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Ledare | edward blom

Det är oljan bakom allt
de senaste två månaderna har jag
åter tillbringat i USA och man behöver knappast vara näringslivshistoriker för att se att hela detta samhälle
är byggt på olja. Redan på 1920-talet
började infrastrukturen anpassas till
att allt skulle nås med bil. I städernas utkanter byggdes motell, drive
in-restauranger och -biografer, drive
thru-banker, och inte minst affärer
med stora parkeringsytor.
Det som kom att kallas bilens
guldålder inföll på 1950-talet. Tills
för några år sedan hördes få protester
när man rev byggnader från denna
tid, men i dag har de kvarvarande
blivit till kultbyggnader som omhuldas av både turister och lokala
politiker. Min fästmö och jag fick nyligen tillfälle att se en härlig samling
gamla Hawaii-inspirerade badmotell
i Wildwood Crest på amerikanska
Östkusten; och vart man än reser
genom landsbygden får man lust
att stanna och fotografera skyltar,
mackar, diners och andra bedagade
lämningar från denna tid.
Men guldåldern var inte toppen utan bara den tid då bilen hade
starkast laddning i reklam, populärkultur och folks medvetanden.
Betydelsen har bara ökat: i många
amerikanska städer finns inte trottoarer; till fots kan man inte ens
ta sig till närmaste närbutik eller
skogsområde!
Såväl inomhusgallerior och
strip malls (längor där var
affär har en separat
entré) har vuxit upp
som svampar ur
jorden utanför
städerna,
medan
innerstaden
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och dess traditionella affärsliv under
det sena 1900-talet mer eller mindre
har dött ut i många städer. Under
2000-talet har även många gallerior
haft problem. Det som verkligen
ökar är i stället de externa handelsplatserna med fristående butikshus.
Ofta brer dessa ut sig längs en
genomfartsväg med butikshus och
snabbmatsrestauranger om vartannat, mil efter mil genom landet.
Detta är så kallad urban sprawl – en
gles, utbredd bebyggelse som kommit att ersätta den traditionella
staden.
På andra sidan klotet, i
Kaukasien, har olja sipprat fram
ur marken naturligt och redan
forntidens människor använde den
till bränsle och kult. Centrum för
Näringslivshistoria driver sedan
ett par år ett projekt för att dokumentera det historiska företaget
Branobels verksamhet här. Det drevs
av Alfred Nobels bröder Robert och
Ludvig redan från 1876, och tog upp
olja från Baku som sedan raffinerades i bl.a. Georgien. Bolaget var
Rysslands största industriföretag före
revolutionen. Mer om detta kommer
längre fram under året.
I detta nummer har vi två artiklar som handlar om oljerelaterade
företag: en bildartikel om svenska
mackar i bilens barndom, och en om
det stora raffinaderi som byggdes
upp utanför Ängelsberg på 1870-talet. Då var tillverkning av fotogen
till inomhusbelysning råoljans viktigaste användningsområde, men
snart blev alla typer av smörjmedel
och specialprodukter mer lönsamma.
Även till uppvärmning och drift av
ångmaskiner kom oljan till användning – och så kom explosionsmotorn
och bilen. Och ur raffinaderiernas
verksamhet växte i sin tur hela den
moderna kemiska industrin fram. Så
det är inte bara USA som är byggt
på olja, utan hela vår civilisation. På
gott och ont.
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Ögonblicket

Ett gäng glada och mindre glada clowner i olika storlekar festar på gatukarnevalen i Nyköping anno 1987, en välkommen syn för stadens glassälskare i
alla åldrar. ”GB-gubben”, som han kom
att kallas av de flesta, är dock äldre
än så. Redan 1965 fick svenska folket
stifta bekantskap med honom för första gången: på omslaget till kola- och
hallonglassen Pajaspinne. Figuren hade
skapats av Uno Hattling på reklambyrån
Tessab och var bara ett i raden av glada
ansikten på omslagspappret. Pajasen

blev dock så populär att han fick en
betydligt mer framträdande roll.
I slutet av 1970-talet och början
av 1980-talet spelar GB-gubben en
alltmer framträdande roll i GB:s
marknadsföring. Han syns på skyltar, klistermärken, dekaler och affischer. Clownens utseende ändras
några gånger under resan gång, och
förra året fick ”Clovve”, som han numer heter officiellt, en fru. Unilevers
historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Kina och
Eslövsgotiken
under den svenska industrialiseringens Gründerzeit
byggdes skrytkåkar som väl i ärlighetens namn ofta var rätt
förskräckliga. Men tidens patina har gett även Eslövgotiska
monster en nostalgisk skönhet. De senaste årens gigantiska
industrialisering i Kina har också resulterat i mängder av
monument. Man kan bara hoppas att framtidens människor
finner dem vackra. Dagens gör det inte.
I huvudstaden Peking är byggnader som tv-huset och
den nya Operan ritade av de största namnen i västerländsk
arkitektur. I Kina har de fått en obegränsad budget och
fria tyglar. Sålunda beter de sig som kalvar utsläppta ur
skönhetsrådets spilta. Exempelvis CCTV-huset, av Rem
Koolhaas och Ole Scheeren. Det liknar en sådan där
omöjlig figur som brukar dekorera svenska vårdcentraler.
Den banbrytande formen med 380 000 kvadratmeter
golvyta kostade därefter, nästan fem miljarder kronor.
Hyresgästen, stats-tv CCTV, har dock inte kunnat f lytta
in än.
En brand ödelade en närliggande byggnad i februari
2009. Källor säger att tv-husets delikata struktur gör att
det inte går att riva grannhuset utan att påverka hela anläggningens stabilitet.
Men de mest barocka skapelserna hittar man utanför
megastäderna. Invånarna i Kinas rikaste by, Huaxi i
Jiangsuprovinsen, har gjort sig världens 15:e högsta byggnad att bo i, en 328 meter hög skyskrapa. Alla familjer i
byn har en nettoförmögenhet på mer än en miljon yuan.
Det är ungefär lika mycket i kronor. De är delägare i
byns industri, Jiangsu Huaxicun, ett numera börsnoterat
företag med marknadsvärde på över 7 miljarder yuan.
Huaxiborna är inte nöjda med en skyskrapa: de planerar
att bygga en 638 meter hög byggnad, dubbelt så hög som
Eiffeltornet i Paris. Det kommer i så fall att bli världens
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Krönika | ola wong

näst högsta skrapa. Här kan man tillägga att en kinesisk
”by” som Huaxi har 30 000 invånare.
Piratkopiering är en viktig förklaring till Kinas ekonomiska mirakel. Det är därför inte konstigt att även
många hus är kopior. Partipamparna i landsbygdskommunen Pu i kolstaden Linfen bestämde sig för att de
behövde sättas på kartan (det kan behövas: kolsmoggen
ligger ibland så tät att Linfen försvinner från satellitbilder). De la två tredjedelar av kommunens budget på att
bygga ett kulturhus som ser ut som OS-arenan Fågelboet
i Peking. Orten Funing har gjort en kopia av Sydneys
berömda operahus.
Annars verkar amerikanska monument vara mest populära, eftersom USA fortfarande är rikast och starkast.
Sålunda finns den amerikanska kongressbyggnaden och
ett flertal kopior på Vita huset i Kina. En rik kinesisk immigrant har till och med låtit bygga sig en kopia av Vita
huset i Los Angeles, till grannarnas förtret ...
Även många kinesiska skönandar rynkar på näsan åt dessa
shanzhai, fejkade, skrytbyggen. Fast vem vet vilka byggnader folket med tiden tar till sitt hjärta? Man kan tänka
på japanska Tokyo Tower från 1958: visserligen är det en
smaklös look-a-like till Eiffeltornet, men i dag har det blivit
en omistlig symbol för Japans ekonomiska guldålder. Och i
Sverige har till och med, det på sin tid så hatade, riksdagshuset väl i dag förlåtits av de flesta, nybarock eller inte.
ola wong är utrikeskorrespondent stationerad i Shanghai
och medverkar regelbundet i bl.a. Sydsvenskan, Svenska
Dagbladet och Politiken. Han är mångfaldigt prisbelönad
för sin journalistik med bl.a. Stora Radiopriset och Årets
Grävling. För tillfället är han aktuell med en deckare och
har tidigare skrivit tre uppmärksammade fackböcker.
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Noterat
Historisk kampanj på NK
NK driver just nu en reklamkampanj som
heter Blivande

klassiker.
Älskade plagg
sedan 1 9 0 2,
och som visar
fotografier på
personer med
NK-plagg
från olika tider. Under dem
står små minneskommentarer
som i ett fotoalbum,
exempelvis: ”Klänning NK:s
Franska 1949. Dansade en hel påsknatt på
Skenäs Herrgård.” Fotona är förvisso inte
hämtade ur NK:s arkiv, utan nytagna och
modellerna är uppenbart samtida. Men
avsikten är knappast heller att man skall
tro att det är historiska foton, utan det
hela är en lek med nytt och gammalt. Ett
trevligt exempel på hur ett företag kan
arbeta med ”History Marketing”, historisk
marknadsföring.

LRFs historia på webben

På Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) årliga
förbundsstämma den 24 maj lanserades en ny
webbplats: LRFs Historia . I filmer, foton och
många nyproducerade artiklar skildras där organisationens intressanta resa, från grundandet
av föregångarna RLF och SL (1917 respektive
1929), över sammanslagningen 1971 och fram
till i dag.
Källmaterialet som ligger till grund för sajten är mycket omfattande. Flera av artiklarna
baseras även på intervjuer. Bakom webbplatsen står Centrum för Näringslivshistoria, som
också kommer att sköta kontinuerliga uppdateringar så att den känns levande.
LRFs Historia vänder sig
inte bara till organisationens
många medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän,
utan också till forskningsintresserade,
studerande och
en intresserad allmänhet. Filmerna
är tillgängliga i
YouTube-format och kan därför visas med bildkanon vid möten och
träffar. Gå in på www.lrf.se/historia!
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Nobel i Georgien
för första gången
på hundra år
I Georgien tar man historia på allvar. Eller
som president Mikheil
Saakashvili uttrycker
det: ”I Georgien
lever det förf lutna
och framtiden sida vid
sida.” Därför var det inte
så konstigt att Centrum
för Näringslivshistorias
Nobeldelegation togs
emot med öppna armar. Delegationen
reste i spåren av företaget Branobel som
utvann olja i Baku
och skeppade ut stora
delar av produktionen
via Batumi vid Georgiens
Svarta Havskust. Det var första gången på hundra år som en
arvinge till bröderna Nobel, Thomas Tydén, satte sin fot i landet.
(Tydéns farmors farfar var Ludvig Nobel, en av de bröder till Alfred
Nobel som drev Branobel i Baku.) Återseendet gick över förväntan
och vid många tillfällen fick delegationen prov på betydelsen av företagets verksamhet. Till exempel i stadsbilden i Batumi och på det
fina Nobelmuseet som invigdes av utrikesminister Carl Bildt 2007.
Resultatet av resan kommer att visas på den nya historiska sajten

Landshypotek 175 år

Vi gratulerar Landshypotek som fyller 175
år! Med starten i Skåne 1836 står sig den
kooperativa idén om krediter utan vinstkrav i en bransch som ständigt förändras.

Minidebatt: Ge oss
Dahlén på sedlarna
Skriftställaren Anders Johnson kommenterar de nya sedlarna, exklusivt för
Företagsminnen: Riksbankens förslag
till nya sedlar har väckt debatt. Ut med
det tekniska snillet Christopher Polhem
och vetenskapsgiganten Carl von Linné.
In med filmstjärnan Greta Garbo och
trubaduren Evert Taube. Nästa gång det
blir dags för sedelbyte kanske man kan
ge plats för entreprenörerna. Vad sägs
om dynamitgubben Alfred Nobel, ljusspridaren Gustaf Dalén, turistpionjären
Wilhelmina Skogh och modedrottningen
Augusta Lundin?

www.branobelhistory.com

Aromatic jubilerar

1936 - 2011

Företaget Aromatic har inte bara blivit utsett till årets svenska
exportföretag av Exportrådet och Food from Sweden , dessutom
fyller man 75 år i år. Företagsminnen gratulerar. Sedan 1936 arbetar familjeföretaget Aromatic AB med att utveckla och sälja
smakämnen och specialingredienser för bakning. Exportandelen
är hela 90 % av omsättningen.

Mer om John Ericsson

I förra numret av Företagsminnen hade vi en artikel om
vår störste svensk-amerikan genom tiderna, uppfinnaren
John Ericsson. Då läsare har hört av sig om var man kan
läsa mer, vill vi även rekommendera: Björn Hallerdts
bok Propellerns pionjär och Monitors mästare.
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År 1900 tilldelades Martin Ekenberg
det prestigefyllda Polhemspriset
för ”undersökningar och experiment för att utröna möjligheten
av en mekanisk fiskrensning”. Tio
år senare avled han på Brixtonfängelset i England anklagad för
mordförsök med en annan av sina
många uppfinningar: världens första
brevbomb. | börje isakson
martin ekenberg tillhörde kadern av snillrika tekniker som la grunden till en rad svenska storföretag under slutet av 1800-talet. Men trots att han var både idé- och initiativrik havererade hans projekt – och till sist också han själv.
Han var född 1870 och saknade formell utbildning.
Ekenbergs gymnasiestudier var ofullständiga och efter
någon enstaka termin som extraelev på KTH, där han
läste kemi, tvingades han sluta där. Men han hade en extraordinär iakttagelseförmåga, ett fantastiskt minne och
en minst sagt kreativ hjärna.

Skicklig uppfinnare, hånad doktor,
misslyckad industrialist
År 1890 anställdes han på Gustaf de Lavals experimentverkstad. Där arbetade man med att försöka utveckla en
emulsor, som skulle blanda fett i skummjölk, och en maskin,
Laktokriten, avsedd att bestämma fetthalten i mjölk.
Martin Ekenberg utvecklade emulsorn till en maskin
som raffinerade olja ur rovor, lin, ull, sill med mera och
skapade en process för fettraffinering. Under långa perioder
arbetade han utomlands med att lansera maskinen, bland
annat i Wien, där han samtidigt följde undervisningen
på Tekniska Högskolan, och i Königsberg. Där studerade
han också på universitet, och 1893 doktorerade han med en
avhandling om fettbestämning i mjölk. Men hans kolleger
var inte imponerade, de ansåg att han saknade gedigna
kunskaper och gav honom öknamnet Dr Humbug.
Året därpå, 1894, lade Separator ner sin kemiska verksamhet och Martin Ekenberg började i stället hos AB
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Vänster: Dr Martin Ekenberg som vaxdocka på
Svenska Panoptikon i Stockholm, scannat ur
Geniet – Förbrytaren Martin Ekenberg av Gustav
Lidberg, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1919.

Bomb – bevismaterial vid rättegången mot Ekenberg 1909,
skannat ur boken Geniet – Förbrytaren Martin Ekenberg
av Gustav Lidberg, Stockholm, 1919.

Lars Montén, som tillverkade såpa och stearinljus. På Ekenbergs initiativ byggde företaget en
fabrik för att förverkliga en annan av hans idéer:
att tillverka mjölksyra av vassle, en biprodukt
vid osttillverkning, och sälja den som ersättning
för ättika. Men tillverkningen blev ett fiasko –
även om själva idén var framsynt. Det var första
gången man i Sverige utnyttjade bakterier för
jäsning i kommersiell skala.
Efter bakslaget med mjölksyran flyttade
Martin Ekenberg 1896 till Göteborg och grundade AB Göteborgs Oljeraffinaderi. Det skulle
rena och raffinera sillolja som lanserades som
ersättning för smörjolja. Men silloljan luktade så illa att
ingen ville använda den.

Exsickatorn, en maskin för framställning av torrmjölk. Han
försökte sälja den till Separator, som tackade nej. Då beslöt
han att starta tillverkning på egen hand och bildade Martin
Ekenberg AB. Bolaget byggde fabriker i Ystad och Eslöv,
men även om det lyckades
sälja ett antal maskiner var
kostnaderna större än inkomsterna. Samtidigt blev
Martin Ekenberg på nytt
änkling. Under hösten 1903
avled hans andra hustru,
lika plötsligt och överraskande som den första.
År 1904 försökte Ekenberg sälja sitt torrmjölksmaskinföretag till ett konsortium som leddes av ingenjören Carl
Lundström. Men han ville först rådgöra med vd:n för
Centrifugalbolaget, Karl Lundin. Han förklarade att uppfinningen var storartad, men sa också att Lundström skulle
se till att bli av med Martin Ekenberg, ”det är den största
djävul som kan tänkas”.

Flytande fiskfabriker
Parallellt med oljeprojektet lyckades Ekenberg intressera
ett konsortium med bryggarkungen Melcher Lyckholm
för ett mer storstilat företag: ångdrivna fiskefartyg
som rensade och konserverade fisken ombord. Martin
Ekenberg utvecklade en fiskrensningsmaskin – det var
det arbetet som gav honom Polhemspriset – och en metod för konservering av fisken. Man bildade två bolag,
AB Promotor, som ägde patenten till de nya maskinerna,

Exploderande paket
Det blev ingen affär och två veckor senare, den 19 augusti 1904, fick Karl Lundin ett paket till sitt kontor på
Hamngatan i Stockholm. När han öppnade det exploderade innehållet. De som satt i närheten kastades ur

bomberna [---] äro fullkomliga mästerstycken i fråga om tillverkning
och AB Gladus (Torsk) som svarade för tillverkningen.
Under tiden i Göteborg hade Ekenberg 1897 gift sig
med den 18-åriga Bertha Nilsson, men hon avled överraskande redan året därpå. År 1899 gifte han sig på nytt, nu
med den 21-åriga fransyskan Esther Châtelin.
Några år senare stod det klart att fiskprojektet var ett
fiasko: Fiskefartyget blev försenat, något som Ekenberg
skyllde på chefen för Lindholmens och Motala verkstäder, Johan Sjöholm, ”den förbaskade sjöormen” som han
kallade honom. Samtidigt vek sillkonjunkturen. Och när
allt till sist började fungera visade det sig att fiskekonserverna, som såldes i femkilosförpackningar, var för stora
för detaljhandeln och för dyra för konsumenterna, som
inte heller gillade smaken. År 1902 lades det storslagna
projektet ner. Men grundidén var det inget fel på. Efter
andra världskriget blev f lytande fiskfabriker vanliga.
Martin Ekenberg var emellertid redan igång med ett
nytt projekt, nu i Stockholm. År 1901 presenterade han
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stolarna, glasrutorna i lokalen krossades och en dörr slets
bort. Lundin skadades svårt, men överlevde. Polisens
undersökning visade att paketet hade innehållit en låda
”laddad” med revolverpatroner och sprängmedel.
Karl Fredrik Lundin ansåg sig inte ha några fiender
som kunde vilja skada honom. Och trots träget arbete
fann polisen inget som kunde avslöja vem som hade skickat bomben. Martin Ekenberg var samtidigt igång med ett
nytt projekt: avvattning av torv som skulle användas som
bränsle i stället för stenkol. Han fick ett statligt bidrag
på 20 000 kronor för att utveckla metoden och köpte en
mosse i Småland. Men han led brist på pengar och för att
avhjälpa det reste han under 1905 till England och startade The Ekenberg Milk Products Co.
Den 4 maj 1905 inträffade en ny paketexplosion, nu
på postkontoret på Linnégatan i Stockholm. En anställd
hade öppnat en försändelse som mottagaren, hovrättsnotarien Alfred Valentin, inte hade velat ta emot. Två
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Allmänna Konst- och industriutställningen,
AB Separators monter, Djurgården 1897. Vid
den här tiden arbetade Martin Ekenberg
inom Separators kemiska verksamhet. Alfa
Lavals historiska arkiv hos Centrum för
N äringslivshistoria.
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Polhemspriset
Polhemspriset instiftades 1876 till
minne av Sveriges store uppfinnare
Christopher Polhem (1661–1751)
och delas ut vartannat år av Sveriges Ingenjörer. Bland senare

mottagare finns bland andra
B altzar von Platen och Carl
M unters för kylskåpet, Håkan
Lans för GPS:en och Nobelpristagaren H annes Alfvén.

posttjänstemän skadades svårt. Nu fann polisen spår som
ledde till Tyskland, men de visade sig vara återvändsgränder. Paketbomberna förblev mysterier.
År 1906 bosatte sig Martin Ekenberg i London. Han
köpte en herrgårdsliknande villa i förorten Clapham, inredde ett stort laboratorium i källaren och hyrde kontor
på Victoria Street i centrala London. Han levde på stor
fot, gav stora middagar för engelska affärsvänner och
startade f lera företag: Wet Carbonizing Co, Peat Fuel
Co och Tecno-Chemical Laboratory.
Tre år senare, den 9 oktober 1909 inträffade en tredje
paketexplosion. Den drabbade John Hammar, vd för
Sveriges allmänna exportförening, som miste två fingrar
på högra handen. Samma dag kom också ett explosivt
paket till ”den förbaskade sjöormen” Johan Sjöholm, vd
för Lindholmens och Motala verkstäder i Göteborg. Han
var bortrest och paketet öppnades av hans son, Adrian
Sjöholm. Den här gången gick emellertid den tråd som
skulle utlösa sprängladdningen av när paketet öppnades.

Villospår ledde till honom själv
Polisens tekniska experter konstaterade senare, att ”bomberna [---] äro fullkomliga mästerstycken i fråga om tillverkning” och förklarade att de ”icke tillverkats i Sverige,
utan förskriver sig från utlandet.”
I båda fallen fick mottagarna också brev som meddelade att de hade dömts av Socialdemokraternas domstol.
Straffet skulle bestå av ”s. k. handfläkning efter Gustav
Malmbergs system samt brännmärkning.” Breven var undertecknade ”Justus Felix, ordf.”
John Hammars brott bestod i att han ”systematiskt
nedpressat arbetslöner”; John Sjöholm anklagades för att
han ”avskedade nyligen en gammal hederlig arbetare för
att anställa en strejkbrytare”. I paketet till John Hammar
fanns också en del av en sida från den ungsocialistiska
tidningen Brand . Men både Ungsocialisterna och
Socialdemokraterna svor sig fria.
I samband med bomberna kom också handskrivna brev
till olika tidningar. Och det var de som till sist avslöjade
avsändaren. Flera tidningar återgav ett av breven i faksimil
och överingenjör Alf Larsson, som hade arbetat med Martin
Ekenberg både i de Lavals experimentverkstad och i torvprojektet, kände igen hans handstil och kontaktade polisen.
Den 12 oktober telegraferade den svenska polisen en
begäran till Scotland Yard att Martin Ekenberg skulle
häktas, och två dagar senare reste två svenska poliser till
London. Men när de kom fram hade Martin Ekenberg
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lagt in sig på en anstalt för psykiskt sjuka. Där greps han
och fördes till Brixtonfängelset.
I Clapham fann polisen bland annat ett mindre tryckeri, som använts till en del av breven till tidningarna,
skrivmaskinen som avsändaren hade använt och en del av
den sida ur tidningen Brand som legat i den bomb som
hade skickats till John Hammar.
Medan en brittisk domstol arbetade med att fatta beslut
om utlämning av Ekenberg granskade den svenska polisen
de anknytningar som fanns mellan paketbombernas mottagare och Martin Ekenberg. Den fann att hovrättsnotarien Alfred Valentin hade arbetat som jurist och pressinformatör för Ekenberg och att John Hammar hade varnat
sin bror för att satsa pengar i Ekenbergs fiskoljeprojekt.

Mördade båda sina hustrur?
Polisen började också titta närmare på omständigheterna
kring Bertha och Esther Ekenbergs död. I båda fallen
berättade hushållerskan respektive jungfrun att Martin
Ekenberg själv hade gjort i ordning te till sin sina hustrur
kvällen innan de avled.
Den 24 januari 1910 förklarade en brittisk domstol att
Martin Ekenberg skulle utlämnas till Sverige. Den svenska
polisen hoppades kunna bevisa att Martin Ekenberg inte
bara var ansvarig för fyra mordförsök med paketbomber
utan också hade mördat sina hustrur. Men Martin Ekenberg
kom aldrig till Sverige. Den 6 februari hittades han död i sin
fängelsecell. Läkarna förklarade att han hade dött en naturlig
död, men polisen var övertygad om att han hade tagit gift.
Den hittade emellertid inga bevis för det. Martin Ekenberg
var uppenbarligen uppfinningsrik in i det sista.
Källor: Gustaf Lidbergs Geniet-Förbrytaren Martin
Ekenberg (1919) och Börje Magnussons Dr Justus Felix
alias Mr Martin Ekenberg i Tekniska Museets Årsbok
Dædalus 5 6 (1987).
börje isakson är journalist och författare och har bland
annat medverkat i tidningar som Teknikens Värld, Månadsjournalen och Dagens Industri. Han har också skrivit
flera böcker, bland annat ”Två dygn som förändrade Sverige.
1809 års revolution.”

Lästips!

Mer material om Martin Ekenberg går att se på
Företagsminnens Facebook-sida:

www.facebook.com/foretagsminnen
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Svenskt
socker – det
bruna guldet
som blev tyskt
Att Sockerbolaget en gång var Sveriges största företag
torde vara okänt för de flesta. Men kring sekelskiftet
1900 var den svenska odlingen av sockerbetor och förädlandet av dessa en mycket viktig del av den svenska
ekonomin. I dag är allt utsålt. | maria kapla och johannes ståhlberg

Svenska Sockeraktiebolagets råsockersilo i Mörbylånga på Öland, 1950–1955. Det vita pulvret i förgrunden är dock snö. Foto: Sallstedts Bildbyrå, Skanskas
historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Nu gungar icke sädesböljan, landet är icke gult utan
obehagligt koppargrönt. Ett fabrikslandskap [---] där
den doftande klövern icke kan överdofta sockerfabriksdikets stank av vätesvavla och svavelammonium. [---]
Den fula betan har räddat det skånska jordbruket och
gjort landet rikare än förr, livet fetare, men icke skönare. (August Strindberg, Sveriges natur, 1901)
när august strindberg blickade ut över det skånska
slättlandskapet behövde han knappast överanstränga
sina sinnen för att ta in vad som var på gång. Överallt
växte nya sockerbruk upp som bolmande röksvampar

Speciellt på Gotland kom betorna att prägla hela samhället. Sockerbruket placerades i Roma mitt på ön, och blev
spindeln i ett järnvägsnät. Nya arbetstillfällen skapades,
både på bruket och inom kalkindustrin. För att utvinna
socker ur betor krävs nämligen mängder av bränd kalk.
Sockerbolaget köpte därför egna fyndigheter på ön 1907,
och så småningom levererades också kalk till fastlandsbruken därifrån.
Över huvud taget hade betindustrin en stor samhällsekonomisk och social betydelse. Speciellt under mellankrigstiden när det rådde brist på arbete kunde betorna förse många
människor med inkomster: ett normalår på 1920-talet sys-

ett normalår på 1920-talet sysselsatte sockertillverkningen uppemot 90 000 personer.
– några år senare fanns ett tjugotal anläggningar bara
i Skåne, och sockerindustrin innebar en rejäl skjuts
framåt också för kalkindustri, järnvägsutbyggnad och
verkstadsindustri.

Sveriges största bolag!
Att det var Sveriges största bolag, både mätt i antalet sysselsatta och i produktionsvärde, som tog form framför
hans blick, anade nog inte ens Strindberg. Men 1907 var
det ett faktum. Då gick alla utom tre av landets fabriker
samman och bildade Svenska Sockerfabriksaktiebolaget
(Sockerbolaget), som så småningom i praktiken skulle få
monopol på sockertillverkning i Sverige. I dag är storhetstiden förbi – Örtofta sockerbruk utanför Eslöv är det enda
som är i drift, men det ägs numera av tyska Nordzucker.
Med andra ord har mycket hänt sedan 1836, då de första
försöksodlingarna med sockerbetor drog igång i Skåne på
initiativ av kung Karl XIV Johan. I början gick det trögt. De
första bruken i Malmö, Lund och Landskrona lade ner redan under 1840-talet. Men nya kom till, och på 1880-talet var
huvuddelen av det socker som konsumerades i Sverige inhemskt, inte importerat och gjort på sockerrör som tidigare.
Orsakerna till framgången var flera. Dels utgjorde den
statliga sockertullen ett näringsskydd för den unga inhemska betindustrin. Dels var sockerbetorna den perfekta
grödan för bönderna – när billigt importspannmål pressade priserna fortsatte betan att vara lönsam. Dessutom
gjorde betodlingen jordbruket mer effektivt, eftersom den
kunde ersätta trädan i växelbrukssystemet.

Skåne, Öland och Gotland
Framför allt slog betodlingen igenom i Skåne, på Öland
och på Gotland. Det berodde förstås på det gynnsamma
klimatet, men också på att betor trivs i kalkhaltig jord.
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selsatte sockertillverkningen – från odling och transporter
till färdigt socker – uppemot 90 000 personer. Under kampanjen, som skördeperioden mellan oktober och december
kom att kallas, räckte inte alltid ens säsongsarbetarna från
de kringliggande samhällena. Polacker, ukrainare och
norrlänningar fick kallas in för att ligga sida vid sida på knä
bland betblasten. Muntrare jobb lär ha funnits, om man får
tro Harry Martinson i Vägen ut från 1936:

Tåget stannade med ett ryck vid en gråmelerad
och regnig höststation. Betfolket strömmade ur, likt
en samling polacker eller galizier [---] Så långt
man kunde se för det täta regnet vajade betblastens
obeskrivligt melankoliska vy [---] De lågo i betfälten
i ösregnet. Det var en gråtarhöst av värsta sort.
Och över alltsammans härskade Sockerbolaget. De sista
utmanarna i Linköping, Lidköping och Mörbylånga
behöll sin självständighet till 1936 – därefter fanns bara
en enda väldig aktör på den svenska sockermarknaden.
Ändå satsade Sockerbolaget stort på att nå ut med reklam.
Socker skulle inte bara förknippas med konservering och
matlagning, utan också med framåtanda, forskning och
arbetstillfällen. Varför inte illustrera det hela med en romantisk och informativ storfilm?

Framgångsrik reklamfilm
Sockerskrinet hade premiär 1938, med den populära skådespelerskan Birgit Tengroth som dragplåster. Filmen skildrar hur ett nygift lärarpar studerar betodlingen i Skåne
under sin bröllopsresa. Parets nyfikenhet på socker känner
inga gränser – på nära håll följer de sådd, hackning, gallring, upptagning och transport. De tar till och med steget
in i råsockerfabriker och raffinaderier, och får verkligen
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upp ögonen för ”den storartade verksamhet, som den
svenska betodlingen och den svenska sockerfabrikationen
hand i hand bedriva”, som den översvallande recensionen i
Sydsvenska Dagbladet uttryckte det. Sockerskrinet blev en
sådan framgång att Sockerbolaget under fem år framåt i
princip kunde ställa in all annan reklamverksamhet. Med
en halv miljon biobesökare på 900 platser i landet nådde
budskapet ut ändå.
Om det berodde på succéfilmen må vara osagt, men
före andra världskrigets utbrott hade sockerkonsumtionen nått upp till rekordnoteringen 50 kilo per person och
år. Ransoneringen fick förbluffande liten effekt – det
var först med efterkrigstidens folkhälsopropaganda och
frysarnas inträde i folkhemmet som svenskarna började
dra ner på sockerätandet. (De senaste årtiondena har den
legat på ca 42–43 kg per person och år enligt jordbruksverket.) I samma veva effektiviserades betodlingen med
hjälp av traktorer, skördemaskiner och bättre utsäde.
Också inom själva Sockerbolaget skedde rationaliseringar. År 1948 inleddes ”Operation Storbrass” – en massiv bruksnedläggning som resulterade i att tolv bruk och
fyra raffinaderier försvann under en femtonårsperiod.
Utanför Skåne fanns bara bruken i Mörbylånga på Öland
och Roma på Gotland kvar.

Diversifiering och globalisering
I en tid av internationell överproduktion av socker valde
Sockerbolaget i stället att bredda sin verksamhet i livsmedelsbranschen. I den nedlagda Kävlingefabriken skapades en potatiscentral, lägligt nog ungefär samtidigt som
grannkommunen Eslövs stolthet Felix började satsa på
utveckling av potatismospulver. Samarbetet var snart ett
faktum, och 1962 blev Felix en del av Sockerbolaget. Men
den svenska sockerindustrin var på väg utför. När marknaden avreglerades under 90-talet blev det svårt – man förlorade det statliga stödet och utsattes för hårdare konkurrens. Sockerbolaget som 1986 blivit en del av Procordia,
övergick 1992 i danska Daniscos ägo.
I dag återstår bara bruket i Örtofta och raffinaderiet i
Arlöv, och produkterna från de svenska betfälten säljs av
tyska Nordzucker under varumärket Dansukkar. Många av
de gamla fabrikslokalerna har jämnats med marken eller
fått helt andra hyresgäster. Och socker i sig har blivit syndigt – det lär behövas mer än en storfilm som Sockerskrinet
för att snabba kolhydrater ska bli rumsrena igen.
maria kapla och johannes ståhlberg är verksamma

som frilansskribenter, översättare och språkgranskare, bl.a.
av Företagsminnen.

Sockrets historia
I Europa existerade inget socker
(sackaros) före medeltiden – med
undantag för mycket små mängder,
importerat som medicin till romarrikets mest förmögna patricier.
Sötning skedde annars ytterst
sparsamt med vildhonung och bär.
Araberna hade lärt sig odla
sockerrör och kristallisera
socker av indierna, och vid den
arabiska expansionen fick även
européer sina första kontakter
med socker under 600-talet. Via
korstågen blev bruket att nyttja
socker populärt bland Europas
kungligheter. Det kallades vitt
guld p.g.a. sitt ytterst höga pris.
Den äldsta svenska källan om
socker berättar att det har köpts
in till riksrådet och lagmannen
Birger Peterssons (S:ta Birgittas
far) begravning. Även honung var
dyrbart men via biodlingskonsten, som spreds genom klostren, kom vanligt folk att få viss
tillgång till sådan sötma.
Under 1400- och 1500-talet
anlades europeiska sockerplantager på nyligen upptäckta Atlant
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öar som Madeira och Kanarieöarna. Hur man odlade sockerrör
hade man lärt sig av araberna och
av dem även bruket att använda
slavar från svarta Afrika. Nu
inleddes den stora europeiska
exploateringen av afrikaner.
Under följande århundraden blev
socker en av hörnstenarna i slavoch kolonialekonomin. Sockret
odlades i Västindien och Sydamerika, och raffinerades sedan
i Europa. Konfekt och söta rätter
blev absolut högsta status bland
adeln.
Mot 1700-talet hade sockerproduktionen ökat så kraftigt att
även den svenska borgerligheten
kunde äta sötsaker och brygga
söt punsch vid högtidligare
tillfällen. Nu upptäckes även att
socker inte bara fanns i sockerrör utan också i sockerbetor,
och vid 1800-talets början ledde
detta till de första försöken med
industriellt framställt betsocker.
Under 1800-talets andra halva
hade produktionen blivit mycket
omfattande, och socker blev för

första gången så billigt att även
vanligt folk kunde få del av det. I
Sverige blev det inte ovanligt att
ha en sockerskål på bordet att
ösa ur över all mat, om man inte
var riktigt fattig.
Bilden ovan visar Edvin Ollers
skiss på sockerskål till Slöjd
föreningens tävling 1917. Svensk
Forms historiska arkiv hos
C entrum för Näringslivshistoria.
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UDDA FÖREMÅL

Under sommaren 2006 fick Ericssons vd CarlHenric Svanberg en fråga om företaget kunde
ta emot en uppsättning matsilver i 152 delar designat av Ericssons egen grundare, Lars Magnus
Ericsson. Frågan skickades vidare
till olika kanaler – vem kände till
något om detta? Pannor lades
i djupa veck, men ingen hade
hört talas om att LM designade
bordssilver ... Den som ville
skänka besticken till Ericsson
var Märta Dreifaldt, vars morfar hade fått dem i present av
Lars Magnus vid sin 50-årsdag.
Tid och plats bestämdes
för överlämnandet. En vacker
höstdag besökte några arkiv
arier från Centrum för
företagsminnen 2011:2

Näringslivshistoria Märta i hennes lägenhet i
Solna. Det skulle snart visa sig att Märtas morfar
inte var någon mindre är Carl Johan Andersson,
Lars Magnus Ericssons kompanjon då firman grundades
1876. Under lunchen som
följde berättade Märta mer
om både sin morfar och mormor. Båda var knutna till LM
Ericsson och Märtas mormor
jobbade tillsammans med Lars
Magnus fru, Hilda. Märta Dreifaldt
är glad över att matsilvret nu finns
hos det företag som hennes morfar
grundade tillsammans med Lars
Magnus Ericsson. Den unika gåvan
förvaras i Ericssons historiska arkiv
hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Brita Cruus, friherrinnan
som blev gästgivare
Ett gästgiveri var under 1600- och 1700-talet byggt på statliga
privilegier, men var också strikt statligt reglerat. Företagande
var något som endast män och änkor tilläts ägna sig åt. Att en
ung friherrinna lät grunda och förmera sin förmögenhet genom
en krog hör minst sagt till ovanligheterna, men det var fallet 
med Brita Cruus. | ulrica söderlind
friherrinnan brita cruus av Gudhem (1643–1716)
var dotter till Johan Cruus och grevinnan Catharina
Oxenstierna – och barnbarn till självaste rikskanslern Axel
Oxenstierna. När Axel Oxenstierna var i Uppsala (med
anledning av riksdagen och drottning Kristinas abdikation) passade han även på att besöka sin dotter Catharina på
Krusenberg. I hans sällskap följde den unge militären Jakob
Lilliehöök som bad Brita Cruus att bli hans hustru. Brita lät
dock meddela att hon var för ung att själv ge svar och bad
Jakob att i stället fråga hennes mor. Brita var då 11 år.
Bröllopet mellan de två stod den 17 mars 1657 på
Stockholms slott, Tre Kronor, med drottning Hedvig
Eleonora som värdinna, och bröllopskväde på latin.
Festligheterna pågick i två dagar i Rikssalen på slottet.
Antalet gäster är okänt men den totala mängden alkoholhaltiga drycker som serverades var 1 923,5 liter. Detta uppdelat på spanskt och holländskt vin, körsbärsvin, starkt
och svagt öl samt tyskt öl från Wismar, då förvisso en del
av det svenska riket. Vad gästerna och brudparet åt är höljt
i dunkel, men tillställningen bör ha varit överdådig med
tanke på släkternas höga sociala ställning – och att det
inte var ovanligt att en vanlig middag mitt i veckan kunde
bestå av upp till 14 rätter i Britas hem.

Kort äktenskap
Den 6 juni 1657 förklarade den danske kungen Frederik II
Sverige krig vilket medförde att den nygifte, 24-årige
Jakob kallades i tjänst. Redan i oktober samma år föll han
vid sammandrabbningarna vid Knäred. Brita blev således
änka 17 år gammal och gravid. Sju månader efter makens
död födde Brita parets enda barn. Brita skulle aldrig komma att gifta om sig.
Efter sin mor hade Brita ärvt Krusenberg och av Jakob
hade hon fått Vibble gård i morgongåva; där lät hon bygga
en herrgård döpt till Jakobsberg efter sin make, vilket gett
namn till orten Jakobsberg i Järfälla norr om Stockholm.
Hon ägde även Skälby och Tomteberga gårdar i samma
socken (Järfälla).
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Gästgivaren Brita och dåtida lagstiftning
Vid hösttinget år 1671 lät Brita meddela att hon i Barkarby
vid den stora landsvägen till Västerås och Salberget hade
låtit upprätta en krog. Hon begärde vid tinget att samtliga
omkringliggande krogar skulle upphöra och att endast
hennes gästgiveri skulle få sälja öl och brännvin. Hon
begärde även att de kringliggande gårdarna skulle bistå
hennes krog med hästar till de resande. Häradsrätten vid
tinget biföll Britas båda önskemål med motiveringen att
det i trakten under lång tid inte funnits något bekvämt
gästgiveri trots den livliga strömmen av resande. I och
med detta utslag av rätten fick Brita rätt att till fullo njuta
av den då rådande Kungliga Majestäts krögarordning.
Allt sedan Magnus Ladulås dagar har det stiftats en
rad lagar och förordningar kring våldgästning av krogar i
landet. Framgången med dessa ordningar var inte alltför
lyckosam, men år 1649 kom drottning Kristina med en
krögar- och gästgivarordning som anses ha satt stopp för
våldgästningen. Den innehöll 29 punkter och reglerade
krögarens eller gästgivarens skyldigheter och rättigheter.
Det var således denna förordning som Brita hade att rätta
sig efter när hon startade sitt gästgiveri.
Bland annat skulle ägaren till ett etablissemang erbjuda
husrum och se till att gästernas tillhörigheter var i gott förvar, det skulle även finnas stallrum för 24 hästar. Ett gästgiveri skulle bestå av tre våningar, en för adliga, en för ”annat
beskedligt folk” samt en tredje för ”gement sällskap” som det
hette. Gästgivaren skulle även tillhandahålla rena sängkläder
och allt husgeråd i köket som gästerna skulle kunna behöva.
Gästgivaren fick ta betalt för att bistå de resande med
hästar, vagnar, båtar, sadlar, slädar, havre, hö och spån.
Därtill kom förtäring av dryck och mat. Om de resande
önskade skulle de kunna köpa färskt, saltgrönt och rökt kött,
färsk och salt fisk, fågel, villebråd, bröd, smör, ägg, gryn,
ärtor, morötter, rovor och andra livsmedel av gästgivaren och
tillaga dem själva i gästgivarens kök. Gästen fick då betala
den summan som livsmedlen kostade i närmaste köpstad.
Om gästen i stället nöjde sig med den måltid som staben vid
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Målning av Brita Cruus daterad
till 1660-tal, okänd konstnär. I dag
hänger tavlan på Skoklosters slott.
företagsminnen 2011:2
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Vänster: Lax med körsbär kunde stå på Brita Cruus lunchmeny. Maträtten finns med i hennes handskrivna receptsamling.
Höger: Brita Cruus lät uppföra Jakobsbergs Herrgård till minne av sin make Jakob Lilliehöök. Foton: Ulrica Söderlind.
gästgiveriet tillagade betalade gästen fem öre silvermynt. Öl
eller annan dryck betalades separat. År 1651 kom en ny förordning med några viktiga justeringar. En av dessa gällde att
de gäster som själva ville tillreda sin måltid med medhavd
kock även skulle betala för bruket av kärl, duk och eld.
Om gästantalet översteg de platser som gästgivaren
hade till förfogande skulle de närmaste grannarna hjälpa

var som änka fri att placera sina pengar så som hon själv
fann bäst; uppenbarligen ansåg hon att ett gästgiveri i
Barkarby var en god investering.
Det är däremot inte troligt att Brita själv arbetade på
gästgiveriet. Hon hade säkert god insyn i verksamheten även
om hon hade bokhållare som skötte räkenskaperna. Trots att
Brita arrenderade ut gästgiveriet var det hon som ägarinna

mängden alkoholhaltiga drycker
som serverades var 1 923,5 liter.
gästgivaren med rum och stallplats mot samma betalning
som på gästgiveriet. Vid besök av hovet och regenten själv
skulle besöket varskos två veckor innan ankomst.
Inga gäster fick lämna gästgiveriet utan att ha betalat.
Om detta ändå skedde hade gästgivaren rätt att kvarhålla
bagage till det dubbla värdet av skulden. De enda som fick
fritt foder och skjutshästar var krigsfolk som var på väg till
eller från en krigsskådeplats. Straff kunde utdömas såväl
av gästgiveripersonal och gästgivaren själv som av gäst, om
någon betedde sig illa mot den andra parten.
Gästgivaren hade rätt att försälja alkoholhaltiga drycker, inte bara på själva gästgiveriet utan även på andra platser inom en radie av två mil. Försäljningen var tvungen att
ske i måttenheten kanna (2,6 l) eller stop (1,3 l).

Ett sätt att tjäna pengar
Brita hade således en rad lagar att ta hänsyn till. Beslutet
att ändå starta inrättningen grundade sig sannolikt i att
hon såg vilken ekonomisk potential ett ensamt gästgiveri
på platsen skulle ha. Genom makens bortgång blev Brita,
till skillnad från andra kvinnor, ekonomiskt myndig och
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som var ytterst ansvarig och kunde som denna till och med
ställas till svar för andras brott begångna vid gästgiveriet.

Fint besök och alla andra
Gästerna bestod säkerligen av representanter från såväl adel
som lägre samhällsklasser. Vi vet att självaste änkedrottningen Hedvig Eleonora var gäst vid gästgiveriet, bland annat besökte hon det den 15 oktober 1679 under en resa mellan
Svartsjö slott och Jakobsdal (nuvarande Ulriksdal). Med
tanke på att det var hon som varit värdinna vid Britas bröllop
var besöket kanske inte så förvånande för Brita själv, men det
bör ha setts som mycket celebert för personer i omgivningen.
Exakt vad för rätter som tillagades för änkedrottningen
är svårt att säga men följande råvaror användes: kött, får,
lamm, kalvlever, höns, salt lax, smör, mjölk, ägg, vinättika, citron och mjöl. Om det kungliga besöket hade
aviserats två veckor innan som lagen krävde är okänt. Det
förefaller dock inte ha varit några svårigheter att inhysa
änkedrottningen och hennes följe. De råvaror som nämnts
ovan var sådana som följet förde med sig. Det framkommer inte heller av arkivhandlingarna huruvida änkedrott-
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ningen betalade för användandet av utensilier i köket eller
för användande av eld. Att änkedrottningen med följe
hystes in som gäster spred sig säkert i trakten och på så vis
fick gästgiveriet god marknadsföring och reklam.

Vad åt man?
Tyvärr finns inga matsedlar eller menyer bevarade från
gästgiveriets första tid (1600-talet). Det finns däremot en
receptsamling som tillhört Brita och som sedan gått i arv i
släkten. Denna ger oss en unik inblick i mat- och dryckesvanor inom högadel under 1600-talet och sträcker sig från
snömos till kalvtunga. En vanlig tisdagslunch för Brita själv
kunde bestå av:

Ärtor med fläsk
Färskt oxkött med bröd och persilja
Starka päron
Mandeltårta
Färsk fisk med lemoner, muskotblomma, korinter,
ingefära och färskt smör
Äggstanning
Kabeljo med färskt smör, ägg, senap
Rivna sockerrötter i köttsoppa med socker, smör, rivet
bröd och muskotblomma
Fyllda fåglar med mandel, citron, pepparkaka och socker
Oxtunga och skinka
Potagé med kräftor, söt grädde, gröna ärtor, muskotblomma och ingefära
Ugnskokta äpplen
Sallad
Som syntes var inslaget av importerade kryddor stort i
Britas egen kosthållning. Det är inte troligt att rätterna
som serverades vid gästgiveriet innehöll sådana, eftersom
de var mycket dyra. Fast till gäster av högre börd, som var
vana vid sådant, kan det ha förekommit.
Dock är det inte alls otroligt att en rätt som sallad
serverades; här bör man dock hålla i minnet att en sal-

lad under 1600-talet inte var en kall sallad (som vi tänker
oss i dag). Den var alltid varm och bestod av olika sorters
rotsaker som skivades och draperades med olja, hackat
kryddgrönt och grovt malen peppar. Denna anrättning
borde ha varit enkelt att inhandla ingredienser till vid omkringliggande gårdar till ett bra pris.
En annan rätt som kan ha serverats var stekt lax med
körsbärssås, inte heller speciellt dyrt. Det var mycket
vanligt under 1600-talet att använda sig av inhemska bär
och frukter i matlagningen och Brita var en kvinna med
ekonomiskt sinne. Även om det kan tyckas att hennes
egen kosthållning var storslagen åt hon även torkad torsk
med senap i sitt hem. Och det är en anrättning som med
lätthet kan ha serverats gästerna. Det lokalproducerade
inslaget av råvaror på menyn torde ha varit stort av flera
anledningar, inte för dyrt och korta transporter.

En lönsam affär
Brita ägde gästgiveriet fram till 1699 och under tiden drevs
det av flera olika arrendatorer. Det råder inget tvivel om
att hon valde ett strategiskt bra läge, eftersom krogen har
överlevt på samma plats ända fram till i dag – numera heter
den Lasse-Maja. Hennes beslut att öppna gästgiveri visade
sig således vara gott.
Att som högadlig kvinna under 1600-talet välja att bygga och starta ett gästgiveri förefaller inte ha varit någon
vanlig företeelse. Oaktat detta påverkade ägandet av verksamheten inte Britas sociala status: det finns inga tecken
på att den skulle ha förändrats i och med uppförandet och
ägandet av gästgiveriet. Hon tillhörde fortfarande vid sin
bortgång en av de högadliga släkterna i landet och var
ägarinna till flera gods. Gästgiveriet bör ses som en av de
inkomstbringande källorna Brita hade under sin levnad.
ulrica söderlind är fil.dr i ekonomisk historia. Hon har
ett förflutet inom restaurangbranschen och såväl hennes avhandling som många efterföljande artiklar och flera böcker
behandlar mat och dryck i den svenska historien.

Mat förr i tiden

Lästips!

Aldrig förr eller senare har den svenska aristokratin ätit och druckit så mycket som under stormaktstiden. Även till en vanlig vardagslunch eller
enkel middag dukades det upp minst tolv rätter.
Vid fester åtskilligt fler, och då även efterrätter
och sötsaker. Rätterna serverades dock inte en
och en, utan ställdes fram alla på en gång som en
buffé, eller ibland i tre omgångar efter varandra.
På stora gästabud fick man nöja sig med att äta det
man kunde nå, och det mesta hade hunnit bli kallt
innan det nådde gästernas gommar. Utseendet var
ofta viktigare än smaken. Man får inte glömma att
det stora flertalet av befolkningen dock inte kom
i närheten av adelns gästabud utan levde nästan
uteslutande på bröd och gröt.

Vill Du läsa mer om Brita Cruus
och vad som åts och dracks
i Sverige under 1600-talet
rekommenderas artikelförfattarens, Ulrica Söderlinds,
bok StorMatsT iden – mat och
dryck under svenskt 1600-tal
(2010). Boken som verkligen fyller en lucka i den
svenska historieskrivningen
är illustrerad med samtida
kopparstick i svartvitt men
även med nytagna fotografier
i fyrfärg som illustrerar 1600-talets kosthållning i
form av stilleben.
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Montering av ljuskronor vid Skultuna
mässingsbruk. Målning av brukets formgivare Hjalmar Norrström 1900.

Det ska fan vara
mässingsbrukspatron
En gigantisk statsskuld och skickliga kalvinistiska invandrare var
det som fick igång en svensk mässingsproduktion. Men det fanns
otaliga problem, särskilt från 1700-talet och framåt. | nils forsgren
det var den gigantiska skulden Älvsborgs lösen som
bidrog till framväxten av en för Sverige helt ny industrigren: tillverkning av mässing och olika mässingsprodukter. (Sverige förlorade vid två tillfällen under slutet
av 1500- och början av 1600-talet fästningen Älvsborg
utanför Göteborgs inlopp, och Danmark krävde gigantiska belopp i reda mynt för att återlämna försvarsanläggningen.) För att skrapa ihop pengar till betalningen
använde staten alla möjliga metoder, bland annat tog
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man ut det som kallats den första förmögenhetsskatten i
vårt land.
En viktig roll spelade exporten av råkoppar. Men snart
insåg man att intäkterna skulle bli större om kopparn
förädlades till mässing (koppar + zink = mässing) och
halvfabrikaten mässingsplåt, mässingstråd och gjutmässing. Nästa insikt var: varför inte använda mässingen till
att på hemmaplan också göra redskap och föremål för
vardag, fest och högtid, som ljusstakar, kronor, mortlar
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och kannor. De kunde ju också exporteras – eller säljas
på den inhemska marknaden. Det utförliga källmaterialet om just Älvsborgs lösen visar att även innehavet
av bruks- och prydnadsföremål av mässing beskattades.
Mässingen kunde helt enkelt bli statens nya mjölkko.

av främmande trosriktning var han företagsam, uppfinningsrik och arbetsam. Han och många andra byggde
i Sverige upp betydande köpmanshus, drev företag och
handel. Några av dessa invandrare kom att uppenbara
sig som reformerta förlossare vid födseln av fenomenet

Frågan är om någon svensk industri
bransch etablerats av en så homogen och genom släktförbindelser och
gemensam tro så tätt förbunden
personkrets.
Headhunting på kontinenten
Men så enkelt var det inte. Att etablera en helt ny industrigren krävde kunnig arbetskraft och kapital, och
här – cyniskt uttryckt – gynnades Sverige av krigen i
Europa och de allt hätskare motsättningarna mellan
olika religiösa uppfattningar. Många entreprenörer och
mässingsarbetare f lydde mer eller mindre till Sverige eller värvades för att bygga upp de nya företagen och lära
ut sina kunskaper. Det bedrevs på olika nivåer en sorts
headhunting för att hitta fackfolk, entreprenörer och kapitalister utomlands.
Louis De Geer var ett fynd. Han hade en entreprenörs
driftighet, han hade kapital och tillgång till finansiella
nätverk. De Geer var dessutom kalvinist (reformert),
och i likhet med f lera andra av utländsk härkomst och

det svenska mässingsbruket. Frågan är om någon svensk
industribransch etablerats av en så homogen och genom
släktförbindelser och gemensam tro så tätt förbunden
personkrets: Cronström, De Besche, De Geer, De Try,
Düppengiesser, Kock och Momma/Reenstierna – en
handfull namn, alla involverade i de på 1600-talet anlagda svenska mässingsbruken.
Paradexemplet på kombinationen kunskap, kapital, kontakter och kalivinism är bröderna Momma/
Reenstierna. Förutom kapital och skepp hade de ett
betydande nätverk av släktingar inom handel och affärsverksamhet, en sorts klan med gemensamma religiösa och
sociala värderingar och med trådar till Europas viktiga
handelsstäder. Flera personer i nätverket plockades till
Sverige för att tjänstgöra i brödernas verksamheter.

Mässing
Mässing är en legering av vanligtvis 65 % koppar
och 35 % zink. Men även andra proportioner och
mindre mängder av andra metaller kan förekomma.
Den äldsta kända tillverkningen av mässing skedde
i Kina år 4000 f.Kr, legeringen var även vanlig i
Romarriket. Mässing kan poleras högblank och
har särskilt uppskattats till prydnadsföremål som
”fattigmansguld”. Hantverkarna som göt föremål av mässing kallades gelbgjutare (av tyskans
gelb=gul) och blev vanliga i Sverige fr.o.m.
1700-talet. De göt även föremål i den närbesläktade legeringen malm, som liksom brons är
tillverkad av koppar och tenn.
Bilden visar Bläckhorn från Gusum formgivet av Daniel Carlsson. Foto: Nils Forsgren

företagsminnen 2011:2

21

Staten som regissör
Hur regisserade då den svenska staten scenen för de nya
aktörerna? För att stimulera starten av ett mässingsbruk
fick den blivande ägaren/arrendatorn generösa privilegier.
Det kunde gälla flerårig frihet från vissa skatter och arrendeavgifter, rätt att bedriva skogs- och jordbruk, liksom
tillåtelse att vid energirika vattendrag (som var en huvudförutsättning för ett mässingsbruk) även få anlägga t.ex.
kvarnar och sågar. Staten bedrev en sorts planhushållning
där privilegiesystemet var ett sätt att reglera skogsuttaget
så att det räckte även för järnbruket som ju också drog in
exportinkomster.
Från 1610 och framåt etablerades i snabb följd sju
mässingsbruk: Skultuna, Nyköping, Vällinge, Nacka,
Norrköping, Gusum och Bjurfors. I spetsen för grundandet gick Karl IX. Han har fått hedersnamnet
”Bondekungen” för att han värnade om bönderna, men
det var ursprungligen en nedsättande beteckning som
härstammade från adeln. I modern tid har den näringslivsintresserade kungen kallats ”Företagarfursten”…
Mässingsbrukens historia kom att handla om hårt arbete i osande miljöer, jojoliknande konjunkturer, av krig
stängda exportgränser – och färgstarka och ofta vidlyftiga
mässingsbrukspatroner. En tid fanns också bland några av
patronerna en strävan efter att skapa en monopolliknande
”mässingstrust”, vilket kunde underlättas av att flera av
företagen – till skillnad från alla järnbruken – ägdes av ett
begränsat antal personer förbundna genom släktskap och
ingifte.

Kopparbrist och exportproblem
Mässingsbrukens historia blev dock inte lika lysande som
deras guldskimrande produkter. Karl XII:s kostsamma
krig (från år 1700) innebar bl.a. kopparbrist (hellre koppar till mynt än till mässing). Nacka mässingsbruk tillverkade visserligen knappar till karolinernas uniformer
men det kompenserade inte på långa vägar övrig produk-

tionsminskning. Norrköpings och Nyköpings mässingsbruk härjades av ryska trupper. Napoleonkrigen satte
stopp för den tidigare exportsuccén mässingstråd och
ledde till att det största mässingsbruket Norrköping gav
upp (och att Skultuna inledde sin stortsatsning på föremål för hemmamarknaden).Medan järnbruken, anförda
av sina vallonsmeder, var stadda i en nästan explosionsartad tillväxt brottades mässingsbrukens patroner med
oklara ägarförhållanden och reduktion, översvämningar,
eldsvådor, statlig kitslighet och allt sämre ekonomi. Alla
skulle så småningom kunna travestera August Blanches
teaterdirektör: ”Det ska fan vara mässingsbrukspatron”.
Flera växlade in på andra tillverkningar och mäs�singsdöden bredde ut sig. Tre av de sju ursprungliga
bruken lade ned tillverkningen av mässing på 1700-talet
(Vällinge, Nacka, Norrköping), två under 1800-talet
(Nyköping, Bjurfors) och ett på 1900-talet (Gusum). I dag
finns bara Skultuna kvar som fortfarande formger mäs�singsföremål, men huvudsakligen tillverkar de sina produkter utomlands.

I bara mässingen
I Skultuna och Gusum finns i dag museiavdelningar som
visar upp de glänsande föremålen. Flera är formgivna av
Hjalmar Norrström, vars ljusstakar innebar ett genombrott för Skultuna vid Stockholmsutställningen 1897, och
Daniel Carlsson som bland annat arbetade med Gusums
klassiska kulserie.
Mässingstakarnas guldskimrande glans har bidragit till
att mässingen brukat kallas ”fattigmans guld”, men ibland
också ”silvrets fattiga släkting”. Uttrycket ”i bara mässingen” som vi tar till för att säga att någon står där helt naken, har egentligen sitt upphov i både mässing och silver.
För att ge sin mässingsljusstake en högre status brukade
man förr i tiden försilvra den. Fast ofta blev silverlagret av
sparsamhetsskäl så tunt att försilvringen nöttes av och då
stod ljusstaken där ”i bara mässingen”.
nils forsgren har skrivit ett

Lästips!
Läs mer om invandrarnas
betydelse för det svenska näringslivet i Anders
Johnsons bok Garpar,
gipskatter och svartskallar som kan beställas via
www.naringslivshistoria.
se/butik
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femtontal näringslivshistoriska
böcker, ofta med inriktning på
bruk och vattenkraft. I nästan
40 år drev han tillsammans
med sin bror Eric Forsgren det
legendariska Forsgren Produktion AB som haft enorm
betydelse för svensk företagsfilm. Artikeln bygger på hans
nyutkomna bok ”Mässingsbruk och bruk av mässing”.
företagsminnen 2011:2

När Telia och Sonera
blev TeliaSonera
Det var en lång väg tills samgåendet mellan Telia och
Sonera blev ett faktum. Flera samtal hade misslycktas
och två möten till och med kommit att benämnas för
”massaker” internt. | svenolof karlsson

1980- och 1990-talen var frigörelsens tid i telekomvärlden. Steg för steg avreglerades sektorn, de statliga televerken bolagiserades och börsnoterades. Detta samtidigt
som mobiltelefonin expanderade våldsamt och den snabba
teknikutvecklingen om och om igen förändrade telekomaffärerna.
De nordiska televerken hade som pionjärer en särställning i detta och var attraktiva partners för i stort sett alla
andra i branschen. En relevant fråga är: Kunde de nordiska televerken ha kapitaliserat bättre på sitt kunnande och
sitt försprång? Några avgörande händelser:
1. I försöken att anpassa sig till liberaliseringen gick de
nordiska länderna i otakt. Med den frisläppta internationella nätkonkurrensen i åttiotalets slutskede kunde de

de nordiska televerken, med uppgift att erbjuda internationella kommunikationslösningar. När bolaget på grund
av ointresse hos de nordiska grannarna somnade in 1990,
sökte Televerket i stället samarbete med de statliga teleoperatörerna i Holland och Schweiz i bolaget Unisource.
2. Ett möte i Oslo den 1 juni 1993 blev ett sanningens
ögonblick. Unisources vd Viesturs Vucins föreslog då för
de nordiska televerkens mobilchefer Aimo Koski, Kåre
S. Gustad och Keld Balle-Mortensen att det nordiska
mobiltelefonsamarbetet skulle inkluderas i ett bolag,
Unisource Mobile.
Förslaget havererade emellertid genast genom att
Vucins erbjöd Finland, Norge och Danmark ägarandelar i Unisource Mobile på bara 5–8 procent vardera. Det

Sedan följde de galna bubbelåren
1999–2000, som bland annat drev
upp Soneras börsvärde till en nivå
som översteg den finska statens
statsskuld.
internationellt verksamma kunderna vända sig till vilken
leverantör som helst. För Televerket med många svenska
multinationella bolag som kunder var detta ett reellt
hot. Även svenska myndigheter utnyttjade de nya möjligheterna. Till exempel valde UD British Telecom som
leverantör, och Rikspolisstyrelsen skrev avtal med France
Telecom.
Televerket svarade på detta genom att 1987 initiera
bolaget Scandinavian Telecom Services, gemensamt för
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upplevdes som ett svenskt diktat. Mötet beskrevs efteråt
som ”massakern i Oslo” och ledde i nästa steg till att även
det klassiska nordiska NMT-samarbetet bröt ihop vid ett
möte den 14 oktober 1994, ”massakern i Paris”.
3. Parallellt hade ändå de svenska och finska televerken,
till en del med det norska televerket som tredje part,
utvecklat ett väl fungerande samarbete utanför Norden.
Framför allt skedde det inom de baltiska länderna och i
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Stockholm var under slutet av 1800-talet den mest telefontäta
staden i världen. Ett sekel senare spred sig mobiltelefonerna
snabbt i Skandinavien, varför Telia och Sonera blev till ovanligt
stora bolag i förhållande till Sverige och Finlands storlek. På
bilden syns arbete i telefontrådsgaljar; de flesta arbetarna var
f.d. sjöman som var vana att klättra i master. Ericssons historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistora.
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Ryssland, där nordborna gjorde ett stort pionjärarbete när
telefonnäten byggdes ut efter Berlinmurens fall.
Samtidigt som nordborna omkring 1995 inledde skarp
konkurrens med varandra på hemmaplan, utvecklade de
alltså ett fruktbart samarbete på bortaplan.
4. I oktober 1997 skedde en drastisk spelvändning. De
finska, norska och danska televerken satt i ett möte på
Arlanda och planerade ett samarbete med British Telecom
riktat mot ”fienden” Sverige, då besked kom att danska
staten nästa dag skulle offentliggöra att den sålt sin del av
Tele Danmark till Ameritech.
Ameritech var en av de så kallade Belldöttrarna, ett jätteföretag med bas i Chicago. Det danska beslutet skrämde.
Med de stora drakar som var i färd med att stiga upp i
telekomvärlden var risken stor att bli slukad. Det gällde
att hålla ihop i Norden. Nu följde en fusionskarusell som
skulle komma att pågå i stort sett oavbrutet i fem års tid.

Komplicerad fusionskarusell
Huvudspåret var att de numera bolagiserade televerken
Telia, Telecom Finland (från 1998 Sonera) och norska
Telenor skulle gå ihop. En del av dessa fusionssträvanden
är välbekanta, men mycket är känt bara i en liten krets.
Förutsättningarna just hösten 1997 var goda, bland annat därför att de tre vd:arna var handlingskraftiga och
drog åt samma håll: Lars Berg (Telia), Pekka Vennamo
(Telecom Finland) och Tormod Hermansen (Telenor).
”En tanke som snabbt utkristalliserades var att finska
staten skulle sälja Telecom Finland till Telia och samtidigt
bli storägare i Telia. Saken diskuterades vid flera tillfällen”, berättar Kaj-Erik Relander, som deltog i mötena i
egenskap av Telecom Finlands finanschef.
Men snart komplicerades processen. Sonera hade
bråttom till börsen, medan Telias ägare tvekade. Både
Vennamo och Berg slutade som vd:ar i början av 1999 – i
praktiken en följd av att politikerna som ägarföreträdare
använde bolagen som politiska spelbrickor.
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Sedan följde de galna bubbelåren 1999–2000, som
bland annat drev upp Soneras börsvärde till en nivå som
översteg den finska statens statsskuld. Friarna stod på
kö – bland annat Deutsche Telekom, France Telecom,
Vodafone och Telefonica. Det avgörande hindret var
att finska staten drog ut på beslutet att sälja ut hela sitt
ägande. När riksdagens ja till sist kom, i juni 2000, hade
deadline för en affär missats med en eller två veckor.
Under 1999 genomförde Telia och Telenor för sin del
den välbekanta fusion, som nästan genast upplöstes.
Sonera betraktade under fusionsdiskussionerna 1999–
2000 Telia som ett reservalternativ. ”Telia var i våra ögon
överpolitiskt”, är Relanders kommentar.
Som nybliven vd i januari 2001 tog han ändå frågan
om samgående till Soneras styrelse. Ägandet skulle delas 60–40 mellan länderna, huvudkontoret skulle läggas
i Stockholm, mobilverksamheten i Helsingfors. Göran
Persson gav klarsignal, men Finlands statsminister Paavo
Lipponen sa nej.

Sammanslagningen
Ett dramatiskt år senare kom man ändå i mål, i vad som
kan beskrivas som det fjärde sammanslagningsförsöket.
Initiativet togs denna gång vid ett nordiskt statsministermöte, där ordern var att ett samgående skulle förberedas
mellan Telia, Sonera och Telenor. En konsult hjälpte till
med saken: Pehr G. Gyllenhammar.
Efter en lång serie möten, där kulturkrocken med
Telenor åter visade sig för svår, annonserade Telia och
Sonera sitt samgående den 23 mars 2002. Juridiskt kunde
det genomföras den 9 december samma år.
svenolof karlsson är författare, kommunikationskonsult och redaktör med särskild inriktning på bl.a.
näringslivshistoria, teknik och ledarskap. Bland hans
böcker kan nämnas Att förändra världen om Ericsson och
telekomutvecklingen. Han är ledamot av Finska Akademien och har varit dess ordförande.
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Lars-Erik Thunholm med en gigantisk
tårta som Skandinaviska Banken fått
som flyttgröt i november 1965 av AB
Vägförbättringar. Bolaget hade sänt en
delegation för att fira att banken flyttat
in i sitt nya huvudkontor vid Sergels
torg i Stockholm och bland annat SvD
förevigade ögonblicket. Tårtdekorationen är ett skämt med företagets slogan
”Din bank”. SEB:s historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

Den skrivande bankdirektören
En viktig arkivdonation: Ett 50-tal svarta dagböcker från en av Sveriges mäktigaste bankmän sprider nytt ljus över det sena 1900-talets
näringslivshistoria. | staffan thorsell
i nästan 30 år var Lars-Erik Thunholm en av Sveriges
mäktigaste bankmän. Först som vd i Skandinaviska
Banken och sedan som vd, och senare ordförande, i det
som först hette Skandinaviska Enskilda Banken men nu
heter SEB och lätt kan förväxlas med gamla Stockholms
Enskilda Bank.
Thunholm var en skrivande bankdirektör. Under lång
tid var hans bok Svenskt kreditväsen (1947) kurslitteratur
för oss som pluggade nationalekonomi. Efter att han gått
i pension skrev han stora biografier över Ivar Kreuger och

26

Oscar Rydbeck. Hela 91 år gammal gav han ut sina mycket läsvärda memoarer, Flydda tider. Nu har hans dotter,
Görel Cavalli-Björkman, deponerat hans dagböcker på
Centrum för Näringslivshistoria. Med många luckor täcker de mer än 60 års verksamhet. Vi som på allvar intresserar oss för historia har anledning att ta upp en applåd.
Med all respekt för memoarer, biografier och företagsmonografier finns det ingenting som slår samtida dagboksanteckningar om man vill försöka ta reda på vad som verkligen hände och kontrollera senare berättelser. Det är en
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källkontroll som är omöjlig för den som t.ex. vill granska
de stora biografierna om Jacob och Marcus Wallenberg.
De skrevs av framstående forskare i ekonomisk historia
med stöd av två av släkten Wallenbergs stiftelser. Deras
källor är stängda för utomstående forskare som exempelvis
skulle vilja granska beskrivningen av Wallenbergarnas affärer under andra världskriget.
De första anteckningarna i Lars-Erik Thunholms dagböcker gör att man förstår att han blev en skrivande bankdirektör. De handlar om hans studentskrivning i svenska.
Han var nervös ”Jag har gått och haft ont i magen en hel
vecka av pur nervositet och har räknat varje timme jag
kom närmare det stora avgörandet” skrev han den 30 mars
1933. När dagen väl var inne tvekade han mellan flera
ämnen. Skulle han skriva om ”Jesus och bönen” eller ”Den
svenska arbetarklassens väg till politiskt inflytande”. Han
fastnade till sist för ämnet ”Vilka är Sveriges viktigaste
exportartiklar och vart går de?”. Han fick ett stort A i betyg och hans bana var utstakad.

Ett 50-tal böcker
Hans dagboksanteckningar finns skrivna i ett 50-tal
anteckningsböcker med svarta vaxdukspärmar. Han
skrev för hand med en reservoarpenna. Här finns inga
möjligheter, som i dagboksanteckningar av andra mäk-

samarbetskommittén. Sossarnas maktberusning känner inga gränser.
4 maj 1970
Ett år senare bjuder Gunnar Sträng tillsammans med
Krister Wickman och Kjell-Olof Feldt bankmännen på
middag på restaurang La Ronde för att diskutera samma
ämne. Nu är de andra inte längre så stridslystna:

Middagen avåts under skämtan och historieberättande. Sträng ansträngde sig uppenbarligen för att
skapa en god stämning. När vi fick vårt kaffe gav
han sedan en redogörelse för propositionen om offentliga styrelserepresentanter i affärsbankerna [---] det
var egentligen ingen annan än jag som tog principiellt avstånd. De andra tyckte väl att det var lönlöst.
Eller också var de glatt överraskade av att det inte
var värre.
15 december 1975
Efter ett möte med Thorbjörn Fälldin:

Han gav öppna och rättframma svar på svåra frågor.
Han är utan tvivel en stor politisk begåvning, förutom att han personligen är mycket sympatisk.

Torbjörn Fälldin är utan tvivel en
stor politisk begåvning.
tiga personer, att i efterhand sudda i historien eller
lägga den till rätta. Kanske är det därför han ibland är
försiktig med vad han antecknar? Jag har inte haft möjlighet eller intresse av att gå igenom hela materialet. (30
och 40 år gamla företagsaffärer kan vara tråkig läsning
för den som inte var direkt berörd.) Jag har koncentrerat mig på anteckningar om den stora fusionen mellan
Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank,
och på Lars-Erik Thunholms synpunkter på svensk
politik. Det senare var lätt gjort. Ingen behöver tveka
om var han stod politiskt. Han gläds åt högerns framgångar och är orolig för vart socialdemokraterna skall
föra Sverige. Men han är i första hand affärsman och
verkar inte ägna mycket tid åt politiska funderingar.
Anteckningarna i sådana ämnen är få och korthuggna.
Här är några av dem:
27 oktober 1969
Thunholm äter middag på Grand Hotell med Marcus
Wallenberg, hans son Marc och ett par andra bankmän:

Vi diskuterade de mycket radikala förslag om offentlig representation i bankerna som är uppe i den s.k.
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20 september 1976
Dagen efter riksdagsvalet är Thunholm i London:

Ringde hem till Stockholm och fick de definitiva siffrorna för valet. 180 borgerliga och 169 socialistiska
mandat. Man har svårt att riktigt fatta detta och vad
det kommer att innebära. Det är som att börja livet
på nytt efter så många tidigare val med svikna förhoppningar.
19 september 1982

Valvaka hemma. Stor besvikelse. Vi ser verkligen med
oro fram mot de närmaste åren. Vilka galenskaper
skall en socialdemokratisk regering sätta igång med?
I sina memoarer som kom ut 2005 ger Thunholm en bild
av sig själv som en mycket självständig person, kritisk
inte bara mot regeringen utan också mot många storkapitalister som han arbetade med. I efterhand är det svårt
att bedöma om det var så, skrev en recensent i Svenska
Dagbladet med erfarenhet av självförhärligande memoarförfattare.
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Dagböckerna är försiktigt skrivna. Här finns noggranna anteckningar om väder och vind, flygresor, bolagsstämmor, föredrag, luncher och middagar, men få drastiska personomdömen och dramatiska beskrivningar. De
skrevs inte för att läsas av eftervärlden utan verkar mera ha
kommit till som ett hjälpredskap för minnet.

Den stora bankfusionen
Märkligt nog finns det ingen anteckning om hur den stora
fusionen mellan Skandinaviska Banken och Stockholms
Enskilda Bank, som alltid kallas ”SEB” i dagböckerna,
tog sin början. Av andra källor vet vi att sammanslagningen först kom på tal när Marcus Wallenberg och Lars-Erik
Thunholm i september 1968 båda var i USA för att fira
en amerikansk bankirfirma, Brown Brothers Harriman,
som fyllde 150 år. De åkte tåg, The Anniversary Train
Ride, från Seattle på västkusten till Salt Lake City i Utah.
Thunholm antecknade noga vilka böcker han läste på
tåget, vilka luncher han åt o.s.v. men det finns inte ett ord
om att Marcus Wallenberg tog upp tanken på att slå ihop
två av Sveriges största banker.
Av senare dagboksanteckningar framgår att Marcus
Wallenberg absolut inte ville att andra skulle veta att det
var han som tog initiativet. Frågan var känslig i familjen.
Kanske var det därför Thunholm inte skrev en rad om deras första samtal om saken i USA?
När förhandlingarna om fusionen kom igång på allvar dyker de ibland upp i dagboken. Det finns ingenting där som
tyder på att Thunholm var ett lätt offer för wallenbergska
manipulationer. Däremot framgår det att diskussionerna förs
i skuggan av att Marcus Wallenberg var svårt sjuk.
23 december 1970

Kl 11 begav vi oss till Täcka Udden för en diskussion
med herrarna Wallenberg om vår affär. Dodde som
jag inte sett sedan hans svåra sjukdom såg sig ganska
lik ut även om han fallit av en del. Vi argumenterade
hårt för vår prisidé och jag hade intrycket att de inte
hade så mycket att sätta emot.
Riktigt levande och dramatiska blir anteckningarna först
ett år senare när fusionen är beslutad och Marcus son,
Marc, Boy-Boy kallad, begår självmord.
19 november 1971
Ledningarna för de båda bankerna skall träffas för att organisera upp den nya banken och äta middag tillsammans:

När jag kom till banken låg där ett meddelande att
Boy Boy blivit sjuk och inte kunde vara med på sammanträdet … Kl 14 ringde Jacob Palmstierna och
meddelade att det inte kunde bli något sammanträde.
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Anledningen skulle han återkomma till senare . Kl 21.30
fick jag förklaringen. Hans Munch ringde mig då och
meddelade att en katastrof inträffat. Boy Boy hade tagit
livet av sig. Anledningen kände man inte till men man
misstänkte att han dukat under för en alltför stor arbetsbörda Ett fruktansvärt slag. Om orsakerna kunde
man inte skapa sig någon klar bild men uppenbarligen
har Boy Boy känt sig under stor press om att inte kunna
infria förväntningarna som hans far och omvärlden
ställt på honom. Fusionen som sådan kan knappast ha
bidragit, kanske snarast ha varit lättande för honom.
Det kommer tyvärr nog att förbli en gåta.
20 november 1971
Dagen därpå ringer Marcus Wallenberg själv:

Kl 11 ringde mig Dodde och vi hade ett kort samtal.
Han kunde lika lite som någon annan ge någon förklaring – det enda han kunde tro var att det rörde sig
om någon ” black-out” under tillfällig sinnesförvirring.
Han och Boy hade skilts vid 16-tiden på torsdagen och
han hade då inte märkt något onormalt. Tre timmar
senare inträffade självmordet. Dodde ville emellertid understryka att fusionsfrågan omöjligt kunde ha
bidragit till katastrofen. Han ville också säga att vi
skulle försöka hålla tidplanen för vår fusion som inte
finge påverkas av vad som hänt.
Den stora bankfusionen och dramatiken i familjen
Wallenberg är en av de viktigaste händelserna i Sveriges
ekonomiska historia under andra halvan av 1900-talet.
Görel Cavalli-Björkman förtjänar att hedras för att
hon gjort sin pappas dagboksanteckningar tillgängliga
för fri forskning. Swedish Match, Kockums, Svenska
Dagbladet, Bofors och Billerud är bara några av de
många andra viktiga svenska storföretag där han spelade
en stor roll.
Jag skulle önska att någon verkligt oberoende forskningsfinansiär satsar pengar på att förvandla Thunholms
handskrivna och stundtals svårlästa dagboksanteckningar
till en databas, där de blir lätt tillgängliga för alla som
intresserar sig för svensk näringslivshistoria och för de
många stora svenska företag där han spelade en viktig roll.
Kanske Riksbankens jubileumsfond kunde ställa upp?
Thunholms dagböcker är unika samtida vittnesmål om
vad som hände i många svenska storföretag och om vardagslivet som direktör för en svensk storbank.
staffan thorsell är kolumnist i Dagens Industri och f.d.
chefredaktör för Expressen. Han har skrivit flera böcker som
bygger på djupgående arkivstudier, senast ”I hans majestäts tjänst – en berättelse från Hitlers Berlin och Stalins
Moskva”.
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UR ARKIVET

En spännande marknadsföringsidé
damp ner hos Taxi Stockholm mitt under industrisemestern i juli 1956: förslag om reklamskyltar att fästa på bilarnas navkapslar! På bilderna såg man
tydligt hur enkelt det var att montera
upp reklamen, och vips fick man ett
kreativt sätt att tjäna extra pengar på,
vid sidan av körningarna.
Fyra år senare var navkapsel
reklamen tänkt att bli verklighet, men
Väg- och vattenbyggnadsverket, som
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var chefsmyndighet för landets bilbesiktningar, satte käppar i hjulen.
Myndigheten ansåg att den nya marknadsföringskanalen skulle vara en
fara i trafiken då nyfikna människor
skulle lockas att rusa ut på gatorna
och bli överkörda. Det blev således
ingen reklam på hjulen till Stockholms
taxibilar, synd på en sådan kreativ idé
kan man tycka. Ur Taxi Stockholms
historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
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Näringslivets biograer
Biografier är mer populära än
någonsin, och de har alltid omhuldats av näringslivet. Nyligen
samlades ett symposium av företagshistoriker från hela världen för att diskutera den aktuella genren. | christoffer rydland
symposiet Biographies of the financial world hölls på
Handelshögskolan i Stockholm och samlade ledande
företagshistoriker från hela världen: Harold James från
Princeton University berättade om de tyska familjerna
Haniels och Krupps, och Richard Sylla från Stern School
of Business redogjorde för sin biografi om USA:s förste
finansminister Alexander Hamilton.
Syftet med sammankomsten var att diskutera den vetenskapligt skrivna biografin som genre. Symposiet gav många
exempel på hur tankeväckande biografier kan vara, och hur
de kan vara relevanta långt utanför den akademiska världen.
Särskild uppmärksamhet fick de biografier som skrivits
om medlemmarna i familjen Wallenberg. Professor emeritus Håkan Lindgren, som skrivit om Jacob Wallenberg
(1892–1980), beskrev familjen Wallenbergs ägande under
fem generationer. Lindgren menade att en viktig aspekt
för att förstå familjens maktinnehav var dess dynastiska
ambition . Övriga faktorer, som att balansera förändring
och kontinuitet, hantera generationsskiften, eller ha central
eller decentraliserad ägarstyrning, räcker inte till om man
vill förklara hur familjen överlevt så länge. Den dynastiska
ambitionen skapades redan av grundaren A.O. Wallenberg
och uppehölls genom muntligt traderande inom familjen. Även vetenskapliga biografier spelar en roll, menade
Lindgren. Ett tydligt tecken är när vissa namn går i arv,
såsom Marcus och Jacob gör i familjen Wallenberg.

Rothschilds aktiva historieanvändande
Melanie Aspey berättade om sin verksamhet som arkivarie vid bankirfamiljen Rothschilds arkiv. Detta arkiv
var tidigare enbart till för den del av Rothschilds som
ligger i London. Sedan 1999 är dock arkivet en stiftelse
som förvaltar Rothschilds arkiv från alla delar av världen.
Rothschilds leds nu av familjens sjunde generation. Aspey
gav flera exempel på hur banken hade använt historia i sin
praktiska verksamhet. Det partnerskapsavtal som tecknades av Mayer Amschel Rothschild 1810 användes i olika
marknadsföringsaktiviteter – i dag talar företaget gärna
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om sig självt i termer av partnerskap: partnerskap med
människor som arbetat för företaget, med kollegor i olika
länder utomlands, och med klienter som i vissa fall arbetat
med Rothschilds under hundratals år. När det snart var
årsdag för det första partnerskapets ingående, såg Aspey
det som en av sina uppgifter att påminna företaget om dylika händelser.
Ett annat exempel är det citat som användes av Nathan
Rothschild på en middag 1834. Nathan, som grundade
företagets verksamhet i London, sa:

It requires a great deal of boldness, and a great deal of
caution, to make a great fortune, and when you got it,
it requires ten times as much wit to keep it.
Detta citat blev mycket uppskattat i Rothschilds australiensiska dotterbolag. De har använt det i tv-annonser för
ett kapitalförvaltningsbolag. Marknadsandelen steg från
8 till 13 procent över en natt!
Aspey tog även upp hur hon som arkivarie kunde påverka en biografi. Nyligen hade hon kontaktats av en
person som ville skriva en biografi över Natty Rothschild.
Författaren var judisk och såg Natty i den kontexten.
Aspey tyckte att Natty förtjänade att bli sedd även som
finansiär, och därför visade hon författaren dokument som
han kunde använda i detta syfte. Nu blev det dock så att
förläggaren ville korta ner texten – och föreslog att han
skulle ta bort den finansiella delen!
Peter Luthersson från Atlantis förlag gav en bred exposé
över biografins utveckling ända sedan tolvhundratalet.
Särskilt berättade han om den persiske författaren Nizami
Aruzi. Enligt Aruzi var det endast orden som var bestående
här i världen, och därför behövde en härskare en diktare
som kunde skriva hans historia. Men Azuri identifierade
också tidigt de tre komponenter som sedan kom att genomsyra biografins utveckling i västvärlden: den beskrev
handlingar, moralisk halt, och intellektuell halt. Luthersson
menade att man rört sig på denna skala över tiden: från
att beskriva de romerska kejsarnas handlingar i början på
tvåhundratalet, till att beskriva moralisk halt hos helgon
under medeltiden, och slutligen intellektuell halt när det
skrevs biografier om författarna själva, som om Dante.
Makthavarnas tänkande var dock inte alltid så lätt att komma åt. Det låg i deras intresse att inte visa så mycket, medan
en författare kunde visa desto mer av sig själv. Luthersson
menade att Azuri hade haft rätt när denne betonade att en
biografi bara kunde bli långlivad och nå en stor publik på
vissa villkor: att den använde hela gråskalan av egenskaper,
positiva som negativa, och också beaktade det som låg vid
sidan om personens professionella liv.
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Handelshögskolans vackra biblioteket på Sveavägen i Stockholm, ca 1949–1951. Handelshögskolans bildarkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

Exemplum, den goda förebilden
Ylva Hasselberg, ekonomhistoriker från Uppsala universitet, konstaterade att biografin var mycket viktigare i den
akademiska världen innan 1950-talet då vetenskapssynen
förändrades. Under det tidiga 1900-talet dominerades
historieskrivningen i Sverige av ett nätverk med politiskt
konservativa historiker. Många av dem hade studerat för
ämnets fadersgestalt, professor Harald Hjärne som betonade att historikerna skulle fylla en aktiv roll i samhället.
Staten var den centrala noden i samhället, och dess intressen skulle gå först. Antikens exemplum , det sedelärande
exemplet, var mycket levande. Tanken var att man kunde
lära sig mycket av stora män som levt tidigare. Detta var
bland annat möjligt eftersom förändring ännu inte ansågs
så viktigt i historia. Exemplum-traditionen hade mycket
gemensamt med den viktorianska betoningen på karaktär.
Konferensen avslutades med en paneldebatt där representanter från tre familjer fick svara på frågor från
publiken. Ivan Pictet representerade den åttonde generationen i den schweiziska bankirfamiljen Pictet. Johan H.
Andresen, Norges rikaste man, var närvarande i egenskap
av överhuvud i den norska familjen Andresen (med bland
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annat tobaksbolaget Tiedemann). Marcus Wallenberg företrädde den svenska dynastin med samma namn.
På frågan om vad Marcus Wallenberg hade lärt sig av
att läsa de biografier som hade skrivits om hans familj,
exemplifierade han med järnvägskrisen på 1800-talet,
som han menade påminde mycket om internetkrisen som
utspelade sig just när han läste böckerna. Han nämnde
också Jacob Wallenbergs affärer med den tyske riksbankschefen Schacht på 1920-talet. Detta var mycket
lärorikt att läsa om under den finanskris som rådde. För
att få barnen intresserade av att ta över familjeföretaget
var dock inte böckerna tillräckliga, menade Wallenberg:
till det behövdes också mycket annat. Johan Andresen
menade däremot att han beställt en historia om sitt företag just för att hans två döttrar skulle lära sig vad det
innebar att vara en Andresen: det var omöjligt för honom
att själv förmedla 200 års historia.
christoffer rydland är doktorand vid ekonomisk-

historiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i
Stockholm. Hans forskning rör främst mediehistoria och
ägarstyrning.
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bensinmackens historia går hand i hand med den
svenska bilismens. I bilens tidiga barndom kunde man köpa
bensin på de mest skiftande platser, som affärer, apotek, vedhandlare och verkstäder – förutom vid speciella försäljningsställen. Bensinen mättes upp i lösvikt ur oljefat eller dunkar.
Först efter första världskriget byggdes de första riktiga
bensinmackarna med tappar där bilar kunde tankas på ett
modernt sätt. Bensinpumpen med automatisk mätapparat
är faktiskt en svensk uppfinning som skapades 1912 av en
herre vid namn Oskar Andersson.
Själva uttrycket ”mack” är bildat av initialerna Mathiasson,
Andersson, Collin och Key. Andersson var naturligtvis
nämnde uppfinnare och de andra tre hans kompanjoner.
Företaget hette AB Mackmeter, grundades 1916 och låg vid
Midsommarkransen i Stockholm. Rörelsen blev redan från
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start marknadsledande i Sverige. Akronymen MACK var
ingjuten i gjutjärnshöljet på pumparna, och snabbt blev uttrycket ”mack” synonymt med alla bensinpumpar, oavsett
tillverkare. Så småningom utvidgades uttryckets betydelse
till att omfatta hela bensinstationen.
Drömmen om bilen växte sig allt starkare, och vardagsbilismen fullkomligt exploderade efter andra världskriget.
Bensinstationerna anpassade sig naturligtvis till denna
utveckling: både formen på byggnaden och servicenivån förändrades över tid. Följ med på en tidsresa i mackarnas värld!
margarita feldman är fil.kand. i historia, Företags

minnens bildredaktör och arkivarie vid Centrum för
Näringslivshistoria, där hon bl.a. arbetar med Arla Foods,
Ericsson och OK ekonomisk förening.
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All service på ett ställe. AB Hans Osterman startades 1908 i Stockholm av skåningen Hans Osterman och var länge
landets största bilfirma. År 1932 köpte företaget AB Stockholms Centralgarage på Vanadisvägen. Garaget var ett av
Sveriges mest kända, bland annat för att man erbjöd all tänkbar service för bilägare, även bärgning. På bilden syns
garage- och serviceanläggningen samt bensinstationen så som det såg ut i slutet av 1930-talet. Som brukligt då, erbjöd
man bensin från många olika leverantörer. Hans Ostermans historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Här en IC bensinmack på Bandgårdsgatan
mitt i centrala Stockholm så som den såg ut
i augusti 1963. Denna station hade då fortfarande IC-loggan kvar; samma år genomfördes
dock en fusion mellan IC (Inköpscentralen)
och OK. Det officiella namnet ändrades till
Oljekonsumenterna, förkortat OK. Snart bytte
man logga på samtliga IC-mackar i Sverige.
OK ekonomisk förenings historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

företagsminnen 2011:2

Bensinstation som löneförmån. För alla fordonsägande medlemmar i
”LME-anställdas intresseförening” var 10 januari 1955 en stor dag. Då
invigdes nämligen föreningens egen bensinstation vid Telefonplan, i
närheten av LM Ericssons huvudfabrik. Stationen, som var öppen före
de LME-anställdas arbetstid, under lunchrasten och efter arbetstid,
tillhandahöll inte bara bensin, bentyl (en föregångare till E85), oljeblandad bensin, olja och glykol utan också andra möjliga tillbehör som en
motorist kan tänkas behöva. Alla LME-anställda fick handla, men medlemskap i intresseföreningen gav extra förmåner. Ericssons historiska
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Det färgglada 1950-talet på IC-macken i Arboga. Under 1950-talet var IC först med en hel rad nyheter: motell i anslutning till bensinmackarna, självtankningssystem och ”gör det själv-stationer” där man kunde tvätta bilen och utföra mindre reparationer på egen hand. En annan stor nyhet var bensinbolagens egna kreditkort som introducerades i mycket
blygsam skala och, konstigt nog, utan några större marknadsföringsinsatser. OK ekonomisk förenings historiska arkiv
hos Centrum för Näringslivshistoria.
Denna bensinmack var byggd
i tydlig funkisstil med taket
lutande bakåt. En sådan
konstruktion på en mack var
i folkmun känd som ”sittande hunden”. Den typen
av stationer började byggas
under 1930-talet och ersatte
1920-talets bensinstationer
som hade det romerska
templet i franska Nimes som
förebild. AB Svenska Shells
historiska arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.

En vackert utformad Shellmack i centrala Stockholm
anno 1939. Detta var dock
inget gynnsamt år för bensinbolagen i Sverige. Den 2
september infördes bensinransonering och bensin kunde
endast köpas via speciella
ransoneringskort. Försäljningen sjönk kraftigt för samtliga
bensinbolag. Resultatet blev
att många mackar runt om
Sverige fick lägga ner verksamheten och slutligen stänga
för gott. AB Svenska Shells
historiska arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.
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Ovan: Herrarna som står uppradade vid
macken den 28 juni 1939 har allvarliga
och bistra miner, men anledningen till
deras sammankomst är i högsta grad
munter – de inviger nämligen Vagnhärads bensinstation. Notera att det står
både IC (Inköpscentralen) och Nynäs
på skylten: detta samarbete kom till efter att Sovjetunionen upphörde med
bensinexporten till Europa. IC, som
importerade den sovjetiska bensinen,
fick lösa frågan genom att sluta avtal
med svenska Nynäs Petroleum 1938.
OK ekonomisk förenings historiska
arkiv hos Centrum för Näringslivs
historia.

Vänster: Vd i det nystartade
svenska oljebolaget H.P. , generalmajor Gottfried von Oel [sic!],
bekräftar med ett handslag övertagandet av IC:s bensinstation
vid Hornsberg i Stockholm, där
det i fortsättningen skulle säljas
det som folkhumorn kom att kalla
”HP-sauce”. Ännu en konkurrent för IC att ta hänsyn till. OK
ekonomisk förenings historiska
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Oljeön mitt i Sverige
Som om tiden stått stilla, ligger ännu ett fullt bevarat, sekel
gammalt gammalt oljeraffinaderi kvar på en liten ö i sjön
Åmänningen i Västmanland. Om grundaren av företaget finns
däremot få minnen kvar. | pär krause
det är i dag ingen som vet säkert hur August Ålund fick
idén till att starta upp en oljefabrik mitt i Bergslagen, och
än mindre hur han erhöll de kunskaper om oljeraffinering
som han onekligen måste ha haft. Några dagböcker eller
intervjuer finns inte, och hans bakgrund är tämligen okänd.
Faktum är att det inte ens existerar någon bild på honom.
Men hans livsverk finns kvar. Det gamla oljeraffinaderiet på det som numera heter Oljeön utanför Ängelsberg
i norra Västmanland är världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Allt är i stort sett orört sedan verksamheten upphörde för snart hundra år sedan.
Vad man vet är att Pehr August Ålund föddes år
1826 i Örebro. När han var 21 år kom han till bruksorten Ängelsberg för att där arbeta som bokhållare vid
Engelsbergs Bruk. På 1860-talet bodde han under några
år i Stockholm, och möjligen var det då han för första
gången kom i kontakt med oljeindustrin. På den tiden
fanns det ett oljeraffinaderi på Reimersholme (då ett av
två raffinaderier i Sverige) som tillverkade fotogen på olja
importerad från USA. Fotogenlampan hade kommit och
efterfrågan på just fotogen var stor.
Väl tillbaka i Ängelsbergstrakten i början av 1870-talet
började Ålund själv experimentera med olja. I ett avsides
skogsområde nära sjön Snyten hade han en mindre oljefabrik, som mest var att likna vid en verkstad.
”Förmodligen ville han vara ifred. Han var mycket
hemlighetsfull av sig”, berättar Gudrun Söderberg, som
arbetar som guide på Oljeön i Ängelsberg. I dag är ön en
del av Ekomuseum Bergslagen. Museets egna efterforskningar, bland annat av dess guider, har gjort att det är här
man återfinner den största samlingen kunskap om Ålund
och oljeön.

Allt gick upp i rök
Ålunds förehavanden i skogen blev allmänt kända sommaren 1873 då blixten slog ned i Ålunds verkstad, vilket i
sin tur orsakade en ordentlig explosion. Dåtidens länstidning beskrev det hela med stor dramatik. Den intilliggande skogen brann, och brinnande råolja flöt ut i sjön. I
sjön hamnade också Ålund själv, som enligt ögonvittnesskildringar paradoxalt nog hade en belåten min när han,
tämligen nedsvärtad, kravlade sig upp ur vattnet.
”Kanske hade han just då kommit på hur han skulle
göra”, berättar Gudrun Söderberg.
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I januari 1874 skickade Ålund ut erbjudanden om att
teckna aktier i ett nystartat oljebolag. Aktierna hade ett
pris på 500 kronor styck, vilket på den tiden var en rejäl
summa pengar, och därför var det främst lokala brukspatroner och bergsmän som nappade på erbjudandet.
Affärsidén var att tillverka fotogen av amerikansk råolja.
Att import av råolja på den tiden var tullfri, medan import
av raffinerade produkter var belagda med tull, innebar att
det var lönsamt att tillverka oljeprodukter inom landet.

Köpte hemlig ö
Ålund fick ihop 80 000 kronor, vilket motsvarar 3,6 miljoner i dagens penningvärde. Det räckte för att köpa större
delen av Barrön, en mindre ö i sjön Åmänningen, cirka
300 meter utanför Ängelsberg, och där bygga upp ett
komplett oljeraffinaderi. Att lägga fabriken på en ö hade
sina fördelar rent säkerhetsmässigt. Vattnet utgjorde ett
säkert skydd för omgivningen vid eventuell brand. En annan orsak kan ha varit att Ålund ville hålla sina tillverkningsprocedurer hemliga. Att oljefabriken var placerad
på en ö skulle också visa sig få konsekvenser på betydligt
längre sikt (se nedan).
Fabriken stod klar 1875, och produktionen kom efter
vissa fördröjningar i gång året därpå. Det var alltså 1876
som Engelsbergs Oljefabrik Aktiebolag slog upp portarna.
Det var säkerligen ingen tillfällighet att Otto Timm, vars
familj ägde Engelsbergs Bruk, blev bolagets förste verkställande direktör. Ålund själv titulerade sig som fabrikör.
Affärsidén visade sig hålla. Olja om 1 000 fat, motsvarande 159 000 liter raffinerades varje år. Oljan, som kom
från Pennsylvania i nordöstra USA, transporterades först till
Stockholm, och sedan på Strömholms Kanal upp till Oljeön.
Bolagets lönsamhet berodde till stor del på den moderna produktionsmetod som användes. Genom att använda
överhettad vattenånga vid raffineringen blev det lättare att
utvinna och använda de oljerester som blev över vid produktionen av fotogenen. En annan positiv faktor var att
själva råoljan från Pennsylvania var rik på paraffin. Efter
avskiljning från oljan kunde paraffinet säljas till tillverkare
av exempelvis ljus och sprängämnen. Ålund var således
tidigt ute med återvinning!
Restprodukterna blev med tiden mer lönsamma än fotogenen, och det blev också just de produkterna som Engelsbergs
Oljefabrik främst kom att förknippas med. Fabriken försedde
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Interiör från oljefabriken i dag. Det var mycket för att fabriken låg avsides på
en ö som all utrustning och inredning blivit bevarad. Foto: Raija Edvinson.
många av den tidens svenska hem och verkstäder med maskin- och cylinderolja, vapenolja, samt sko- och läderolja.
Produkterna såldes över hela landet, även om försäljningen
var störst i Mellansverige längs Strömholms Kanal. Exporten
var däremot i stort sett obefintlig.
I slutet av 1880-talet var produktionen så pass omfattande
att fabriken byggdes ut, och mängden olja som raffinerades
ökade till 1 500 fat per år, motsvarande 238 500 liter.
År 1890 hade bolagets faktureringar ökat till drygt
177 000 kronor (9,5 miljoner i dagens penningvärde), mot
omkring 150 000 kronor per år några år tidigare. Vinsten
uppgick samma år (1890) till 25 000 kronor, enligt de
bolagsräkenskaper som i dag finns i Nordstjernans arkiv
i Ängelsberg. Omkring 20 personer arbetade på fabriken,
varav en del bodde i den personalbostad som fanns på ön.
Ålund fick själv inte uppleva oljefabrikens verkliga
guldålder då han redan år 1883, 57 år gammal, dog i vad
som beskrevs som ”obotlig sjukdom”. Ålund var visserligen
gift, men han hade inga barn, och frånvaron av efterlevande familjemedlemmar är en orsak till den i dag knappa
informationen om både Ålund som person och faktiskt
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också om hur själva produktionen gick till vid Engelsbergs
Oljefabrik. För det finns inga bevarade beskrivningar om
hur oljan raffinerades. Men det faktum att allting i fabriken finns kvar har gjort att det i efterhand varit möjligt att
fastställa vilka metoder som användes.

Från producent till grossist
och industriminne
Det var främst två händelser som gjorde att fabrikens
verksamhet minskade, och sedermera helt upphörde. Den
första var att import av råolja belades med tull strax före
förra sekelskiftet, vilket gjorde importen av råolja dyrare
och importen av raffinerade produkter relativt sett billigare. Den andra var den olyckshändelse som inträffade
i Stockholm år 1901. I samband med en häftig brand på
en ångbåt som var på väg att lastas med olja för transport
till Oljeön gick nästan en hel årsförbrukning olja förlorad.
Det innebar dödsstöten för ett företag som redan börjat få
problem. År 1902 sjönk vinsten till 2 000 kronor.
Men än var det inte helt slut. Efter likvidationen av
Engelsbergs Oljefabrik AB år 1905 grundades ett nytt
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Fotogen
Metoden att utvinna fotogen (även kallat lysolja och
paraffinolja) ur råolja eller kol utvecklades under
mitten av 1800-talet och kom att bli en av historiens
viktigaste upptäckter. Oljelampor hade visserligen
existerat sedan urminnes tider, och före fotogenet
användes särskilt valolja, men det var betydligt
dyrare och mindre effektivt. Den stora fördelen
med fotogen framför andra mineraloljor var att det
var nästintill luktfritt och därför gick att använda
inomhus.
I Sverige hade vanliga talgdankar, tjärstickor eller
i bästa fall stearinljus varit gemene mans enda ljuskälla vid sidan om solen och den sprakande brasan.
Med fotogenet och de moderna fotogenlamporna
gick det att på ett enkelt och billigt sätt lysa upp
hela rum och man kunde nu ägna sig åt läsning och
avancerat hantverk även om kvällarna.
För gatubelysning och fabriksanläggningar kom
dock den likaledes vid 1800-talets mitt introducerade gaslyktan att dominera. År 1876 tändes det första
elektriska ljuset i Sverige vilket med tiden skulle slå

bolag med det snarlika namnet Aktiebolaget Oljefabriken
Engelsberg. Bakom stod främst de gamla ägarna men
även en del nya finansiärer. Bolaget tog över anläggningar och utrustning, fortsatte saluföra de
populära produkterna och betraktades
allmänt som en rekonstruktion av det
gamla företaget. Och på varorna
stod det ännu att företaget var
grundat 1875 ... Skillnaden var
att det nya bolaget i huvudsak
importerade färdiga raffinerade produkter och sålde
dessa vidare efter paketering
och märkning. Viss produktion av skosmörja fanns kvar,
men i stort var Oljefabriken
Engelsberg ett import- och grossistföretag. Den logga som i dag
är den mest kända härrör från ”grossisttiden”.
Företagets situation försämrades dock
under 1920-talet, bland annat på grund av att ett par
stora kunder gick i konkurs, och år 1927 beslöts att bolaget skulle gå i likvidation. Fabriksanläggningen köptes
på auktion av Avesta Jernverk, tillhörande Johnsonkoncernen, för 30 500 kronor (vilket i dag motsvarar
knappt 800 000 kr). Det är inte troligt att järnverket hade
för avsikt att ta upp någon produktion. Sonen till oljefabrikens siste vd, Lars Larsson, tror i stället att det var
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ut såväl fotogenlampor som
gaslyktor, men detta var faktiskt en mindre genomgripande förändring
än när fotogenlampan
revolutionerade
vardagslivet.
Även om råoljan i
slutet av 1800-talet
börjat användas till
en uppsjö andra saker
(bl.a. som smörjmedel,
drivmedel till ångmaskiner och uppvärmning), var ändå fotogen
den i särklass viktigaste
petroliumprodukten fram
till sekelskiftet 1900 när fotogenlamporna allt mer
ersattes av glödlampor och förbränningsmotorns
uppfinnande ökade behovet av bensin och diesel.

Axel Ax:son Johnsons stora historieintresse som gjorde att
han ville rädda anläggningen.
Under 1950-talet skedde en upprustning av fabriken för
att den inte skulle rasa ihop, och intresset för dess
gamla verksamhet väcktes. Att den var placerad på en ö kan delvis förklara varför
all utrustning blivit kvar; det var helt
enkelt svårare att ta den därifrån. I
början av 1970-talet byggnadsminnesförklarades Oljefabriken, och
omkring tio år senare inleddes
guidade turer till ön.
Den i dag 93-årige Lars
Larsson är ännu engagerad som
en av guiderna. Som son till oljefabrikens siste vd är han till stor del
uppvuxen på ön och tvekar aldrig att
betona den gamla fabrikens historiska
betydelse. Ingenting har demonterats:
”Vi skulle kunna dra igång verksamheten än
i dag. Så bevarad är fabriken. Det är det förnämligaste industriminnet vi har i Sverige”, säger han.
De cirka 3 500 personer som varje år besöker den gamla
fabriken på oljeön utanför Ängelsberg tycks dela den uppfattningen.
pär krause är ekonom och frilansskribent med stort

historieintresse. Han har sedan barnsben tillbringat
somrarna i Ängelsbergstrakten.
företagsminnen 2011:2

Mer ironi än hyllning
Recension av Ingvar! – En musikalisk möbelsaga på
Örebro Stadsteater. | anne-marie lenander fällström
det väller en flod av biografier, skvallerböcker och reportage om kända män och kvinnor. Några få blir huvudpersoner i en film eller en teaterpjäs men det är få, mycket
få som inspirerar till en musikal. Ingvar Kamprad är hittills den ende svensk som fått den äran – på gott och ont.
Malmödramatikern Klas Abrahamsson skrev 2009
Ingvar – en möbelsaga, som med musik och regi av Erik
Gedeon sattes upp på Malmö Stadsteater hösten 2010
efter urpremiär i Hamburg året innan. I år har Örebro
Stadsteater prövat sina krafter på detta sångdrama, som av
sina upphovsmän beskrivs som en ironisk hyllning till huvudpersonen. Uppsättningen i Örebro lämnar ett intryck
av mer ironi än hyllning.
Föreställningen inleds med en ramberättelse från ett
kontor i djup förstämning under en häftig börskris. En av
de sju anställda försöker lätta på stämningen genom att
berätta sagan om den unge mannen från Småland, som
skapade ett globalt affärsimperium. De övriga hakar på
och tar snabbt olika roller i korta scener som för handlingen framåt. Sången ackompanjeras av en fiol och en
tramporgel i ett hörn av scenen.
Den första akten är rolig. Ensemblen i Örebro spelar
medryckande och sjunger de lättsmälta melodierna med
gott humör och härliga röster. Ingvar Kamprads familj
och uppväxt i Småland, med starka värderingar av f lit
och enkla levnadsvanor och dröm om ekonomisk framgång skildras glimtvis. Sången Vinst är ett vackert ord
ackompanjerar. Idéerna bakom utvecklingen från den
mycket unge Ingvars postorderföretag (enkla ljusa möbler, platta paket, stora varuhus) till det framgångsrika
konceptet IKEA presenteras verkligt underhållande.
Speciellt gäller det finalen där betoningen på typiskt
svenska symboler illustreras med härlig fantasifullhet
kring en midsommarstång.

stora vinsterna uppstår. Kamprads politik med måttliga
lönenivåer och enkelhet i resevillkoren framställs i musikalen som ett svek mot de anställda. Denna hållning
förtjänar ändå, enligt mitt tycke, respekt när vi globalt
lever över våra tillgångar och klyftorna mellan fattiga
och rika är chockerande stora, speciellt som han själv
undviker att utnyttja sin rikedom till ett liv i lyxklass. I
vingården – i departementet Var nära Toulon och inte i
Provençal – lever familjen Kamprad ett liv som knappast
avviker från andra svenskars i trakten, med Volvobil,
möbler från IKEA och samling med vännerna kring ett
glas öl på en bar vid torget. Anklagelser för svek och
lögner (baserade på det familjeägda företagets uppläggning med ägande i stiftelser enligt uppgifter i Uppdrag
granskning) ger rent obehagliga scener, liksom att den
unge Ingvar Kamprads nazistsympatier för 60 år sedan
dras fram igen. Angreppen kulminerar i en otäck scen
där huvudpersonen hängs upp på midsommarstången
som en symbolisk korsfästelse.

Otäckt och orättvist

anne-marie lenander fällström är fil.dr i historia,

Tyvärr grumlas intrycket i andra akten. Stämningen
svänger från entusiasm och beundran för den kreative
Ingvar till missnöje och kritik. Motsättningar med
medhjälparna om börsintroduktion och fördelning av de

f.d. stadsarkivarie i Örebro och f.d. chef för Centrum för Näringslivshistoria (som då hette Stockholms Företagsminnen).
Hon har genom åren forskat och publicerat sig inom person-,
lokal- och företagshistoria.
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Varför kränkande överdrifter?
Det är svårt att förstå de starka känslor som Kamprads
person och skapandet av IKEA kan väcka. Vad är uppsättningens avsikt egentligen? Är det ägandet som väcker
heta reaktioner eller den stora framgången? IKEA och
familjen Kamprad disponerar en ofattbar förmögenhet.
Pengarna används för att hålla verksamheten stark, och i
hög grad för nya investeringar som ger sysselsättning och
rörelse. I Sverige är Haparandas nya varuhus, som givit
hela trakten ett betydande uppsving ett belysande exempel. Samtidigt har IKEA:s varuhus givit möjlighet till en
bättre standard i hemmens inredning över hela världen.
En ironisk hyllning utan kränkande överdrifter hade varit på sin plats.
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Recensioner i urval
börje isakson är journalist och författare och har bl.a. medverkat i

tidningar som Teknikens Värld, Månadsjournalen och Dagens Industri.
Han har skrivit flera böcker om historia, den senast utgivna heter ”Två
dygn som förändrade Sverige. 1809 års revolution.”

Axel Ax:son Johnsons dotter minns sin far

mildred von platen: I skuggan av ett företag – en flicka växer upp, bladh by bladh
axel ax:son johnson var en av
1900-talets ledande svenska företagare. Han ledde och byggde
ut Johnsonkoncernen med bland
annat Avesta Jernverk, rederiet
Nordstjernan, Nynäs Petroleum,
Karlstad Mekaniska Werkstad,
Motala verkstad, Lindholmens varv
och Linjebuss, för att nämna en del.
Det var i skuggan av allt detta
som hans yngsta dotter, Mildred von
Platen, växte upp. Hennes skildring
av uppväxten blir också till en berättelse om fadern och om livet i en av
landets mest förmögna familjer med
”villa” på Karlavägen i Stockholm.
Som barn fick hon inte åka på
Stadions skridskobana där de rikas
barn åkte, det kunde göra henne
bortskämd. Samtidigt berättar hon
att familjens barn ibland ”tolkade
[---] på skidor efter Rolls-Roycen på
Brunnsvikens is”. Och nästan varje

sommar reste familjen ”till kontinenten”, vilket var minst sagt exklusivt
under 1930- och 40-talen.
Men fadern Axel Johnson arbetade ständigt: ” jag kan inte påminna
mig en enda semesterdag utan telegram och långa telefonsamtal”, skriver Mildred von Platen. ”Pa älskade
sitt Jernverk [Avesta] [---]läste om
teknik och byggde tekniska luftslott
med en kärna av verklighet”, men
månade samtidigt om naturen, ville
helst inte avverka skog, tillät inte
jakt på sin mark och lät bygga en
park för den utrotningshotade visenten.
Mildred von Platen berättar anspråkslöst om en uppväxt i en unik
miljö som för länge sedan är försvunnen, och ger intressanta inblickar i en värld som mycket få har haft
tillgång till. Här finns till och med
ett möte med den nazistiska propa-

gandaministern Joseph Goebbels.
Men på fru Goebbels barnkalas fick
hon inte gå, det satte hennes USAfödda mor stopp för.

Bra bilder, men ofullständig text

klas andersson (foto) och anders roos (porträttext): Citytunneln – av människor – för människor, roos & tegnér
den 4 december 2010 invigdes
Citytunneln i Malmö. Bygget av den
17 km långa järnvägsförbindelsen
genom Malmö påbörjades 2005, och
själva tunneln (från Malmö C till
Hyllie) är sex kilometer lång. Bygget
har kostat totalt 8,5 miljarder kr
(2001 års penningvärde).
Allt detta kan man läsa på www.
citytunneln.com men inte i boken
Citytunneln. Den består nämligen
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nästan enbart av bilder, med ytterst
knapphändiga bildtexter, samt korta intervjuer med några kända malmöbor.
Bildmaterialet är det inget fel på.
Det spänner från provborrningar
1999 till spårarbete på Malmö
Central i mars 2010. Men utan
förklarande och berättande texter
är detta en ståtlig, men minst sagt
ofullständig bok om ett viktigt och
intressant projekt.
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Sparbankernas uppgång och fall

ingvar körberg: Sparbanksidén – sparandet och sparbankerna i ett idéhistoriskt perspektiv, ekerlids förlag
år 2006 tilldelades Muhammad
Yunus Nobels fredspris för de
mikrolån (små lån till fattiga i
Bangladesh) som hans Grameen
Bank förmedlar och som stimulerar
utvecklingen i landet.
I sin bok, där den första delen
skildrar sparbankernas födelse, uppgång och – enligt Körberg – förfall,
jämför författaren mikrolånen och
deras effekt med tillkomsten av
de första sparbankerna i Sverige.
De startades under första delen av
1800-talet och gav även personer med
små inkomster möjlighet att spara
och med tiden också låna pengar.
De tidiga sparbankerna sköttes
av oavlönad personal, de var mycket
lokala (omfattade det område som
kunde överblickas från kyrktornet)
och drevs utan vinstintresse. Vinsten
gjorde samhället när behovet av stöd
och bidrag till fattiga minskade.
Sparbanksidén spred sig, antalet
sparbanker växte (som mest fanns 498
kontor år 1928) och sparbanksorgani-

sationen drev sparpropaganda, införde skolsparande, ”sparandeundervisning”, sparklubbar och startade olika
former av bosparande. Med tiden
sjönk visserligen antalet sparbanker
på grund av kommunsammanslagningar, förbättrade kommunikationer
och ökad bilism, men ännu 1960
fanns 440 sparbanker.
Under 1970-talet började man
emellertid betrakta dem som orationella. Det ledde till ett antal fusioner, bolagiseringar, uppkomsten av
Sparbanken Sverige AB och slutligen, 1997, Swedbank.
I bokens andra del, Sparbanksidéns
innehåll” diskuterar Körberg varför
det gick som det gick. Han anser, att
”sparbanksidén offrades på grund av
marknadsekonomins ’fundamentala
bräcklighet’”, hävdar att sparbankernas kapital har spolats bort” på grund
av bland annat spekulation, blankning och bonusprogram” och avslutar
med att förklara att ”Sparbanksidén
borde få en ny chans”.

Han har skrivit en intressant och
tankeväckande bok som är minst sagt
aktuell i dag, när Lyckoslantens seriefigur ”Slösa” är den dominerande
ekonomiska rådgivaren, lånebubblan
växer, allt fler behöver skuldsanering
och ”sparandeundervisningen” sköts
av TV3-programmet Lyxfällan .

Handelspolitik, intressant del av Sveriges historia
sven-olof olsson: Sverige i det handelspolitiska maktspelet 1919–193 9 , carlssons
mellan första och andra världskriget förvandlades Sverige från
jordbruks- till industrisamhälle. Det
innebar bland mycket annat att beroendet av internationell handel ökade.
Samtidigt drabbades världen av flera
ekonomiska kriser, vilket ledde till
att många länder skyddade den egna
industrin med skyddstullar och handelshinder.
I sin bok granskar Sven-Olof
Olsson hur Sverige (och övriga nordiska länder) lyckades hantera den
utvecklingen. Och svaret är att de
klarade sig bättre än genomsnittet.
Det berodde bland annat på att de
nordiska länderna hade en ganska
begränsad grupp med inflytelserika
företagare, politiker och fackföreningsfolk som samarbetade intimt.
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Det innebar korta beslutsvägar. De
hade också viktiga och eftertraktade
råvaror, i Sveriges fall bland annat
järnmalm (som var betydelsefull för
Tysklands upprustning), stål, trä,
papper och pappersmassa.
Sverige hade också ett antal stora,
internationella företag som kunde
kringgå skyddstullarna med hjälp
av utländska dotterbolag. Och de
nordiska företagen hade byggt upp ett
antal karteller som utgjorde effektiva
förhandlingsparter.
Sven-Olof Olssons bok zoomar
in ett intressant men mindre uppmärksammat avsnitt av Sveriges
ekonomiska historia – och diskuterar
samtidigt i vilken utsträckning de inflytelserika företagsledare som ingick
i de svenska handelsdelegationerna

lyckades gynna sina egna företag i
förhandlingarna.
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Aktuell forskning
oskar broberg är fil.dr i ekonomisk
historia på Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet. Han håller för närvarande på
att bygga upp två forskningsprojekt, ett om
finansmarknadens derivatinstrument, och
ett om digital reklam.

Statliga exportkrediter och digitala drömmar
hans sjögren: I en värld av risker, EKN 1933–2 010 , ekerlid
ulf sandqvist: Digitala drömmar och industriell utveckling – En studie av den svenska dator- och
tv-spelsindustrin 19 8 0–2 010 , institutionen för ekonomisk historia, umeå universitet
problemet med alltför teoretiska
utgångspunkter när man studerar
företag är att studieobjektet riskerar att bli hängande i luften – i en
abstrakt bubbla utan förankringar till
verklighetens myllrande komplexitet.
Två nya böcker på området illustrerar varför näringslivshistoria behövs
för att på allvar kunna begripliggöra
företagandets villkor. Den första är
Hans Sjögrens bok om den statliga
exportkreditnämnden och den andra
är Ulf Sandqvists doktorsavhandling
om den svenska dator- och tv-spelsindustrin. Typen av företagande i de
två studierna är diametralt olika, men
de förenas i att de förlitar sig mer på
empiri än på teori. De fungerar som
utmärkta exempel på varför vi behöver djupdykande aktörsstudier för att
förstå såväl historien som samtiden.

Exportkreditnämnden 77 år
Boken I en värld av risker – EKN
1 9 33 – 2 0 1 0 är ett försök att på vetenskaplig grund beskriva exportkreditnämndens (EKN) utveckling från
grundandet 1933 till 2010. EKN är en
mycket intressant aktör i gränslandet
mellan det privata näringslivet och
den offentliga sfären. EKN är en
hybrid av bank, försäkringsbolag och
myndighet där staten garanterar alla
åtaganden: lånerätten i Riksgälden är
obegränsad och besluten går inte att
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överklaga. Verksamheten har hela tiden syftat till att främja svensk export
och gynna den ekonomiska utvecklingen i Sverige genom att tillhandahålla garantier och andra finansiella
instrument för riskhantering och för
finansiering av svenska exportföretag.
Framställningen drivs av ett antal
frågeställningar av typen: Vad har
EKN spelat för roll för företag och
samhälle? Vad har drivit EKN:s omvandling? Vilka typer av risker finns,
och hur har de hanterats? Sjögren använder sig av intervjuer, litteratur och
internt företagsmaterial för att berätta
sin historia. Boken är disponerad på
ett välgenomtänkt sätt där några kapitel är kronologiska och några är tematiskt upplagda. De senare är fallstudier
där författaren beskriver några enskilda företags samarbete med EKN.
Därmed blir man som läsare serverad
både ett övergripande perspektiv och
inblickar i specifika affärer.
På ett övergripande plan driver
Sjögren tesen att EKN varit framgångsrik och att EKN anpassat sin
verksamhet under olika tider i förhållande till vad marknaden har efterfrågat. Det har varit marknadskrafterna
snarare än staten/politikerna som har
drivit EKN:s omvandling. Detta är
ingen orimlig slutsats om man ser till
den stora exportmängd som har garanterats av EKN genom åren och ställer

det i relation till de relativt små förlusterna. Däremot tycker jag att Sjögren
missar ett gyllene tillfälle att problematisera några av de centrala frågor som
berör kärnan i EKN:s verksamhet.

Bristande problematisering
För det första problematiserar Sjögren
aldrig vad ”svensk export” eller
”svenskt intresse” innebär. I vårt globaliserade tidevarv framstår EKN:s
grundläggande uppdrag som väl värt
att diskutera. Var går exempelvis gränsen mellan produktiv näringspolitik
och improduktiv ekonomisk nationalism? För det andra frågar sig Sjögren
vad EKN tillför som inte en privat aktör skulle kunna göra. Intressant fråga,
men jag är inte lika nöjd med svaret. I
mitt tycke går Sjögren alltför mycket
på sina informanters linje och menar
att EKN tillför något som marknaden
inte klarar av att tillhandahålla (riskerna är alltför stora sägs det). Men
om de flesta av världens länder har
subventionerat sin export medelst billiga krediter under mer än ett halvsekel är det inte så konstigt att det aldrig
har uppstått en privat marknad. För
det tredje poängterar Sjögren att EKN
fortfarande i dag tillhör tätklungan av
finansiellt innovativa garantiinstitut
i världen. Dessa innovationer tillhör
den grupp av så kallade derivatinstrument som har beskyllts för att ha
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åsamkat världen den senaste finanskrisen. Därför är det synd att Sjögren
försitter ett gyllene pedagogiskt tillfälle att lite mer utförligt beskriva hur
derivaten har använts av EKN och
exportföretagen för att hantera risker –
inte bara skapa dem.

Klockrent om tv-spel
I Ulf Sandqvists Digitala drömmar och industriell utveckling – En
studie av den svenska dator- och tvspelsindustrin 1 9 8 0 – 2 0 1 0 ser spelplanen helt annorlunda ut. Framför
allt skiljer sig studierna åt genom
storleken på de undersökta företagen. Medan Sjögren undersöker
några av Sveriges största och mest
kända företag kartlägger Sandqvist
en bransch där de genomsnittliga
företagen har under 20 anställda och
är helt okända för det stora f lertalet
av oss. Men det visar sig att den
digitala spelindustrin är ett väl valt
studieobjekt. Branschutvecklingen
fångar f lera centrala förändringsprocesser i den globala ekonomin.
Så även om branschen är liten i
Sverige, knappt 1 500 anställda, ger
boken viktiga nycklar till att förstå
hur tekniska förändringar ständigt
ritar om den samtida ekonomiska
kartan. Sandqvist beskriver hur mo-
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dultänkandet har gjort det möjligt
att dela upp produktionsprocessen
i mindre bitar och därmed öppna
upp branschen för små innovativa
företag, trots att produktionen av
hela spel i dag kan ha budgetar
på f lera hundra miljoner kronor.
Detaljresonemangen här om hur
företagen måste välja strategisk väg
när det gäller att utveckla en egen
”motor” eller om man skall köpa in
redan existerande, är rasande intressanta.
Sandqvist tar avstamp i begreppet
kreativ förstörelse, och när han redogör för de enskilda företagens ekonomiska vägval och tekniska övervägande tycker jag att det är en klockren
illustration av Schumpeters begrepp.
Branschutvecklingen skulle kunna
beskrivas som expansion med förhinder. Företag kommer och går under
undersökningsperioden, men som helhet växer branschens omsättning från
i princip noll i början på 90-talet till
drygt en miljard kronor i dag.
Avhandlingen är väl underbyggd
och bygger på ett omfattande källmaterial, även Sandqvist har använt sig
av en betydande mängd intervjuer då
företagsarkiven lyst med sin frånvaro.
Min huvudsakliga invändning är hur
Sandqvist har valt att disponera sina

drygt 200 sidor. Det dröjer ända till
sidan 139 innan läsaren kommer till
första fallstudien. Det är synd eftersom det är i dessa djupdykningar som
branschens verkliga dynamik framträder. Kapitlen som föregår de enskilda företagsstudierna ägnas åt mer
allmänna resonemang om branschstudier, datorutvecklingens historia
och spelindustrins utveckling. Min invändning är dock av akademiskt slag –
dessa kapitel är välskrivna och allmängiltigt intressanta, men som vetenskap
får de betraktas som mindre givande.
Jag hade gärna sett att Sandqvist hade
gett sina fallstudier mer plats.
Sammanfattningsvis kan jag
konstatera att båda dessa böcker
kan rekommenderas. De behandlar
viktiga ämnen om man vill förstå
den ekonomiska utvecklingen under
efterkrigstiden och fram till i dag.
Det handlar om exportföretagens
utmaningar, en hög förändringstakt
driven av tekniska innovationer, och
en globaliseringsprocess som påverkar
såväl stora som små företag. Både
Sjögren och Sandqvist skriver i en
traditionell empirisk tradition, och
den största styrkan med denna tradition är att den kan ifrågasätta alltför
allmänna resonemang som utgår ifrån
sammanhangslösa teorier.
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GÅRDAGENS NYHETER
text: per wickström

”Börja vid
köksbordet med
en begagnad
miniräknare”
ingvar kamprad om företagande

Biff Rydberg
Denna klassiska svenska maträtt bestående av brynt lök, råstekt potatis, en rå äggula och stekt tärnad oxfilé bär namn
efter Abraham Rydberg, grosshandlare och skeppsredare i
Stockholm. När Rydberg gick bort 1845 testamenterade han
en större summa pengar till Grosshandlarsocieteten så att
de kunde bygga ett modernt hotell med restaurang. Det blev
Hotell Rydberg vid Jakobs torg i centrala Stockholm.
När etablissemanget slog upp portarna 1857 rymde det
hotell, restaurang och senare även Sveriges första cocktailbar av internationellt snitt. Biff Rydberg skapades i restaurangköket, och blev så populär att den överlevde rivningen
1914 och började leva sitt eget liv som svensk paradrätt.

Den hatade cellullen

Cellullen var en illa omtyckt produkt när den kom mitt under brinnande världskrig. Kunderna klagade på att plaggen tappade både form
och färg vid tvätten. Inte gjorde det saken bättre att såpa var det enda
tvättmedel som fanns att tillgå. Råvaran var cellulosa från skogsbruket, och materialet är i dag mer känt som viskos. Det var 1942 som
Svenska Rayon-Aktiebolaget drog igång produktionen i Vålberg, ägare
var KF tillsammans med privata intressenter.
Staten garanterade beställningarna, och i mitten av 1960-talet arbetade 1 500 personer på fabriken. KF blev ensamägare och byggde
ut för tillverkning av nylontråd. Men textilkrisen slog hårt mot
Svenska Rayon-Aktiebolaget och 1977 var rörelsen konkursfärdig.
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar gick in och stöttade verksamheten av beredskapsskäl, men nedgången för den svenska cellullen fortsatte. På 1980-talet var personalstyrkan nere i 300 personer. Ett sista
ryck i svanesången kom 1993 då Refaat El-Sayeds bolag Hebi Health
Care köpte bolaget, men 2004 lades fabriken slutgiltigt ner och cellullens saga var all.
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Fröknarna Ur och deras underbara maskin
Nästan alla Fröken Ur på en bild: från vänster Ebba
Beckman 1968–2000, Eva Ulvby 1934–1956, Berit
Hofing 1956–1968 och Fröken Ur-maskinen.
Den gamla Fröken Ur-maskinen var ett riktigt
ingenjörshantverk, byggd 1968. Den tog upp hela
rummet på 16 kvadratmeter i Telias gamla huvudkontor på Brunkebergsåsen mitt i Stockholm. Den

storslagna apparaten fick ett långt yrkesliv, nästan 32
år. Den ersattes av ett nytt datoriserat system på kvinnodagen 8 mars 2000 och fick samtidigt en ny röst
då Ebba Beckman efterträddes av Johanna Östlund.
Numer finns Fröken Ur på Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut i Borås. Bild: Telia Soneras historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Behändig bil

Automobilcentralen startade 1916 och importerade bilar från Fiat; här beundras en
Fiat 501. Den påstås klara ”brantaste stigningar” med lätthet, trots att motoreffekten var 23 hästkrafter – ganska blygsamt jämfört med dagens bilmotorer. År
1925, när denna annons publicerades,
sålde Automobilcentralen 700 personbilar av märket Fiat. LRF:s historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
företagsminnen 2011:2
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Fråga doktorn

Vilka företag var
störst till omsättning samt antal
anställda år 1911?
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En enkel och bra fråga som dock är besvärligare att besvaKoncernen bildades genom

ra än man kan tro. Till att börja med är det en fråga om
nationsgränser. Sverige har sedan slutet av 1800-talet haft
ett antal stora företag, verksamma på världsmarknaden.
Ericsson, Atlas Copco och Alfa Laval är några exempel.
Det gör stor skillnad om man räknar deras globala verksamhet eller bara verksamheten i Sverige.
Sedan är ett företag på sätt och vis endast en formell
konstruktion som förändras med tiden. Sveriges i dag
största företag, Ericsson, hade 1911 ännu inte bildats
genom sammanslagningen mellan LM Ericsson och
Stockholms Allmänna Telefon AB. Det är för övrigt i
dagarna (15 maj 2011) 100 år sedan USA:s högsta domstol slog fast att det väldiga Standard Oil bröt mot The
Sherman Act och måste delas upp i ett antal (34), formellt sett oberoende, bolag.
Det är intressantare att tala om företag som på ett eller
annat sätt varit dominerande. Jag tillåter mig därför att
omtolka frågan och nämna två företag som på 1910-talet
var stora leverantörer av självklara och vardagliga varor,
och dessutom framstående på världsmarknaden.
Kork var en oumbärlig komponent i den tidiga livs
medelsindustrin för försegling eller tätning av förpackningar. Särskilt bryggerierna var beroende av detta förnybara
material. En av världens största tillverkare var Wicanders
Korkfabrik i Stockholm. År 1911 hade företaget 3 000 anställda och producerade 10 miljoner korkar per dag.
Att tända sin vedspis, fotogenlampa eller pipa var något
som i princip alla människor gjorde, och till det använde
man förstås tändstickor. Den stora tillverkaren i Sverige
var Svenska Tändsticks AB.

fusioner och ägde 1917 nästan samtliga
svenska tändsticksfabriker. Bolaget hade då omkring
10 000 anställda och tillverkade drygt 5 miljarder askar
tändstickor per år.
Det tillverkas naturligtvis fortfarande både tändstickor
och korkar, men de är inte längre oumbärliga, utan snarare
nischprodukter. Engångständaren övertog tändstickans
funktion i de flesta sammanhang från 1970-talet, och korken konkurrerades gradvis ut av kronkapsylen.
Det är inte alltid jag tycker att utvecklingen går framåt,
men i det här fallet är det bara att konstatera att det går
utmärkt att öppna en kronkapsyl med hjälp av en engångständare. Att ta ur en kork med hjälp av en tändsticka eller
tändsticksask, är däremot omöjligt.
Skall man gå på hårdfakta är det mindre lätt. Före
1980-talet finns ingen exakt statistik över företags omsättning och anställda. Från vissa år kan man ha tur att
hitta det i kalendrar, årsböcker etc. men man kan som
sagt räkna på olika sätt och uppgifterna bör därför tas
med en nypa salt. Från 1910-talet har jag tyvärr inte kunnat återfinna några uppgifter, men om man går fram till
tidigt 1920-tal så gällde följande. Flest anställda: Svenska
Tändsticks AB och Stora Kopparbergs Bergslags AB med
ca 6 000, därefter: ASEA, SKF, Svenska Sockerfabriks
AB och Uddeholm AB med vardera ca 4 000. Finansiell
storlek: Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund,
Svenska Tändsticks AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB
och Svenska Sockerfabriks AB.

Per Dahl

STÄLL EN FRÅGA: Per Dahl är fil.dr i idé- och lärdomshistoria med inriktning

på teknikhistoria, och Centrum för Näringslivshistorias forskningschef.
Mejla dina frågor om näringslivets historia till per.dahl@naringslivshistoria.se.
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända frågor.
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Varje företags historia är unik och en viktig del i
varumärket. Historien hjälper dig också att tolka
samtiden och bättre förstå framtiden. Ofta är det
både värdefull och underhållande kunskap om såväl näringsliv som samhällsutveckling.
Centrum för Näringslivshistoria har i mer än
30 år hjälpt svenska och internationella företag
att använda sin historia till nytta för sig själva,
journalister, forskare och alla andra som är nyfikna på det som varit. Vi ger aktuella skeenden
ett historiskt sammanhang i allt från föredrag
och seminarier till böcker, utställningar och interaktiva webbplatser.

Vi har världens största näringslivsarkiv. Här
finns material från f ler än 7 000 företag – dokument och böcker, fyra miljoner fotografier, filmer,
hundratusentals ritningar och tiotusentals föremål, reklamprodukter och designmaterial. Även
stora mängder arkiverat digitalt material.
Låt våra experter ta hand om ditt företags historia. Bli medlem redan i dag i den ideella föreningen Centrum för Näringslivshistoria och stöd
bevarande och berättande av den svenska näringslivshistorien. Kontakta vd Alexander Husebye på
alexander.husebye@naringslivshistoria.se eller
08-634 99 14 för mer information.

Besök gärna www.naringsliVshistoria.se
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Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens
Arbetsgivareorganisation
Försäkringsförbundets service AB
Garpco AB
Gekås Ullared
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Grant Thornton Sweden
Gröna Lunds Tivoli
Gylling & Co
H & M Hennes & Mauritz
Hakon Invest AB
Hald & Tesch Brand
Hamilton & Co Advokatbyrå
Handelns Utredningsinstitut
Handelshögskolan i Stockholm
Heidelberg Sverige
Henkel Norden
Hornmark KK
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Husqvarna
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Ifu
IKEA
Industriarbetsgivarna

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

nya medlemmar juni 2011

SCA – Svenska
C
 ellulosa A
 ktiebolaget
Grundat: 1929
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Danowsky & Partners
Grundat: 1993

Gylling & Co
Grundat: 1912
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Odhner & Co Belysning
OK, ekonomisk förening
Oriflame Cosmetics AB
Osram
Packhuslaget
Pangea design
Pensionsstiftelsen Mervärde
Pensionsstiftelsen Optimal
Pernod Ricard Sweden
Peter Roth Advokatbyrå
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Plåtslageriernas Riksförbund
Pri Pensionsgaranti
PricewaterhouseCoopers AB
Primus
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Ricoh AB (fd Carl Lamm AB)
Rottneros AB
Röda Korsets Sjuksköterskekårs
Intresseförening
SAAB, Bofors Support AB
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB
SBAB
SCA Hygiene Products
SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
Scandinavian Airlines System (SAS)
Scania
SEB
Sefina Svensk Pantbelåning AB
Semper
Setterwalls Advokatbyrå
SHR, Sveriges Hotell & Restaurang
företagare
SIS, Swedish Standards Institute
SIAR, Forskningsstiftelsen
Sievert AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia
Skanska AB
Skogsindustrierna
Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear, Hultafors
Group AB
Sollentuna Kommun
Sophiahemmet
Sparinstitutens Pensionskassa

Springtime
Grundat: 2000
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Spendrups Bryggeri AB
Springtime
Spårvägens Idrottsförening
SSAB
Stampen
Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och
Utbildningsfond
Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och
Gubbhus
Stiftelsen Branschorganisationernas
kansli
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Stiftelsen Telefondirektören H.T.
Cedergrens Uppfostringsfond
Stiftelsen Tornspiran
Stockholm Business Region AB
Stockholm Saltsjön
Stockholms Bleck & Plåtslagar
mästareförening
Stockholms borgenskap
Stockholms Hamnar
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem
Stockholmsmässan
Stokab
Strömma Turism & Sjöfart AB
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form
Svensk förening för informations
specialister
Svensk Handel
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk Kärnbränslehantering
Svensk Mjölk
Svenska Bankföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Försäkringsföreningen
Svenska Handelsbanken
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund

Svenska McDonald’s
Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen
Svenska Shell AB
Svenska Spel
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Svensk-Thailändska Föreningen
Sveriges Advokatsamfund,
Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Bagare & Konditorer
Sveriges Bryggerier
Sveriges Bygg & Järnhandlareförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges MarknadsUndersökningsköpares
Förening (SMUF)
Svetsteknik AB
Swedbank
Systembolaget
Sällskapet för Folkundervisningens
Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Taxi Stockholm
Teknikföretagen
TeliaSonera
The Linde Group
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Trafikförsäkringsföreningen
Transportgruppen
Trygghetsfonden
Trygghetsrådet
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige
Uppfinnarkollegiet
Vasaterminalen
Veteranklubben Alfa
Vin & Sprithistoriska Museet
Wilhelm Becker AB
ÅF AB
Åhléns

APL (Apotek Produktion
& Laboratorier AB)
Grundat: 1986

Sophiahemmet
Grundat: 1889

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

Lös korsordet och vinn böcker!
Skicka in korsordet till: info@naringslivshistoria.se eller Företagsminnen korsord, Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48–50, 167 33 Bromma.
Glöm inte att bifoga ditt namn och din adress. Dragning
bland de rätta svaren sker 22 augusti 2011.
1:a pris: Ett bokpaket bestående av Anders Johnsons

Garpar, gipskatter och svartskallar – Invandrarna som
byggde Sverige och Paket på väg. En odyssé genom
distanshandelns historia (värde 450 kronor). 2:a–3:e
pris Stockholms företagsområdens historia: Ulvsunda –
Mariehäll (Värde 198 kronor).
Förra numrets vinnare och rätta svar hittar du på
www.naringslivshistoria.se/korsord Alla böcker
finns även till salu på www.naringslivshistoria.se
50

Baksidan: Reklam för Nynäs
Petroleum, 1937. Esseltes historiska arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.
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Sofia Gumaelius: Kvinnan
som grundade Sveriges
första reklambyrå
De tyska invandrarnas
betydelse för det
svenska näringslivets
utveckling

försäkra dig om ditt eget spännande magasin.
För 200 kr inklusive moms får du 5 nummer av Företagsminnen.
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