade david Lenander ut-
värdshuset Davidshall i Eneströmska 
trädgården vid Södra Förstadskanalen 
i Malmö. Detta etablissemang inle-
der Bengt Liljenbergs genomgång av 
nöjeslivets utveckling i Malmö, vilken 
avslutas med 1960-talets ungdomliga 
inneställen som West End och Bongo.

Historien kompletteras med en alfa-
betisk genomgång av de ”Förlustelsestäl-
len och mötesplatser” där malmöbor och 
besökare i staden kunnat roa sig under 

cykelfabriken monark föddes 1901 
i Varberg som Svenska Cykeldepoten. 
Ägaren hette Birger Svensson. Till att 
börja med sålde han cyklar, men så små-
ningom började han också tillverka dem.

Verksamheten gick lysande: tillverk-
ningen och antalet anställda växte lik-
som antalet produkter. Under 1920-talet 
byggde Birger Svensson en ny och större 
fabriksanläggning. 

Namnbytet till Monark skedde 1934. 
Då hade företaget också börjat tillverka 
radioapparater, en verksamhet som på-
gick fram till mitten av 1960-talet.

Monarks storhetstid inföll under 
1950-talet då man hade över 4 300 
anställda och dotterföretag i Brasilien 
och Colombia. Efter ett antal företags-
köp omfattade tillverkningen då också 
motorcyklar, mopeder, olika gummi-
produkter, idrottskläder, tv-apparater, 
kälkar, sparkstöttingar och skidor. 

1960 gick Monark samman med kon-
kurrenten Nymanbolagen, som tillverkade 
flera olika cykelmodeller, bland annat 
Crescent. Under 1960-talet började man 

En cykelfabrik och Alla dessa monarkare  
av gunnar carlsson och ture isaksson, abf halland m.fl. 

också tillverka plastbåtar och vidgade pro-
duktsortimentet med motionscyklar, snö-
skotrar och hem- och trädgårdsmaskiner.

I början av 1970-talet fick företaget 
nya ägare i form av två finansmän. Det 
blev starten på en omskakande tid. I 
slutet av 1970-talet kom Polar Music 
Invest (Stikkan Andersson och ABBA) 
in som huvudägare, och företagen i 
Sydamerika såldes.

1982 blev det ägarbyte igen, invest-
mentbolaget Kuben tog över och  
Monark köpte Stiga i Tranås. Året därpå 
blev AB Aritmos ny huvudägare. Cykel-
försäljningen minskade men företaget 
Monark gick bra.

1992 skakades emellertid Varberg av 
nyheten om att Monark tänkte lägga ner 
cykeltillverkningen där. Den överlevde 
med bantad bemanning och 1995 köptes 
Monark Stiga av Salvatore Grimaldi, som 
förvandlade den till en del av Cycleurope 
med 60 kollektivanställda i Varberg.

Gunnar Carlsson och Ture Isaksson  
skildrar utvecklingen i detalj. Här 
finns många och långa intervjuer med 

anställda från 1910 och framåt, ingående 
beskrivningar av de f lesta momenten i 
produktionen, redogörelser från fackligt 
håll och en utförlig redogörelse för före-
tagsköp och -försäljningar samt för den 
ekonomiska utvecklingen.

Det är mycket ambitiöst och blir  
säkert till glädje både för tidigare  
monarkanställda – inte minst de många 
bilderna – och framtida forskare. Men 
resultatet är svåröverskådligt. Person-
ligen hade jag föredragit en hårdare 
gallring och en disposition som gjort 
det lättare att hitta de olika avsnitt som 
intresserar olika läsare.

de hundra år redovisningen omfattar. 
Här inleder kaféet och konditoriet  
Aggerborgs (startat 1913 eller 1914) 
medan restaurang Översten (som öpp-
nade 1964) får avsluta.

På vägen mellan 1860 och 1960 kan 
man bland annat läsa att den socialis-
tiske agitatorn August Palm talade från 
en altan i ett päronträd vid värdshuset 
Almbacken 1882, att Sarah Bernhardt 
framträdde på Malmö teater 1883, att 
Arbetets söner sjöngs för första gången 

i Sverige 1885 i Casino-Trädgården, att 
Sveriges första Folkets hus, liksom den 
äldsta folkparken, invigdes 1893, att 
Hippodromen (Hipp) öppnade 1899 
som världens modernaste cirkus, att 
Ragnar Johansson, senare känd som 
Ernst Rolf, framträdde på Henrietto 
1908, att Sven Jerring direktsände fred-
sjublet från Hotell Tunneln 1945, samt 
att Ingmar Bergmans debutpjäs Rakel 
och biografvaktmästaren hade urpre-
miär på Intima teatern 1946.
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Våga! av signhild arnegård hansen, ekerlids förlag

signhild arnegård hansen har 
mycket att berätta om entreprenörskap 
och företagande. Efter att ha arbetat 
som lärare och administratör hoppade 
hon av, lämnade Stockholm och star-
tade 1992 tillsammans med sin man före-
taget Svenska LantChips i Dalsland.

Företaget var framgångsrikt från 
starten, har i dag fabriker i Sverige, USA 
och Belgien, och är på väg att öppna i 
Japan. Författarinnan själv är sedan 2007 
ordförande i Svenskt Näringsliv.

Men hennes bok handlar bara un-
dantagsvis om uppbyggnaden av det 
egna företaget. Största delen av den 
ganska tunna volymen består i stället 
av engagerade och välskrivna inlägg 
om behovet av enklare regler och mer 
entreprenörskap och småföretagande i 
Sverige.

De är säkert välmotiverade och be-
hövliga, men jag hade velat läsa mycket 
mer om hur Signhild Arnegård Hansen 
byggde upp sitt eget företag.

När folket tog semester. Studier av Reso 1937–77 av carina gråbacke, sekel  
det är gedigna studier som Carina 
Gråbacke har genomfört. Och de rör 
inte bara ”folkets resebyrå”, Reso – på 
köpet får läsaren också en skiss av den 
svenska fritidsindustrins framväxt och 
besvär under den tid studierna omfattar.

Reso startades 1937 på initiativ entre-
prenören Ivan Ohlson, som också ledde 
företaget till sin död 1961. Men Reso 
blev aldrig den framgång som han hade 
hoppats på.

Det berodde delvis på världskriget som 
satte stopp för de utlandsresor som man 
ville erbjuda, delvis på den ideologiska 
klämma som företaget satt i. Reso ägdes 
av arbetarrörelsen vilket innebar krav på 
att erbjuda resor och logi till priser som 
fackföreningsrörelsens medlemmar kunde 
klara. Samtidigt måste emellertid standar-
den vara om inte hög så i alla fall god.

Det var två svårförenliga krav som inne-
bar att Reso aldrig lyckades få ekonomi i 
sina satsningar på semesteranläggningar.

När det senare blev aktuellt med 
charterresor tvekade företaget först av 
ideologiska skäl. Det ville i första hand 
erbjuda utvecklande resor, inte resor 
som bara innebar bad och nöjesliv.

Och när man senare satsade på char-
terresorna hamnade man i dilemmat att 
några av de stora resmålen var fascistiska 
länder: Grekland (1967–1974) och Spanien 
under Franco. Det ledde till protester från 
ägarkretsen inom fackföreningsrörelsen.

Under 1950- och 1960-talen byggde 
Reso upp en kedja hotell i städer, bland 
andra Malmen i Stockholm, Arkaden 
och S:t Jörgen i Malmö, och Opalen 
och Rubinen i Göteborg. Tanken var att 
kunna erbjuda bra, centralt boende till 
acceptabla priser, och samtidigt skapa 
ett överskott som kunde användas för att 
bygga semesteranläggningar. 

Men inte heller stadshotellen blev 
någon framgång. Konkurrensen var 
hård, inte minst från de billigare motell 

Bilden av modet av lotta och tonie lewenhaupt, bokförlaget arena

både titeln och en första genom-
bläddring fick mig att tro att detta 
främst var en samling av några av Sve-
riges bästa modebilder. Och det är det – 
också. Men det är lika mycket en skild-
ring av den svenska modeindustrins 
utveckling från 1940- till 2000-talet.

Med utgångspunkt i bilderna och 
personliga texter om de olika fotogra-
ferna – bland dem namn som Hans 
Hammarskiöld, Rune Hassner och 
Georg Oddner – skissar svägerskorna 

Lewenhaupt utvecklingen från Märta-
skolan och NK:s Franska (och ”hatt-
kungen” Rune Holmgren) – via det 
första tonårsmodet, Gul & Blå, svenska 
modedesigner som Rohdi Heinz,  
Sighsten Herrgård, Katja of Sweden och 
Gunilla Pontén – till dagsaktuella namn 
som Filippa K och Nygårds Anna.

Resultatet är en vacker, underhål-
lande och informativ bok som inne-
håller betydligt mer än bara högklassiga 
modebilder.

som under samma tid växte upp i stä-
dernas utkanter.

Under sin tid som folkrörelseföretag 
tillhörde Reso branschens dominanter, 
men när det 1977 övertogs av KF var 
skulderna större än tillgångarna.

”När marknadstillväxten avstannade 
samtidigt som andra aktörer växt sig 
starka klarade inte Reso omställningen i 
den företagsform verksamheten drevs i”, 
konstaterar Carina Gråbacke.
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Aktuell forskning

Bolagsstyrningens historia  
och nationella karakteristika 

tom petersson är fil.dr och docent vid Ekonomisk-
historiska institutionen vid Uppsala universitet. 
Ett av hans huvudintressen är utvecklingen av det 
svenska finansiella systemet från början av 1800-talet. 
Ett annat är betydelsen av nätverk inom svenskt 
näringsliv.

ett av de främsta kännetecknen för 
den moderna kapitalistiska ekonomin 
är särskiljandet mellan företagens 
ägare å ena sidan och företagens opera-
tiva ledning å den andra. Eller som det 
uttrycks betydligt mer signifikativt på 
engelska: ”the separation of ownership 
and control”. 

Framväxten av en hel kader av an-
ställda, professionella företagsledare 
utan eget ägande i de företag som man 
var verksamma i, har varit en avgörande 
komponent i förklaringar av bland 
annat de amerikanska storföretagens 
framgångar sedan sekelskiftet 1900. 

Många klassiska företagshistoriska 
verk, till exempel Adolf Berle &  

Gardiner Means The Modern Corpo-
ration and Private Property från 1932 
och Alfred Chandlers arbeten från 
1970-talet och framåt, har fokuserat på 
hur de professionella företagsledarna 
i allt högre utsträckning tagit makten 
över de företag de blivit satta att leda. 
Forskningen kring bolagsstyrning – 
corporate governance – har också varit 
inriktad på den komplexa relationen 
mellan ägarna och de professionella 
företagsledarna, där ägarnas och före-
tagsledarnas långsiktiga intressen ofta 
skiljt sig åt. 

Två nya böcker behandlar bolagsstyr-
ningen ur ett historiskt och komparativt 
perspektiv. I A History of Corporate 

Governance around the World: Family 
Business Groups to Professional Manag-
ers, får vi följa hur bolagsstyrningens 
olika aspekter utvecklats i ett dussintal 
länder sedan 1800-talet. Nationella 
karakteristika förklaras bland annat 
utifrån skillnader i rättssystem och den 
som roll banker och andra finansiella 
intermediärer spelat för storföretagens 
utveckling. 

Betydelsen av under lång tid ska-
pade normer och traditioner är mycket 
påtaglig för hur bolagsstyrningen tolkas 
och förändras, eller snarare inte förän-
dras, i olika länder. Med andra ord har 
historien en avgörande roll i förståelsen 
av bolagsstyrning. 

A History of Corporate Governance around the World:  
Family Business Groups to Professional Managers 
av randall k. morck (red), national bureau of economic research,  
the university of chicago press, chicago
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I boken Historical Perspectives on Corpo-
rate Governance: Reflections on Owner-
ship, Participation and Different Modes of 
Organizing, grupperas de olika kapitlen 
tematiskt, till exempel kring ”ägande och 
management” och ”familjeföretag och bo-
lagsstyrning”. I denna bok går författarna 
på djupet genom att följa ett mindre antal, 
eller ibland bara ett företag, för att belysa 
olika aspekter av bolagsstyrning. 

Den svenska modellen för bolagsstyr-
ning som växt fram sedan den industri-
ella revolutionen i slutet av 1800-talet 
väcker som vanligt stort intresse bland 
internationella forskare, inte minst 
eftersom många av de svenska storföre-
tagen fortsätter att vara mycket fram-
gångsrika på de globala marknaderna. 

Peter Högfeldt från Handelshög-
skolan i Stockholm beskriver i kapitlet  

A History of Corporate Governance 
around the World hur en historisk 
kompromiss mellan politik och stor-
företagande vuxit fram i Sverige och 
skapat en konsensuskultur som varit 
inriktad på förhandling och långsiktig-
het. Inte konflikt och kortsiktighet som 
varit fallet i många andra ekonomier. 

Ett annat särdrag för det svenska fallet 
är hur ett mindre antal ägarfamiljer har 
kunnat behålla sina maktpositioner och 
sitt inf lytande över stora delar av det 
svenska näringslivet över mycket lång 
tid. Det har alltså inte varit en fråga om 
separation mellan ägande och kontroll. 
Naturligtvis är familjen Wallenberg 
det yttersta exemplet på en sådan fram-
gångsrik svensk ägarfamilj, och den ges 
också ett stort utrymme i Högfeldts 
studie. 

Mats Larsson och Daniel Nyberg 
beskriver i sitt kapitel en annan lång-
siktig och framgångsrik ägarfamilj. 
Familjen Bonnier har inte bara behållit, 
utan snarast stärkt sitt, grepp över den 
svenska mediebranschen sedan mitten 
av 1900-talet. 

Slutsatsen från de två kapitel som 
fokuserar på Sverige är att familjekapita-
lismen, eller den personliga kapitalismen 
om man så vill, är i hög grad levande i 
Sverige än i dag. Högfeldt är dock kritisk 
till att det skapats så få nya storföretag 
i Sverige under de senaste decennierna 
(men IKEA och H&M är två exempel 
som visar på motsatsen), och lägger en 
stor del av skulden på skattesystemet som 
inte gett tillräckliga incitament och möj-
ligheter för enskilda personer att bygga 
upp egna förmögenheter. 

Historical Perspectives on Corporate Governance: Reflections on  
Ownership, Participation and Different Modes of Organizing 
av susanna fellman, antti kuusterä & eero vaara (red), the finnish society of science and  
letters, helsingfors



44 företagsminnen 2009;2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar 
odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat condimentum. Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. 
Nulla facilisi. Nulla libero. Vivamus pharetra posuere sapien. Nam consectetuer. 
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Korsordstävling!
Lös det näringslivshistoriska korsordet! 
Vinn bokpaket!

Skicka in en kopia av hela korsordet till
Tidskriften Företagsminnen
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48 – 50
167 33 Bromma

1.a pris: Ett bokpaket bestående av: 
Anders Johnsons Fånga platsen, 
Edward Bloms Handelsbilder och 
Jan-Bertil Schnells Industriminne.

2 – 3:e pris Anders Gidlöfs Bankfolk, 
blåställ och butiksbiträden.

"Hur Jäktman slutade jäkta" ingick i 
"Jäktkampanjen" skapad av Försäk-
ringsbolagens upplysningstjänst. Ur 

Sveas (Skandias) historiska arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria.
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Medlemmar i centrum för näringslivshistoria, april 2009

AGA Gas AB
Agria Djurförsäkring
Ahlbins Patentbyrå
Ahlsell
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval 
ALMI Företagspartners Stockholm 
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Astra Zeneca 
Atlas Copco
Axfood
Barnens Bokklubb
Becker, Wilhelm AB
BEEP
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm 
Bokbranschens Understöds- och  

Utbildningsfond, Stiftelsen
Bonnier AB
Bostadsförmedlingen
Brandkontoret
Branschorganisationernas kansli, Stiftelsen
Bruzaholms Bruk, AB
Busslink Sverige AB
Båstads Gymnasium
Carl Lamm AB
Carlsberg Sverige
Cederquist, Advokatfirman KB
Cederroth International
Chefsekreterarna Stockholm
Christenson AB, Advokat 
Christenson Roth Advokater
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic
Edita Norstedts Tryckeri
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
Engkvist Byggmästare, Stiftelsen Olle 
Ericsson, Telefon AB L M
Esselte 
FABEGE
Familjebostäder
FAR SRS
FAR SRS Förlag AB
FERA Ljuskultur
Flood Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
FR i Stockholms län AB
Fritidsbranschernas Service AB
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens  

Arbetsgivareorganisation
Försäkringsförbundet
Försäkringsföreningen
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Gröna Lunds Tivoli
Grönköpings Veckoblad
H & M Hennes & Mauritz AB
Hakon Invest AB 
Hald & Tesch Brand 
Hamilton & Co Advokatbyrå
Handelsbanken
Handelshögskolan i Stockholm
Hedlunds, Petrus och Augusta stiftelse
Heidelberg Sverige 
Henkel Norden AB
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
IKEA
Industri- och Kemigruppen
Informationsförlaget Heimdahls 

Institutet för Näringslivsforskning
Institutet för värdering av fastigheter
Investment AB Kinnevik
JCDecaux Sverige AB 
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
Konstnärernas Riksorganisation
Kooperativa Institutet
Kraft Foods Sverige AB
Köttbranschens Riksförbund
Landahl Öhman Advokatbyrå AB
Landshypotek 
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Lindberg & Saxon HB, Advokatfirma
Lindblads Bokförlags AB. J.A.
Linde Gas Division
Lokaltidningen Mitt i Stockholm A B
Lundh, Ivar & Co 
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringsbolagens AB
Magnusson Advokatbyrå
MAQS Lawfirm AB
Mariebergs Arkivbyrå 
Markaryds kommun 
Martin Olsson HAB
Metallgruppen MEGAB
Micasa 
Mr Trend Writing Unlimited AB
Natur & Kultur
NCC 
Nordea
Nordia KB, Advokatfirma
Nordiska Kompaniet 
Nordstjernan 
Norstedt, P A & Söner 
Norstedts Juridik
Nova AB, Advokatfirman
Nynäshamns Ångbryggeri, Intresseförening
Odhner & Co Belysning 
OK, ekonomisk förening
Osram 
P Wikström J:r, AB
Packhuslaget 
Pensionsstiftelsen Mervärde
Pensionsstiftelsen Optimal
Plåtslageriernas Riksförbund
Primus 
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Propeller
Roth, Advokatbyrå Peter
Röda Korsets Sjuksköterskekårs  

Intresseförening
Sackemark AB, Advokatfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB 
SCA
Scandinavian Airlines System (SAS)
Scandinavian Institutes for Administrative 

Research (SIAR) Sievert AB
Schering-Plough 
SEB
Setterwalls Advokatbyrå
SHR, Sveriges Hotell & Restaurang företagare
SIAR, Forskningsstiftelsen
Silversmeden Giertta AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia 
Skanska AB
Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear 
Sollentuna Kommun
Sparinstitutens Pensionskassa

Spendrups Bryggeri AB
Spårvägens Idrottsförening
Stiftelsen Tornspiran
Stockholm Business Region AB
Stockholm Globe Arena 
Stockholm Saltsjön
Stockholms Bleck &  

Plåtslagarmästareförening
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem 
Stockholmsmässan 
Stokab 
Strömma Turism & Sjöfart AB
Swedbank 
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form 
Svensk förening för informationsspecialister
Svensk Handel 
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk Mjölk
Svensk Pantbelåning 
Svenska Bankföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bostäder
Svenska Bryggareföreningen
Svenska Filmklubben
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Försäkringsföreningen
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska Pappers- och  

Cellulosaingenjörs-föreningen
Svenska Shell, AB
Svenska Spel 
Svenska Trävaruproducenter
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Svensk-Thailändska Föreningen
Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Kommuner och Landsting 
Sveriges Trähusfabrikanter
Swärds Stiftelse, Anders Otto
Systembolaget
SYVAB, Sydvästra Stockholmsregionens 

Va-Verks AB
Sällskapet för Folkundervisningens  

Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse
Teknikföretagen
Telefondirektören H.T. Cedergrens  

Uppfostringsfond, Stiftelsen
Tendorf, Advokatfirma Thomas
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Trafikförsäkringsföreningen
Transportgruppen
Trygghetsfonden
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige 
Uppfinnarkollegiet
V&S Group
W&Ö, Advokatfirman
Veteranklubben Alfa
Widell AB, Advokat Anna Stina
Vin & Sprithistoriska Muséet
Volvo
ÅF AB 
Åhléns

Nya medlemmar är rödmarkerade.
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ICAs historia  
på webben

www.ica-historien.se

Nu finns ICAs spännande historia på webben i ny, upp-
fräschad form. Läs artiklar om företagets uppkomst, 
personligheterna, varorna, reklamen och mycket mer. 

Sök bland 3 000 högupplösta bilder om mängder av 
videoklipp! Välkommen att träffa Hakon, ICAnder,  
ICA-Stig och alla de andra!
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