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Ledare | edward blom

Vi flytt int!
till hösten ska ARAB
(Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek),
efter 110 år i centrala Stockholm, flytta
ut till Flemingsberg. Naturligtvis kommer det att leda till att arkivmaterialet
används betydligt mindre än tidigare
– de flesta forskare är inga Indiana
Jones-typer utan ganska bekväma av
sig. Även om den närliggande högskolan ändå lär ge en del forskare. Man
frågar sig dock varför inte LO och
Socialdemokraterna, som står bakom
ARAB och äger
halva Norra
Bantorget, kan
fortsätta att låta
dem hålla till där.
Har LO råd att
varje mandatperiod skänka
77 miljoner till ett enskilt parti, vilket
verkligen inte borde vara en fackförenings uppgift, så kunde det väl betala de
små summor det rör sig om för att bevara sin egen historia i centrala lokaler.
För sju år sedan flyttade en stor
del av Riksarkivets arkivmaterial ut till en åker i Arninge, norr om
Stockholmsförorten Täby när man
istället hade kunnat bygga en tredje
huskropp i det utsprängda
bergrummet i
Marieberg. Ett tag talades det om att hela
Riksarkivet skulle
tvingas flytta.
Under Marita
Ulvskogs tid som
kulturminister
2003

såldes nämligen riksarkivets lokaler till
ett utländskt fastighetsbolag och det
dröjde inte länge förrän det hotade
med att ta in en annan hyresgäst som
kunde betala bättre. Det skvallrades om
att fastighetsbolaget hellre ville få in
en firma som odlade japansk shiitakesvamp i de för den svenska historien
specialbyggda lokalerna.
När jag som student jobbade extra som tentavakt minns jag hur det
var en strid med Akademiska hus.
Institutionen låg
inhyst i en fantastisk gammal
1800-talsbyggnad
med breda korridorer och spatiösa,
allmänna utrymmen. Akademiska
hus tyckte att de betalade för lite per
kvadratmeter, och institutionen hade
inte råd att betala för utrymmen som
bara var vackra men inte gick att bedriva verksamhet i. Fastighetsbolaget
spärrade således av delar med snören.
Inga studenter fick sitta på sofforna
eller gå fram till fönstren. Det är så
snålt. Och så dumt!
Det här är bara några exempel. I
många länder är det självklart att de
stora kulturinstitutionerna ska ligga
mitt i huvudstaden. För ett par år
sedan hörde jag t.ex. en representant
från Australiens statsarkiv tala om
sina nybyggda lokaler precis mellan
parlamentet och demokratimuseet.
Ärligt talat: ett hus kostar ju inte
mer för att markvärdet har gått upp.
Om en institution eller staten en gång
har köpt en mark och byggt ett
hus är den enda reella kostnaden
underhållet. Om man bara behöll
lokalerna och använde dem rätt, skulle
vår huvudstad, och våra andra större
städer, kunna ha centrum dominerade
av märkesbyggnader fyllda med folkets
kulturarv. Och där skulle i alla fall jag
trivas som fisken i vattnet – även om
jag förvisso gillar shitakesvamp.

”I många länder är det
självklart att de stora
kulturinstitutionerna
ska ligga mitt i huvudstaden. ”

Edward Blom
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En bebis med pondus, Oscar Kinnander år
1865, som med tiden ska bli verkställande
direktör på försäkringsbolaget Skandia.
Skandias historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
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Ögonblicket

Mjölk har alltid ansetts som stärkande för barn och
sjuka. I ystad form har den genom alla tider varit ett
livsviktigt livsmedel som har förhindrat undernäring,
särskilt vintertid.
Det var dock när mejeriernas lobbyorganisation, föreningen Mjölkpropagandan, bildades 1923 som budskapet
om mjölken som hälsokostprodukt verkligen började
trummas in i det svenska folkets medvetande. Föreningen

4

ordnade informationsträffar, föredrag, filmvisningar,
mjölkdagar och mjölkveckor.
På bilden syns några barn under Mjölkpropagandans
Mjölkvecka i Nyköping i maj 1950. Barnen, och deras föräldrar, var självklara målgrupper för Mjölkpropagandans
förkunnelser, och flera av kampanjerna fick stor genomslagskraft. Arla Foods historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
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Krönika | katarina af klintberg

Hon hade jobbat rätt hårt den dagen, på Åhlén & Holm
från nio till fem
Och tänkte att jag tar inte bussen, utan vandrar hem.
Polarn af Klintberg såg då alla slafsiga ungdomar på stan
Och tänkte: Nä, nu ska jag ta mig fan
Köpa tyger, knappar och lite garn
Och öppna en klädesaffär för barn.
Så Katarina tog ett fast grepp om styret
Och gjorde en pangsuccé av Polarn & Pyret […].
Marskalkämbetet vid Handelshögskolan i Göteborg 1984
starten på polarn & Pyret var inte riktigt så lätt som
Handelshögskolan i Göteborg gör gällande. När jag blev
marknadschef 1974 och kort därefter vd för dåvarande Nils
Adamsson/Pyret skulle kondomförsäljningen just avvecklas,
sjukvårdsprodukterna förde ett tynande liv och barnklädesförsäljningen var olönsam. Jag var då en hårt yrkesarbetande
mamma till tre barn och hade inte tid att springa runt i affärer
och leta efter barnkläder. När jag äntligen hade funnit ett
plagg som fungerade fanns det inte kvar nästa säsong. Plaggen
i de överfulla byrålådorna hemma passade inte ihop. Då bestämde jag mig. Jag skulle förenkla livet för alla som inte fick
ihop ”livspusslet”, åtminstone när det gällde barnens kläder.
Affärsidén utgick från tre ord – Kläder för Barn (som
senare blev Kläder för Människor när vuxenkläder kom att
ingå i sortimentet). Utgångspunkten var hur barnens och
föräldrarnas behov av kläder såg ut. Det blev baskläder i
egen design i rött, blått, grönt och brunt – kläder som passade lika bra för pojkar som för flickor. Vi ville bort från
det stelbenta genustänket att pojkar skulle bära ljusblått
och flickor rosa. Kläderna skulle passa ihop och ha så hög
kvalitet att de sällan behövde lagas. Plaggen skulle fungera
både praktiskt och utseendemässigt, det vill säga vara bra
formgivna och vackra för ögat. Och finnas kvar år efter år.

företagsminnen 2012:2
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Från kondomer till
baskläder
för barn

Affärsidén blev framgångsrik för att den kunde genomföras konsekvent inte bara i sortimentet utan också
i marknadsföring, butiksmiljö, personalrekrytering och
utbildning. Men det som betydde mest var att jag lyckades
knyta två personer till företaget, vilkas idéer och kreativa
genomförande var helt avgörande. Gunila Axén blev den
som formgav alla kläder och Bie Seipel den som stod för all
marknadsföring som kataloger, annonser och exponering i
butik. Vi kom att bli en trio som ständigt arbetade med att
förnya och utveckla affärsidén.
Genom katalogerna, som användes både i butiker och för
postorderförsäljning, fick vi inte bara ut information om våra
egna produkter utan också allmänna klädråd. Exempelvis
hur man klär bebisar och barn för olika tillfällen. Det fanns
en tanke bakom varje plagg som vi ville berätta om. Det gav
resultat. Jag vågar påstå att inga andra barnkläder i Sverige
har fått så mycket beröm som just våra baskläder.
En av förklaringarna till Polarn & Pyrets framgång var
personalen som hela tiden var involverad i företagets alla
delar. De var stolta över sortimentet och tyckte att det var
roligt att sälja produkter som de kunde stå för. Den här
mycket speciella Polarn & Pyret-andan finns kvar, och jag
blir fortfarande stolt när jag går in i en av företaget butiker
och möts av denna arbetsglädje och kunskap.
När jag gick på Handels i Stockholm på sextiotalet fick
jag lära mig av företagsdoktorn Ulf af Trolle att en affärsidé lever i högst fem år. Ett lysande undantag är Polarn &
Pyret som snart firar 40 år med randen som främsta kännetecken. En bra idé utvecklar sig själv.
katarina af klintberg var huvudarkitekten bakom

dagens Polarn och Pyret, först som företagets marknadschef
1974–1976 och sedan vd 1976–1983. Hon har även varit
starkt engagerad i design- och kulturvärlden bl.a. i Svensk
Form och CinemAfrica.
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Noterat
Håll dig (inte) på mattan

Ett företag måste ständigt förnya sig
och sina produkter, annars blir det inte
särskilt långlivat. När linoleummattan
introducerades var det en hypermodern
uppfinning som underlättade livet för alla
som skurade golv. Totalt omodernt har
nog det praktiska golvet aldrig blivit, men
nog är vi många som har rynkat på näsan
åt det. I dag har linoleummattan fått ett
stort uppsving i inredningssammanhang,
och golvtillverkaren Forbo är ett bra
exempel på hur man håller sig modern i
hundra år. På årets möbelmässa visade de
hur man genom förnyelse av form (golvet finns i 300 varianter) och innehåll
(Svanenmärkt) inte låter sig hållas på
mattan, om man så säger …

H&M nu även kända
toria
för sin hismm
er av den
I ett specialnu
ten
ansedda facktidskrif
Bu siness Hi story
finns en ar tikel
av Ingrid Gier tzMår tenson
om hur H&M
dokumenterar sin historia .
Företagsminnen
glädjer sig när
svenska företags
historiearbete
får uppmärk
samhet
internat
ionellt.

Innovationer på Tekniska museet

I en ny utställning på Tekniska museet presenteras såväl revolutionerande som
små men viktiga innovationer i museets hittills största egenproducerade utställning. Gamla bekanta uppfinningar presenteras på ett nytt sätt, och besökaren
lockas att hitta sin egen kreativitet. De 100 viktigaste innovationerna har så
klart röstats fram, och på listan från A till Å hittar vi bl.a. antibiotikan, bilen, cykeln, damsugaren, glödlampan, järnvägen, sminket, kullagret,
telefonen och ångkraften. Gå in på hemsidan där innovationer och innovatörer presenteras under de tre f likarna ”Små
genier”, ”Allvetare” och ”Nördar”. Utförlig historik och beskrivningar av alldagliga och fantastiska uppfinningar som
underlättar och berikar vårt liv.

Museets 10-i-topplista
1. Datorn
2. Bilen
3. Värmepumpen
4. Elektriciteten
5. Hjulet

6

6. Telefonen
7. Glödlampan
8. Televisionen
9. Mobiltelefonen
10. Kläder
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Nej, barnboken är inte
död; det är Susanna
Hellsing och Lisa
Bjärbo från Rabén &
Sjögren som bjuder
läsarna på bilderboksretro. ”Ibland räcker
det med att få syn
på en enda bild ur en
bilderbok för att dörren till ens barndom
ska öppnas på vid gavel.” Det är inte bara
igenkänningsfaktorn
som är hög i urvalet
av barnboksklassiker.
Med korta, kunniga
kommentarer lotsats
läsaren även genom den moderna historien: 50-talets familjeidyll och
framtidstro, 60-talets ekonomiska expansion, f lyttvåg, daghem och
proteströrelser, och 70-talets politiska korrekthet. Flera av böckerna har letats
fram ur Rabéns historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
Nästa bok, om 80-talet kommer snart – yuppie!

Återbäring till OK

Centrum för Näringslivshistoria har för
OK:s räkning skapat en historisk webbplats.
Där berättas om hur några droskägares initiativ
att bilda Inköpscentralen IC en sommardag 1926,
utvecklades till en bil- och oljekooperation med över
1 miljon medlemmar. Många har genom åren fått återbäring på inköp av däck, bensin och korv. Ge OK
lite historisk återbäring tillbaka genom att gå in på
hemsidan och dela med dig av dina minnen!
www.okhistoria.se

företagsminnen 2012:2

foto: mats bäcker

Barnboken
är historia

Fursten på webben

Den 15 mars hade den nyskrivna pjäsen
Fursten om affärsmannen Jan Stenbecks
liv premiär på Uppsala Stadsteater.
Företagsminnen har naturligtvis sett föreställningen, men eftersom premiären
inföll mellan två nummer kan du läsa
recensionen av Nils Johan Tjärnlund på
www.naringslivshistoria.se/
foretagsminnen

Företagsminnen rättar

I förra numrets artikel om den första
mobiltelefonen (”Farbror Sture, lekfarbrorn …”) av Anita Du Rietz var
ett index infört som leder tanken fel.
Värdet av 7 000 kr 1956 räknades om
enligt konsumentprisindex till dagens
motsvarighet. Vad som inte togs med är
att konsumentvaror, vilka väger tungt
i KPI, har blivit jämförelsevis billigare,
medan tjänster inte har blivit detta
varför KPI blir missvisande i detta
fall. Något som naturligtvis doktorn i
nationalekonomi Anita Du Rietz visste
– men inte Företagsminnens chefredaktör som skrev tillägget om dagens
penningvärde ...
Vidare önskar vi påpeka att bilderna
i samma artikel (samt omslagsbilden
på Sture Lauhrén) hör hemma i
Televerkets arkiv hos Tekniska
museet. Inte i Ericsons
historiska arkiv
hos Centrum för
Näringslivshistoria
som vi av misstag
skrev i bildtexterna.
Vi ber om ursäkt
och tackar för lånet.
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Mobilpionjärerna Ragnar Berglund, Sture Lauhrén och Rolf Langborger framför en bil utrustad med Berglunds system som
kom vid mitten av 1960-talet. Ericssons historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Pulvervälling och barnmatskonserver underlättade tillvaron för kvinnor som både skulle vara mödrar och yrkesverksamma. Semper var tidigt ute. Här barnmat modell 1961, ur skriften Babys egen bok. Sempers historiska arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.

Semper – vällingen som
blev bestående

”Kan du få med några Sempervälling i packningen är det bra”,
säger dottern Mayako som bor utomlands. Inget är som svensk lagom varm välling när hungern plötsligt slår till. Barnbarnet dricker
välling som alla andra svenska barn och den heter åter Semper numera, inte något annat. | ronald fagerfjäll
8

företagsminnen 2012:2

välling är traditionellt en blandning av mjöl och
mjölk, i pulvervällingens fall blir det vasslepulver och
skummjölkspulver blandat med olika mjölsorter, mineraler
och vitaminer. Havresikt för de minsta, majs för glutenallergiker och olika fullkornsblandningar för de äldre barnen. Den som är rutinerad förälder kan snabbt skaka ihop
ljummet vatten och pulver utan att det blir klumpar. Men
det finns färdigblandade produkter också.
Pulvervälling är ingen svensk innovation. Schweiziska
Nestlé, som är en av världens största livsmedelskoncerner,
började faktiskt redan på 1860-talet sin bana med modersmjölksersättning, en blandning av komjölk, mjöl och
socker som räddade många barn när mamman inte kunde
amma. Apotekaren Henri Nestlé blev sedan en föregångare inom konsumentmarknadsföring och hans företag en
världskoncern i livsmedel.
Men tiderna har förändrats. Bröstmjölksersättning
till barn under 6 månader får inte längre, baserat på en
WHO-rekommendation, marknadsföras aktivt. Det bästa
för små barn näringsmässigt är amning, anser läkarvetenskapen. Det är bara när amningen har misslyckats som det
kan bli aktuellt med ersättningsprodukter, ordinerade av
barnavårdscentralen. Semper har förstås ett sådant sortiment. Vällingen är desto mer synlig i produktreklamen.
WHO-reglerna kom efter Nestlés omdiskuterade marknadsföring av mjölkersättning i utvecklingsländer där rent
vatten är en knapp vara.

Semper. Wenner-Gren lät bygga en fabrik i Kimstad i
Östergötland till vilken han köpte skummjölk från olika
mejerier. Vid produktion av mjölkpulver sätter man då till
vegetabiliskt fett.
Då, 1937, producerade lantbruket betydligt mer mjölk
än vad allmänheten drack; ibland kunde halva levererade
volymen gå i retur och bli kalvmat. Trevligt för kalven,
men dyrt för bonden. Och för samhället: Kronbergs
metod att ”konservera” mjölk fick därför statsunderstöd.
Slutprodukten nådde affärerna i pappersförpackningar,
som ”mjölk i paket” som inte behövde förvaras i kyla.

Europa behövde barnmat
Två år senare bröt andra världskriget ut, och tänkt export ersattes av beredskapsleveranser i betydligt mindre
volymer. År 1941 möter vi så för första gången begreppet
”välling”, i en försändelse från Semper till Statens institut
för folkhälsa. Nu låg produkten slutligen rätt i tiden. Efter
krigsslutet var Europas behov av enkel barnmat stort, och
exporten gick för fullt.
Efter kriget byggdes en storskalig fabrik i hjärtat av
Falbygden, där människor hållit mjölkkor i tusentals år.
Från Götene lanserades sedan modermjölksersättning och
barnvälling som några av de tidigaste produkterna av försäljningsdirektören och senare vd:n Sten Pagmar.
Företaget lanserade därefter f lera olika produkter,
vilka gjorde succé på marknaden, bland annat halvfa-

Semper hade tidigt mött utvecklingen genom att skapa en
Semperfond för näringsforskning
Torrmjölk var basen
Svenska Semper eller SMP grundades av andra skäl
än sug efter barnmat. En av den tidens främsta konsumentföretagare, Axel Wenner-Gren, upptäckte att det
fanns efterfrågan på mjölkpulver utomlands. I en tätort i
Skåne, Rydsgård, lade samtidigt en driftig kvinna grunden för Sempers innovativa historia. Fru Ninni Kronberg
hade, efter f lera års experimenterande, utvecklat en ny
metod för torkning av mjölk. Hon hade utvecklat en ganska komplex process som förvandlade sex–sju liter mjölk
till ett kilo pulver, lätt att transportera och förvara även i
varmare klimat.
Kronberg ville få ut metoden på marknaden och kontaktade år 1937 direktör Rolf Forshell som i sin tur kontaktade Axel Wenner-Gren. Två år senare startade WennerGren Svenska Mjölkprodukter AB, SMP, sedan benämnt

företagsminnen 2012:2

brikat för bageriindustrin och mjukglass. Sempers produktutveckling byggde på samarbete med forskare och
vetenskapsmän. Företaget ville dock lyckas fullt ut på
barnmatsmarknaden genom att skapa ett komplett sortiment av burkbarnmat. Därför inleddes ett samarbete
med konservföretaget Felix i Eslöv, i dag Procordia Food.
Sempers burkbarnmat började säljas år 1960. Samarbetet
med Procordia Food kvarstår ännu i dag, och nya barnmatsrecept anpassas i provköket efter 2010-talets smakpreferenser.
En förklaring kan ges av att den blivande konkurrenten
Findus (kort för fruktindustrier) hade fått fart under chokladföretaget Marabou med först konserverade och sedan
djupfrysta grönsaker. Man gick också in på vällingmarknaden kort efter Semper. Bakom Marabou stod snart det
internationella Nestlé.
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Till vänster: Blandning av bageriprodukter hos Semper under sent 1950-tal, då produktportföljen breddats kraftigt. Sempers historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Grunden i SMP (som sedan blev Semper) var mjölkpulver tillverkat efter en metod skapad av näringsfysiologen och
uppfinnaren Ninnie Kronberg. Redan efter några år blev hon dock snuvad på sin andel av vinsten med påföljande rättsprocess. I januari i år beslöts att hon för sina insatser ska få en gata uppkallad efter sig i nya Hagastaden i Solna. Semper AB
historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Svenska bönder blir delägare
Varumärket Semper som betyder ”alltid” på latin inregistrerades redan 1953, och hela företaget bytte namn tio år
senare. Hälften av aktierna hade då sålts till bondekooperationens mejerier, eller Mjölkcentralen som det då hette.
Mjölkcentralen köpte också resten av aktierna i Semper.
Semper breddade sortimentet kraftigt. I konsumentsektorn kom ost till, exempelvis Kvibille, liksom marknadsföring av Frödinge ostkaka. Man sålde också djupfryst färdigmat till sjukhus, och mjölkpulverprodukter till annan
livsmedelsindustri. Nutritionsprodukter, glutenfritt och
olika hälsoprodukter låg i tiden och Semper var med sin
tid. Kampen på barnmatsmarknaden hårdnade när hälsofrågor och miljöhänsyn vägde allt starkare. Semper hade
tidigt mött utvecklingen genom att skapa en Semperfond
för näringsforskning, stödja barnmedicin och dessutom
veterinärmedicinsk forskning. En skrift med titeln Att
amma från 70-talet vittnar om känsligheten för diskussionen om amningens betydelse för barnhälsan.
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Med 1990-talet kom de många finansaffärerna och
Semper stod inte utanför. Först slogs företaget samman
med ett annat i mejerikoncernen som nu hette Arla. Men
detta företag delades upp igen när Arla och danska MD
bildade storkoncern 2004. Två år senare var det dags för
schweiziska livsmedelskoncernen Hero och utköpsbolaget
Triton att göra en tidstypisk affär.
Semper är därför tillbaka som självständigt bolag
med fokus på barnmat och glutenfritt, med schweizisk
ägare och schweizisk huvudkonkurrent – Nestlé. Att
man dessutom har f lyttat in i Marabous gamla lokaler
i Sundbyberg gör att man påminns om det klassiska
franska ordspråket. Plus ça change, plus c’est la même
chose (ju mer saker förändras desto mer förblir de vid det
gamla).
ronald fagerfjäll är författare och ekonomijournalist.

Han har tidigare varit chefredaktör för Affärsvärlden och
skrivit flera böcker om näringslivshistoria.
företagsminnen 2012:2

UDDA FÖREMÅL
Hösten 2011 fick Centrum för Näringslivshistoria in några mycket
udda arkivföremål från Sempers
huvudkontor i Sundbyberg, nämligen barnmatsburkar – oöppnade
med matinnehållet kvar. Hos Centrum för Näringslivshistoria har
burkarna arkiverats intakta. De
förvaras stående, för att innehållet
i minsta möjliga mån ska separera.

företagsminnen 2012:2

Syrafritt papper har lindats runt
burkarna, för att skydda och bevara
de fina etiketterna.
Semper Katrinplommonpuré är
den äldsta barnmatsburken i samlingen. Purén kunde ätas tidigast
från 3 månaders ålder. Den producerades utan tillsats av socker. På
etiketten meddelas: Bör förbrukas
före utgången av 1961.
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Även om babysittern var den första produkten, och den följts av
många andra, förknippar nog de flesta BabyBjörn med bärselen.
T.v. en broschyr från 1960-talet, ovan t.h. företagets grundare Björn
och Lillemor Jakobson med barnen Siri och Joakim, 1960-tal. BabyBjörns fotosamling.

30-miljonerklubben
BabyBjörn
Vad är det som förenar 30 miljoner barn i världen? De har blivit
burna i bärselar från det svenska företaget BabyBjörn.
ingrid giertz-mårtenson
tanken på att utveckla produkter för små barn kom
egentligen av en ren händelse då BabyBjörns grundare,
Björn Jakobson, som ung student reste till USA i början av
60-talet. Där hittade han en produkt som han inte hade
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sett i Sverige. En babysitter, ett slags fjädrande gungstol
för små barn. Han tog med ett prov hem och testade den
på sin brorson Nisse som han ofta var barnvakt åt. Nisse
gillade babysittern. Björn Jakobsons entreprenörskänsla
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sa honom att det här måste vara en bra produktidé för den
svenska marknaden. Tillverkningen satte igång och efter
en del problem började beställningarna rulla in.
Nu har BabyBjörn funnits i drygt 50 år. Många nya produkter har introducerats och säljs i dag i uppskattningsvis
50 länder. Nittiofem procent av försäljningen går på export. Mest känd är kanske BabyBjörns bärsele. Tanken
bakom den var, liksom för alla BabyBjörn-produkter, att i
samarbete med läkare förstå och utveckla vad som är bäst
och säkrast för ett litet barn. Med tre egna småbarn blev
Björn Jakobson inspirerad av barnläkares nya idéer om
vikten av att skapa kroppskontakt mellan det lilla barnet

syn ännu inte såg mannens och faderns roll på samma sätt
som i vårt land. Svensk samhällssyn kan alltså spridas över
världen via produkter för småbarn.

Ingen börsintroduktion
Björn och Lillemor Jakobson har haft framgång i sitt
företagande; BabyBjörn har i dag en årlig omsättning på
närmare 400 miljoner. Familjen äger i dag 99 procent av
bolaget. För ett antal år sedan diskuterade man att introducera BabyBjörn på börsen, men fördelarna ansågs mindre än nackdelarna. Andra generationens fyra medlemmar
är aktiva ägare och alternerar i bolagsstyrelsen men har

Att skapa barntallriken tog till
exempel fyra år
och dess föräldrar. Babyn skulle bäras intill kroppen på
samma gång som förälderns händer var fria. Familjen
Jakobsons fjärde barn blev ”testcase” för den nya produkten. Bärselen fick namnet Hjärtenära.
I dag är bärselen en internationell succé. Dess form vidareutvecklas ständigt. ”Bärselen kommer aldrig att vara
färdigutvecklad – den går alltid att förbättra” menar Björn
Jakobson.

Svarta bärselen – ett mode
Företagets framgångar är i högsta grad ett teamwork mellan
makarna Björn och Lillemor Jakobson. Björn är visionären,
entreprenören och företagsledaren, Lillemor textilformgivare
och designer. Hon följer trender och färger inom mode och
textila material, och överför lämpliga delar på BabyBjörns
produkter. Så var det exempelvis då Lillemor beslöt att göra
den första svarta bärselen. Helrätt i kombination med det
ökande svarta klädmodet. I dag är bärselen i svart fortfarande
den som säljer bäst över hela världen.
Ibland kommer pr-hjälp från oanat håll. Som när världskändisen Madonna plötsligt fotograferades med sitt nyfödda
barn i en BabyBjörn-sele. Succé och ny försäljningsframgång.
Produktgalleriet från BabyBjörn innehåller i dag allt
från bärselar till skedar, tallrikar, babysittrar, pottor, resesängar och mycket annat. Målet är att ta fram produkter
som passar och förenklar moderna småbarnfamiljers liv.
Idén börjar med en prototyp som sedan testas i omgångar
av barnläkare, ergonomiska experter och, inte minst viktigt, av småbarnsföräldrar. God design, praktisk funktion
och hänsynstagande till medicinsk forskning i kombination med stora krav på säkerhet, är ledord. Utvecklingen
får ta tid. Att skapa barntallriken tog till exempel fyra år.
Många av BabyBjörns produkter bär på svenska värderingar. Jämställdhet mellan könen var tidigt ett begrepp i
svensk samhällsdebatt. Bilder på pappor som bar sina
nyfödda i barnselar väckte stor uppmärksamhet på
vissa utländska marknader där kultur- och samhälls-
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ingen operativ funktion. Inom ramen för organisationen
Family Business Network träffar man svenska och utländska
familjeföretag och diskuterar gemensamma problem och
möjligheter. Andra och tredje generationens medlemmar
lär av varandra, och familjeägandet sätts under lupp med
utgångspunkt från olika perspektiv.
Ett uttalat intresse för konst, natur och estetik är ett
annat gemensamt drag hos familjen Jakobson. Välkänt i
dag, inte minst tack vare Björn Jakobsons vision att skapa
ett kulturcentrum, Artipelag, på Värmdös Hålludden. Ett
svenskt Louisiana, en konstnärlig magnet för Stockholm
och Sverige. Här investeras en del av den ekonomiska
framgången bakom makarna Jakobsons livsverk.
– Men, säger Björn Jakobson, det viktigaste är inte att
tjäna en massa pengar – det viktigaste är att vara tillsammans med sin familj. Och vi har haft en väldig
massa kul tillsammans, mer eller mindre varje
dag i vårt liv ...
ingrid giertz-mårtenson är vd

för Swedish Vision och tidigare chef
för Svenska Moderådet. Hon är
senior advisor vid Centrum
för Näringslivshistoria.
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En blivande mor blir undersökt på Mama Mias barnmorskemottagning under tidigt 1990-tal. På Mama Mia tog man
tillvara hela barnmorskans breda kompetens och lät henne återfå den centrala roll som läkarna allt mer kommit att ta
över inom landstingsvården.

Barnmorskan som vill förändra
År 1988 startade barnmorskan Christina Wahlström mödravårdsmottagningen Mama Mia i Stockholm. Det var början till en dramatisk resa som har lett fram till dagens kedja av kvinno- och
barnhälsomottagningar i Sveriges tre största städer. Under vägen
utmanade Christina Wahlström inte bara politikens sanningar
utan också sedan länge resta murar inom sjukvården. | marie dahlberg
från det att den så kallade sjukronorsreformen inom
svensk sjukvård sjösattes 1970 blev den politiska regleringen alltmer omfattande; vård inom den allmänna
sjukförsäkringens ram skulle samlas till landstingen. De
tankarna utmanades av den företagsamma barnmorskan.
Christina Wahlström hade idéer om hur världens bästa
mödravård skulle se ut. Hon hade arbetat i över tio år i
Stockholms landstingssjukvårds regi. Där hade man, upplevde Christina, missat själva uppdraget. Personalen borde
långt tydligare sätta de vårdsökande kunderna – i centrum
och anpassa vården efter deras behov, inte tvärtom. Därför
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skulle Mama Mia exempelvis ha öppet när mammor och
pappor var lediga. Familjerna skulle dessutom alltid träffa
samma barnmorska.

In i hetluften
I dag kan det vara svårt att förstå vilken laddning
Christina Wahlströms ambition hade; samhällsklimatet
är ett annat. Starten skedde i frisk motvind. Från början hade mottagningen inget avtal med landstinget, och
blivande familjer fick betala 5 000 kronor ur egen ficka.
Med endast 17 inskrivna mammor och fyra barnmorskor
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som slet, såg drömmen ut att gå i kras. De första åren gick
verksamheten också med rejält minus. De andra i företaget hoppade av, kvar stod Christina med höga skulder.
Men också med en tro på förändring.
År 1992 kom vändpunkten i samband med maktskiftet i
Stockholms läns landsting, då mödravårdspengen infördes
och de blivande mammorna kunde vända sig till valfri
mottagning utan extra kostnad. Christina hävdar bestämt
att alla hennes rynkor försvann under valnatten.
Motståndet hos politiker i en landstingsstyrelse var inte
det enda hinder Christina Wahlström skulle möta som
vårdentreprenör. Inom vården kan vi också möta konflikter mellan yrkesgrupper med olika utbildningsbakgrund
som arbetar inom samma område, som exempelvis barnmorskor och läkare, i detta fall obstetriker, alltså gynekologer specialiserade på graviditeter. En gammal fråga
återkommer ofta: Vem ska vara verksamhetschef − läkaren
eller sjuksköterskan/barnmorskan? Och var ska gränslinjen dras när det gäller åtgärder? Ska en barnmorska exempelvis få skriva ut p-piller?
De allra flesta tänker nog på barnmorskor främst som
förlossningspersonal, men det är bara en liten del av yrket.
En barnmorska är utbildad för att hantera frågor kring
exempelvis kvinnors gynekologiska hälsa under hela livet,
sexualitet och preventivmedel, föräldraskap och amning.
Konstlade gränser i vården låser i dag in dessa
stolta och mycket driftiga kvinnor, menar Christina
Wahlström. Något bör göras för att frigöra deras potential, så att deras kompetens tas till vara bättre.
Revirtänkande, hierarkier och strikt uppdelning av
arbetsuppgifter passar inte entreprenören Wahlström;
enligt henne är de oförenliga med god och effektiv vård.
Allt som kan utföras av en barnmorska ska hon också
ansvara för fullt ut; ingen delegation ska behövas. När
barnmorskan och obstetrikern ska försöka samsas om
samma arbetsuppgifter skapar det en mycket dyr vård.

Barnmorskor fick ansvar
Christina lyckades också 1996 driva igenom en ny lag,
nämligen att barnmorskor skulle få egen förskrivningsrätt
på p-piller även inom privat vård. I Stockholms landstingspolitik hade hon då medverkat till att det motionerades, och i riksdagen hade riksdagsledamoten Gullan
Lindblad tagit sig an frågan i början av 1990-talet.
Inom landstinget fick barnmorskor nämligen skriva
ut p-piller på delegation, men den möjligheten saknades om de verkade inom den enskilda vården. Christina
Wahlström konstaterade att ”har jag kunskapen ska jag
också ha ansvaret”. Det kostar 1 000 kronor när en läkare
skriver ut p-piller och 300 kronor för en barnmorska.
Jämför med en korvgubbe: Varför köpa in korv som kostar
tre gånger mer? Det är samma produkt.
Christina gav inte upp. I dag driver Mama Mia sex
kvinno- och barnhälsomottagningar (fyra i Stockholm,
en i Göteborg och en helt nystartad i Malmö), är delägare
i husläkarmottagningen To Care och är därmed Nordens
största mödravård med över 6 000 inskrivna mammor.
Mottagningarna arbetar med teambildning och har flera
vårdkategorier inom samma väggar. Men resan till en
kvalitetsinriktad, nytänkande och långsiktigt satsande
privat mödravård har varit minst sagt energikrävande.
”Det är alltid kostsamt att vara först. Det är viljan och
modet att åstadkomma en förändring som styr entreprenören”, konstaterar Christina Wahlström. ”Men nu erbjuder vi människor mödra- och barnavårdscentraler med
helhetstänkande, utan en massa remisser. Kunden känner
sig trygg och vården blir billigare. På så vis får samhället
pengar över som kan skapa bättre vård till de svårt sjuka,
gamla och handikappade. Där är vi alla vinnare.
marie dahlberg är författare, journalist och krönikör.

Hon har skrivit flera böcker inom olika genrer bl.a. ”Amazing Sweden” och ”Havsbad: femtioen svenska badpärlor”.

Mama Mia under åren
1988 grundas Mama Mia Mödravårdscentral och
barnavårdscentral.
1992 Vårdavtal sluts med Stockholms läns landsting.
1996 Mama Mia Shop öppnar.
1998 Invigning av sajten www.mamamia.se.
1998 Datajournalsystem införs.
2000 Vårdavtal sluts med Stockholms läns landsting för barna- och mödravårdscentralerna.
2001 Mama Mia söder öppnar.
2003 En andra Mama Mia shop öppnar.
2003 Ny lokal för barnavårdscentralen.
2006 Miljöcertifiering ISO 14001 införs.
2006 Mama Mia blir finalister i ”Årets Entreprenör”
av Ernst & Young.
2006 Mama Mia utses till årets gasellföretag av
Dagens Industri.
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2006 Christina Wahlström utses till årets företagare
i Stockholm.
2007–2008 Nya mottagningar öppnas i Kista utanför
Stockholm och i Göteborg.
2009 Ny mottagning öppnas i Älta i Nacka.
2010 Husläkarmottagningen öppnas.
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Text: Edw

Margarin är antagligen den vara som det har gjorts mest reklam för historiskt, men så är det också det enda surrogatet
som har överlevt även i fredstider. Här påstås det vara vetenskapligt fastslaget att margarin är så nära modersmjölk man
kan komma och därför extremt nyttigt för barnen. Om det är extraktionsbensinen, blekmedlet eller transfetterna som
avses med de ”förnämsta råvarorna” låter vi vara osagt. Tre Ess hette från början Tre S, vilket stod för ”Smakar som smör”,
en slogan som förbjöds 1932. Intressant är att klippet är återfunnet i ett arkiv från ett mejeri som själv tillverkade smör.
Tydligen har man bevakat sina mer ”kemiska” konkurrenter. Arla Foods historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Vad månde bliva av det barnet? En
broschyr om hur mycket det kostar
att uppfostra och utbilda ett barn,
från Thules försäkringsbolag som
naturligtvis ville hjälpa till med försäkringar och sparformer. Nordisk
Rotogravyr, Stockholm 1944.

Stiftelsen Solstickan bildades 1936 till förmån för
barn och gamla. Tanken
var att man skulle kunna
erbjuda en lite dyrare ask
tändstickor där en del av
priset gick till välgörande
ändamål. Det hela blev en
sådan succé att Solstickan
erövrade större delen av
marknaden, och övriga
tändsticksmärken näst
intill utplånades. Med
inkomsterna anordnades bl.a. barnkolonier
på somrarna. I dag är
verksamheten särskilt
inriktad på att hjälpa
handikappade och
kroniskt sjuka barn
samt äldre. Denna reklamaffisch är från sent
1930-tal och användes
i butiker anslutna till
ICAs föregångare.
ICAs historiska arkiv
hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Prospekt från ett livförsäkringsbolag vid namn
Svecia rörande barn- och stipendieförsäkringar,
1902. Stipendieförsäkringar var en typ av försäkring som skulle möjliggöra universitetsstudier
för barnen genom regelbundna inbetalningar.
Försäkringsaktiebolaget Skandias historiska arkiv
hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Exteriör utanför Skandinaviens första stormarknad, Wessels vid Jägersro
i Malmö någon gång under 1960-talet. Under första halvan av 1900-talet
var det ännu självklart att bara avbilda ”husmödrar”, ofta med barn, som
kunder i livsmedelsbutikerna, men mot 1960-talets slut blir det i stället
vanligare med att hela kärnfamiljen är med i bild. Eftersom denna kvinna
har tagit med en vagn full av lösa paket ut på parkeringen, har hon uppenbarligen kommit ensam med bil, vilket tyder på att emanciperingen
har börjat vinna insteg i handelsreklamen. Foto: Stenbergs Bilder. ICAs
historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Redan 1947 fanns en hel serie med produkter som enligt reklamen var nödvändiga för Lillans hälsa. Här beskrivs noggrant
hur Henrik Gahns olika DO-DO-preparat ska användas. Och nog innebar det en hel del lindring när oljor och puder kunde
börja kurera röd hud och blöjeksem. Henkels historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Även bebisen
glädjer sig över
den nya AGA-radion, en storsäljare
som även gick på
export från företaget som gjorde
så mycket mer än
bara fyrar. Denna
reklam är från
Brasilien. AGA:s
historiska arkiv
hos Centrum för
Näringslivshistoria.

I Electrolux arkiv
finns reklam från hela
världen. Detta är ett
reklamvykort från
Schweiz, 1928–1938.
Barnet både visar hur
lättskött dammsugaren är, vilket säkert gör den nya produkten mindre skrämmande bland
målgruppen av hemmafruar, och lockar till köp genom sin gullighet. AB
Electrolux historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Detta är ett vykort från tiden runt sekelskiftet 1900, föreställande en
stor brand i Umeå. Till vänster: Näslunds möbelfabrik. Tydligen har hela
menigheten lockats dit för att se den spektakulära branden. Det lilla
barnets närvaro, och att det nästan bara är barnen som ser in i kameran,
ökar starkt bildens laddning: det oskyddade barnet och eldsvådan blir
en symbol för människans utsatthet inför naturkrafterna och har säkerligen bidragit till att bilden har blivit vykort. Notera även den gammaldags
barnvagnen! Foto: Atelier Amedé, 1895–1910. Försäkringsaktiebolaget
Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Här används barnet som symbol.
Det konsumenten ska tänka är att
det är så lätt och roligt att bona
golvet med Gahns bonvax att till
och med ett lite barn kan, och vill,
göra det. Annons från 1934–1944.
Henkels historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Innan Buketten grundades var det ovanligt med färdiggjorda buketter till salu. Såväl inne i butik som vid torgstånd
var man van att stå och vänta medan tulpanerna, som här, plockades samman i en passande knippa. På bilden syns
Gunnar Söderberg handla av Lennart Bjuvén, 1950-tal. AGA:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Buketten för alla ledde
till Västindien
Han är entreprenören personifierad. Vid 18 års ålder startade
Bengt Nygren sitt första företag och lyckades inom ett par decennier bygga upp Europas största blomsterhandelsföretag, Buketten. Som ofrivillig utlandssvensk vandrade han sedan vidare till de
verkligt stora pengarna. Hur det gick till får vi nu veta i självbiografin Mitt grönskande liv. Medförfattaren Bengt Ericson berättar
om en sällsynt energisk affärsbegåvning. | bengt ericson
– jag föresatte mig tidigt att tjäna pengar, säger Bengt
Nygren med ett leende.
Det är i början av februari förra året, några veckor innan
hans 80-årsdag, och vi samtalar i den magnifika vil-
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lan på ön Tortola i Karibien. Den privata stranden mot
Mexikanska golfen är mer än en kilometer lång, och vid
bryggan guppar en anslående motorkryssare. På aktiedepåer och bankkonton tickar åtskilliga hundra miljoner
kronor.
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Det är en tillvaro som står i en bjärt kontrast till Bengt
Nygrens egen barndomsmiljö – ett hus på ett rum och kök
i Sundsvall, där han växte upp med sina föräldrar och en
äldre syster. Fadern var en metallarbetare som tidvis försörjde familjen med försäljning av strömming, transporterad på en skottkärra, till stadens bättre bemedlade hushåll.
Modern bidrog med inkomster från klädsömnad i samma
kundkrets. På grund av sin fattiga uppväxt – och en mobbande, klassfixerad lärarinna – valde Bengt Nygren att
avsluta sin skolgång efter bara sju år.
– Jag ville hellre pröva mina egna vingar, säger han.

Med 200 kronors startkapital
Därmed inleddes en karriär, svår att upprepa. Vi talar
om en 14-årig pojke som började som springgrabb på en
handelsträdgård, fortsatte som praktikant i en färghandel
och därefter, 1949, startade eget. Företaget fick namnet Nygrens Plantskola och startkapitalet utgjordes av
200 kronor, lånade från systern och en jämnårig kusin.
Pengarna gick bland annat till att hyra en ödetomt, där
unge Bengt började driva upp blommor och grönsaker.
Affärsdebuten följdes snart av en investering i en egen
blomsterbutik, sedan ytterligare ett par. Därefter kom
det som Bengt Nygren själv beskriver som ”mitt stora genombrott”. En tidigare lumparkompis, nu bosatt i Italien,
hörde av sig och undrade om han var intresserad av att
importera blommor från San Remo. Nygren slog till och
hade hux flux etablerat sig som grossist. Kunderna utgjordes av blomsterhandlare över hela Norrland, och verksamheten växte snabbt. Den ökade inblicken i branschen gav
också andra resultat.

en nejlika till dem för sextiofem öre, tog de ut två och femtio. Det ökade ju inte den totala konsumtionen, precis.”

Sänk priset, öka omsättningen!
Detta blev utgångspunkten för den egna affärskedjan
Buketten, med butik nummer ett öppnad 1960. Affärsidén
var att skapa en snabbköpskedja för blommor – världen första – där produkterna såldes till kraftigt nedsatta priser, de
lägsta i branschen. Hemligheten var att bara erbjuda färdigbundna buketter. Samtidigt avskaffades såväl telefonbeställningar som hemskickningar. Det sparade tid och pengar.
Konceptet blev en succé och inom några få år var kedjan
uppe i 40 butiker. Och inte bara det: genom att komplettera med egna blomsterodlingar var Bengt Nygren efter
ett årtionde den största branschaktören i hela Europa.
Så kunde det ha fortsatt, om inte oljekrisen och debatten om löntagarfonder hade dykt upp. Efter en kärv
period beslöt Nygren motvilligt att 1978 sälja sitt livsverk
och f lytta till England. Där kom han att tjäna stora
pengar på en stugby i Skottland och lyxhotellet 47 Park
Street i London. Den forne blomsterhandlaren har gjort
många inkomstbringande aktie- och valutaaffärer.
Sedan 1987 är han och hustrun bosatta i Västindien men
vistas fyra månader på år i sommarhuset vid Hjälmaren.
– Vi tycker att Sverige har blivit ett annat, och oändligt
mycket bättre, land än det som vi lämnade för trettiotre
år sedan, menar Bengt Nygren. Då var det nästan kriminellt att vara företagare. Nu tycker jag att Sverige har
blivit mer öppet och internationellt, med en allmänt positivare anda i samhället.
bengt ericson är tidigare chefredaktör för Veckans Affärer

– Efter en tid började jag irritera mig på att handlarna, som
köpt blommor av oss till hårt pressade priser, fortfarande
tog ut samma höga pris från kunden, berättar han. Sålde jag

och vinnare av Stora Journalistpriset. Han har utkommit
med bland annat ”Antonias revansch” och den kritikerrosade
och storsäljande reportageboken ”Den nya överklassen”.

Bukettens arv
De 20 butikerna i dagens Bukettenkedja uppger telefonnummer, och man kan köpa långt mer än snittblommor i dem. Har då det ursprungliga affärskonceptet
– snabbköpsmodellen – helt försvunnit? Vi går in i en
blomsterbutik i en svensk provinsstad en lönelördag.
Butiken är full med kunder, och de anställda strängt
upptagna med att arrangera och binda slående blomkombinationer. Vi märker att väntan i någon mening ingår i
kvalitetserbjudandet: man talar med varandra i kön och
tar djupa andetag av den svala, aromatiska butiksluften.
Till slut blir det Företagsminnens tur. Färdigknutna
buketter? Butiksföreståndaren ser frågande ut. Tja,
här är tulpanknippena i olika färgställningar. Nu finns
hyacinter som snittblommor i samma form också. I
övrigt? Inte mycket.
Möjligen, fortsätter han, kan sådant finnas i större
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städer. Han hänvisar till Köpenhamns pyttesmå blomsterbutiker, många av dem knappt större än en garderob
med port mot gatan.
Det verkar alltså som om grundidén bakom Buketten
inte längre existerar.
Men så kommer vi in på Interflora. På dess webbsida
kan vi ju just nu välja mellan sexton olika typbuketter,
från ”Storslagen” med dess liljor för 425 kronor, till lilla
”Romantiks” rosor för 250. Beställningar som går in hela
dygnet och som sedan kan hämtas i den angivna affären.
Den marknadssektorn har ökat explosionsartat, konstaterar butiksföreståndaren när han sveper in Företagsminnens tulpanknippa. Här har vi bara att leverera.
Det verkar alltså som om Bukettens grundidé lever
vidare, men i ny, mer variationsrik form, tack vare den
nya tidens it.
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En s.k. rendering föreställande en modernistisk radiogrammofon. Ett av Ralf Lysells många designjobb för LM Ericsson,
som på den tiden även gjorde musikanläggningar. Notera cigaretten i mungipan på mannen som spisar skivor. Ericssons
historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Sveriges förste
industridesigner

Han var den suggestiva elegansens mästare i sina skisser. Och
framtidens material formade sig efter hans hand. Rolf Nystedt
återvände från USA med nytt namn och nya idéer och blev den
nydanande formgivaren Ralph Lysell. | kertin wickman
år 1939 kommer den trettiotvåårige Ralph Lysell till
Sverige från Tyskland. Där hade han bland annat arbetat
som testförare för Mercedes-Benz. På L.M. Ericssons
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arkitektkontor får han nu ett annat uppdrag: han ska bidra
till inredningen i företagets nya kontors- och fabriksbyggnad vid Midsommarkransen i Stockholm. Det är

företagsminnen 2012:2

Ralphs Lysells beskrivning av hur han formgav LM Ericssons nya "Head set" för telefonister, 1945–1950. Ralf Lysells
arkiv i Designarkivet hos Centrum för Näringslivshistoria.

en bländvit, modernistisk anläggning med stora, glasade
fönster. Här ska produktionen löpa lika effektivt och rationellt som på Fordfabriken i Detroit, i Lysells tidigare
hemland.
Han ritar kontors- och laboratoriemöbler samt ljudrum.
Han formger också en rund, elegant och glasad telefonkiosk. Den står fortfarande kvar i huvudentrén, även om
Ericsson år 2003 flyttade sitt huvudkontor till Kista.
I företagets avlöningsbok från krigsåren står Ralph Lysells
ursprungliga namn, Rolf Nystedt, inskrivet men överstruket
och ändrat. Anteckningen ger en bild av Lysells ungdom:
när han var sju år hade hans mamma lämnat familjen och
flyttat till USA. Längtan efter henne fick honom att nio år
senare resa till henne. Väl framme fick den nu sextonårige
sonen klara sig bäst han kunde. På dagarna tränade han boxning och lyckades bli champion. På kvällarna utbildade han
sig till ”mechanical engineer”. Han ändrade sitt förnamn
Rolf till det mer amerikanskklingande Ralph och bytte efternamnet till mammans flicknamn Lysell.

Glamour och strömlinjer
Industridesign var ett nytt, glamoröst yrkesområde i det
nya landet. Formgivarna framställdes som trollkarlar, vilka vände motgång till framgång och fick försäljningskur-

företagsminnen 2012:2

vorna att skjuta i höjden, även under de ekonomiska krisåren kring år 1930. Det var säkert en tillgång att Ralph
Lysells initialer, R och L, var desamma som dåtidens mest
kände industridesigner, Raymond Loewys.
Världsutställningen A Century of Progress ägde 1933–
1934 rum i Chicago; ett nytt formspråk lanserades – strömlinjeformen. De nya droppformade fordonen uttryckte
energi och framåtanda. Det mest spektakulära i designväg
som Ralph Lysell åstadkom under sina år i USA var den
strömlinjeformade bilmodell han byggde 1936. Han döpte
sitt företag till Lysell Motors Auto Aviation, säkert med
tanke på att ta fram fler bilar. Hans prototyp var en avancerad sportbil med ett futuristiskt och dynamiskt formspråk.
Han lär själv ha konstruerat dess svansmotor. Bildörrarna
sköts längs med karossen. Den böjda vindrutan fick regn
och smuts att blåsa bort av sig själva. För att gasa drog man
ratten mot sig, för att bromsa sköt man den från sig. Här
fanns också en självtömmande askkopp. Projektet lär ha
finansierats med hjälp av en rik änkas ärvda miljoner.
I USA lärde Lysell de tekniker och framställningsmetoder som äldre formgivarkolleger hade utvecklat, för att
övertygande visa fram sina produktidéer till potentiella
uppdragsgivare. Han utvecklades till en fullfjädrad illustratör. Han kunde bygga modeller i plastellina och
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Ralph Lysell var en gudabenådad designer, men som ingenjör även något av galen uppfinnare. Särskilt hyste han en
obesvarad kärlek till bilar och döpte sitt företag till Lysell Motors Auto Aviation. Första bilprojektet genomfördes i
USA 1931, en futuristisk fiskliknande prototyp som skulle gasas med ratten och drivas av en specialmotor – men som
blev ett fullständigt fiasko. Dyrbart för den omkullpratade änkan och övriga finansiärer. 18 år senare fick Lysell åter
chansen i Norge, med sportbilen Rally. Men några Lysell-bilar kom aldrig i produktion ens i Norge.

Lysells suggestiva bild av L.M. Ericssons nya anläggning visar hur skicklig han var i sitt arbete med airbrush.
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framställa skisser – renderings – med hjälp airbrush, det
vill säga med retusch- och färgsprutor på svart kartong.

Framtidens design
Hans stora, suggestiva bild av L.M. Ericssons nya anläggning från början av 1940-talet visar hur skicklig han var.
Den är gjord på svart papper, målad i vitt och retuscherad
för att skapa glansdagrar, volymer och rumslighet. Bilden
har en precision in i minsta detalj, perfekta perspektiv
och en elegant vinkling av motivet. Denna och en rad av

Till Norge
Ralph Lysells rastlöshet drev honom vidare. År 1947
etablerade han sig som industridesignkonsult i Paris
och utförde där cirka 150 olika designuppdrag. Tre år
senare flyttade han till Norge och startade Ralph Lysell
Associates. Där tog han fram en ny prototyp till en sportbil, Rally, med framhjulsdrift, krängningsskydd, karosseri
i aluminium och en elegant genomskinlig plastkupol över
de två sätena. Bilen väger bara 870 kg och har en maxhastighet på 200 km/timmen.

Formgivarna framställdes som
trollkarlar, vilka vände motgång
till framgång
Ralph Lysells andra verk finns sedan 2005 på Centrum för
Näringslivshistoria, tillsammans med hans fotoalbum, ritverktyg, samt ett antal brev och artiklar.
Det var på L.M. Ericsson som Ralph Lysell inledde
sin svenska yrkeskarriär, som svensk designerpionjär. Där
fick han, förutom telefoner, också arbeta för Svenska
Radiobolaget, som ingick i L.M. Ericsson-koncernen,
samt för det svenska förvaret. Han tyckte om att arbeta
med flerskiktsfaner, lättmetaller och specialstål och var
kunnig i dåtidens plastmaterial, som bakelit och de nya
termoplaster som lanserades efter andra världskriget.
Flera exempel på Lysells design för L.M. Ericsson från
1939–1945 finns på Tekniska museet i Stockholm. Där
står prototyperna till de enstyckstelefoner – Unifonen och
Erifonen – som han tog fram 1940–1941, tänkta att
tillverkas i bakelit. Den sistnämnda är föregångaren till den Ericofon i reptålig ABS-plast som sattes i produktion år 1956 i slutgiltig utformning av
Gösta Thames och som allmänt kallades Kobran.
Det slutliga formspråket är inte lika energiskt
dynamiskt som Lysells, men släktskapet är uppenbart.
År 1945 lämnade Ralph Lysell L.M.
Ericsson. Med finansiell hjälp från annonsbyrån Günter och Bäck kunde han starta ett
eget designkontor, AB Industriell formgivning, med åtta medarbetare på Katarinavägen
22 i Stockholm. En av hans adepter, Hugo
Lindström, kom med tiden att bli designchef
för Electrolux.

En industridesigner måste vara nyfiken på nya material
och kunna uppfatta tidsandan. Ralph Lysell ägde den förmågan. I Norge designade han en livbåt i aluminium, vars
kantiga form gjorde den stabil. För att bevisa att båten inte
kunde kantra och var osänkbar seglade Ralph Lysell den själv
genom hård vind, dis och snötjocka från Svelvik i Vestfold i
Norge till Göteborg i Sverige. Färden tog tre dagar. Utan att
tveka gav han sig ständigt i kast med nya uppgifter.
kerstin wickman är professor em. i design- och konst-

hantverkshistoria med ett förflutet som redaktör för tidskriften Form. Hon har skrivit, och medverkat i, åtskilliga
böcker, har suttit i utredningar för Kulturdepartementet
och sitter i flera styrelser.

Ralph Lysells pennskrin, med de redskap
han använda för sin odödliga design, finns
bevarat i hans föremålssamling i Designarkivet vid Centrum för Näringslivshistoria.
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Otto Meyer – K
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Konstgjutaren
Under 1800-talets första hälft var det vanligt att konstnärer lät gjuta sin bronsskulptur utomlands. De svenska
konstgjutarna låg tekniskt långt efter. Men i slutet av århundradet ändrades utvecklingen, och flera nytänkande
svenska gjutare kunde etablera sig. En av dessa var Otto
Meyers konst-, metall- och zinkgjuteri som skulle komma
att bli ett av de ledande konstgjuterierna i Sverige kring
sekelskiftet 1900. | fredrik weiss

Interiör från konstgjuteriet 1967, sex år innan verksamheten upphörde. Centrum för Näringslivshistoria.
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et var egentligen en ren tillfällighet
som gjorde Otto Meyer till konstgjutare, åtminstone enligt honom själv.
Hans föräldrar hade invandrat från
norra Tyskland och slagit sig ner
på Malmtorgsgatan 10 strax intill
Brunkebergstorg i Stockholm. Det är
här sonen Otto föds 1852. Förutom att
vara bostad rymmer huset även ett litografiskt tryckeri, som drivs av fadern, Johann Friedrich Meyer.

En konstgjutare formas
När representanter från den tyska gjutarfirman Lenz
och Heroldt i Nürnberg befinner sig i Stockholm för att
gjuta en ryttarstaty av Karl XII, beställd av Kungliga
Myntverket, behöver de en springpojke och tolk till
det provisoriska gjuteriet. Professor Heroldt kontaktar
hovlitograf Meyer som i sin tur rekommenderar sin son.
Otto erbjuds jobbet och därmed hamnar han på den bana
som blir hans framtida yrkeskarriär. Ottos roll övergår

först två år senare. Det första registreringsbeviset är från
1875. Den första tiden hyr han plats hos en gelbgjutare på
Surbrunnsgatan, men i takt med att firman växer tvingas
han byta lokaler flera gånger. År 1900 hamnar företaget
slutligen på Vestmannagatan 71 (i dag Västmannagatan 81).
På denna adress får Otto Meyer sin verkliga framgång.
Mellan 1900 och 1917 gjuter han inte mindre än sex ryttarstatyer, bland annat Karl IX på Kungsportsplatsen i
Göteborg, även kallad ”kopparmärra” i göteborgsk folkmun. Modelleringen görs av skulptören John Börjesson.
Den invigs år 1904 av kung Oscar II. Andra exempel är
monumentet till Magnus Stenbock i Helsingborg – även
den ett verk av John Börjesson. Ytterligare en viktig
skulptur från den meyerska verkstaden är S:t Göran och
draken som går att beskåda vid Köpmantorget i Gamla
stan i Stockholm. Sankt Göran-gruppen invigs 1912, och
är gjord efter den medeltida träskulpturen som finns i
Storkyrkan i Stockholm. Modelleringen görs av bildhuggaren Alfred Ohlsson. Skulpturen en bit bort som föreställer prinsessan kommer på plats först ett år senare.

Mellan 1900 och 1917 gjuter han
inte mindre än sex ryttarstatyer
ganska snart från att vara allt i allo till att bli lärjunge i
konstgjutning och ciselering. Hans talang är uppenbar.
Professor Heroldt ger honom goda vitsord och rekommenderar honom att studera vidare, vilket Otto också gör
i slutet på 1860-talet – både på konstakademins principskola och på Slöjdskolan (i dag Konstfack) där han studerar modellering och linearfrihandsteckning.
Under sin tid hos Lenz och Heroldt är Meyer med
om att gjuta flera verk, bland annat Johan Peter Molins
berömda fontän vid Kungsträdgården i Stockholm. Det
visar sig bli ett dramatiskt projekt, då Otto blir ögonvittne
till en olycka där konstgjutare George Heroldts båda ben
krossas under ett gipsblock. Heroldt avlider ett dygn senare av sina skador. Arbetet med fontänen avbryts tillfälligt
och de tyska konstgjutarna åker hem. De väljer att färdigställa de återstående delarna i Nürnberg, och Meyer åker
med för att hjälpa till. De färdiggjutna delarna skickas
därefter upp till Stockholm och monteras ihop. Minst en
av de sex svanar som omger fontänen är gjorda av Otto.
Han stannar därefter kvar vid gjuteriet i Nürnberg som
lärling i tre år innan han återvänder hem.

Framgångsåren
Det är oklart när Otto egentligen startar sitt eget gjuteri.
Det troliga är att han börjar redan i slutet på 1873, när han
kom tillbaka från Nürnberg, men att han grundar sin firma
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Men det är inte enbart monumentala skulpturer som
gjuts hos Meyer. Verksamheten har även en stor produktion
av statyetter och byster gjorda av mer eller mindre kända
konstnärer. Till sortimentet hör också vardagsföremål som
askfat, kandelabrar, bokstöd, dörrhandtag, belysningsarmaturer och urnor, även de gjorda av konstnärer och formgivare efter tidens stilideal. Under 1800-talet gjuts även en hel
del byggnadsornamentik, framför allt i zink. Ornamentiken
är ofta klassicerande och hämtas från äldre stilar för att
skapa vad man tycker är passande fasader, till exempel meanderbårder, konsoler, kapitäl, akantusblad och maskaroner.

Konkurrensen hårdnar
År 1895 bildas en ny konstgjutarfirma som skulle komma att
bli en av det meyerska gjuteriets stora konkurrenter. Ägaren
var en av Ottos tidigare anställda – Herman Bergman. Det
skulle visa sig att den unge Bergman både var en skicklig
hantverkare och driftig affärsman. Han är skicklig på att
skapa uppmärksamhet kring sig och sitt gjuteri, och han
lyckas få såväl journalister som viktiga konstnärer med sig.
Otto Meyer hade tidigare haft väletablerade bildhuggare
som John Börjesson (1835–1910) som återkommande kunder,
men när en ny generation konstnärer tar vid väljer många i
stället Bergmans konstgjuteri. Det är förstås en prestigeförlust för Otto Meyer att konstnärer som Carl Milles (1875–
1955) och Carl Eldh (1873–1954) vänder sig till Bergmans.
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Otto Meyers var länge de stora bildhuggarnas favorit. De sista 20 verksamhetsåren tar dock konkurrenten Bergmans
över de mest prestigefyllda konstnärsuppdragen. Här en interiör från Otto Meyers gjuteri 1930–1940-tal. Centrum för
Näringslivshistoria.

Nya konsumentvanor
När Meyer år 1919 är 67 år har han tröttnat, och väljer att
lämna över till en yngre förmåga. Det är en av hans tidigare lärjungar, Arne Spanier, som köper gjuteriet, vilket
vid detta skede har 50 anställda. Spanier hade börjat hos
Meyers år 1900 och hade lång erfarenhet från branschen.
Men även om Spanier får en del viktiga gjutningsuppdrag
– till exempel delar av utsmyckningen till Stockholms
stadshus och Skogskyrkogården – är det fortfarande
Bergman som är kulturetablissemangets gunstling.
Men det riktigt stora hotet kommer kring mitten av
1900-talet. Människor skaffar sig nya konsumtionsvanor.
I stället för att köpa bronsstatyetter och andra konstföremål ville de hellre lägga pengar på annat, som nya bilar
och charterresor. År 1973 kan inte längre konstgjuteriet

företagsminnen 2012:2

kämpa emot, utan företaget begärs i konkurs av Arne
Spaniers son som då hade tagit över.
fredrik weiss är fil.mag. i konstvetenskap, journalist och

arkivarie. Tillsammans med Torbjörn Bernhardsson driver
han Bernhard & Weiss Antikhandel.

Vill du veta mer?
För att läsa mer om Otto Meyers konst- metall- &
zinkgjuteri rekommenderas sidan ottomeyer.se.
Och vill du veta mer om hur man bygger en staty
kan du se processen i bilder på webbsajten
www.bergmanskonstgjuteri.se/teknik.html
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Från gotländsk
kalk till tysk cement
Det är en gråmulen novemberdag. Utanför bilfönstret visar Gotland upp nästan parodiska vykortsbilder av tysta, gråa stenhus och lamm i dimma. Men plötsligt bryts stillheten – bolmande
skorstenar reser sig mot himlen, och på båda
sidor av vägen öppnar sig väldiga stenbrott.
Vill man se betong snarare än lamm är Slite det
givna besöksmålet. | maria kapla och johannes ståhlberg
egentligen är hela norra Gotland ett paradis för den
som vill följa den svenska kalkbrytningens och kalkhanteringens historia, från enkla kalkmilor till dagens industrier.
Och från tiden däremellan finns rester av böndernas kalkugnar för husbehovsbränning, som sedan följdes av de
lite större och mer industriella schaktugnarna. I närheten av
dem öppnar sig stenbrott och slagghögar som sedan länge
ligger öde. Nu återerövras de steg för steg av naturen – eller av människan i form av spektakulära lyxhotell, restauranger, stugbyar eller exotiska laguner att bada i.
Men allt är inte nedlagt. Gotland är fortfarande centrum för den svenska kalk- och cementindustrin. I dag
ägs visserligen Cementa i Slite av den tyska koncernen
HeidelbergCement, men historiskt sett är det inte så
ologiskt att det finns tyska intressen på en gammal
Hanse-ö. Ekonomihistorikern och lektorn emeritus Åke
G. Sjöberg berättar att det var med tyskarna alltsammans
började för tusen år sedan. De kunde nämligen konsten
att bryta och bränna kalk, och under tidig medeltid kom
kunskaperna att föras vidare till Gotland genom köpmän
och kyrkans män.
– När Gotland, som har hur mycket kalksten som helst,
kom i kontakt med det här området var det som att tända
på ett fyrverkeri. Det gick kvickt som rackarn. Se på ringmuren, kyrkorna och de medeltida huskropparna. Det är så
mycket som är murat, och det är ingen tvekan om att man
nu hade lärt sig att bränna kalk och gjorde det här på plats.

Som att tända ett fyrverkeri
Exporten däremot fick sitt egentliga genombrott först på
sextonhundratalet, och enligt Åke G. Sjöberg hade tyskarna återigen ett finger med i spelet. I S:t Olofsholm, inte
långt från Slite där dagens tyskar har sitt engagemang,
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satte kalkbrännare från Danzig på 1630- och 1640-talet
upp det som man tror är den första exportkalkugnen.
– Nu började det exporteras bränd kalk i stället för sten,
och under de följande femton–tjugo åren kan man se att stenexporten går ner alldeles oerhört, medan den brända kalken
tar över. Det dyker upp kalkugn efter kalkugn i de gotländska
hamnarna på hela nordöstra kusten. Samtidigt blir det en
köpmansnäring att driva kalkugnar och exportera bränd kalk.
Tidigare hade brytning och stenexport varit en bondenäring.
I samma veva blev Gotland svenskt, och under den svenska tiden expanderade alltsammans rejält eftersom det behövs
stora mängder kalk till befästningsbyggande i de nya besittningarna i bland annat Stralsund, Wismar och Greifswald.
Till och med den kalkrika grannön Öland fick sin beskärda
del när Borgholms slott skulle byggas i början av 1650-talet.

Linné studerar
Hundra år senare var kalkbränningen på norra Gotland ett
känt fenomen och ett givet studieobjekt för Carl von Linné
under hans gotländska resa. Under ritten norrut bländades han av vägarnas vithet och oroade sig för att hästen
skulle snava på de slippriga kalkhällarna, men väl framme i
Kappelshamn fångades Linné av såväl kalkugnen som arbetet med bränningen:

Kalkugnen var byggd nästan som en masugn till 4 famnars höjd, 2 ½ famns bredd. [– – –] Den brända kalken
föres sedermera neder uti ett hus vid stranden, där han
släckes och kringröres, under vilken tid luften i huset är
fullare med kringflygande kalkpartiklar än någon kvarn
med mjöldoft, vilket här lägger sig på arbetsfolkets läppar,
att de därav äro utslagne och hudlöse. Trakten omkring
kalkugnen låg betäckt med fördärvad kalksten och ved.
företagsminnen 2012:2

Packning av cementsäckar med hjälp av Bates halvautomatiska packningsmaskiner. Produkten är s.k. E-cement,
en ersättningsprodukt för riktig cement, som togs fram
under 2:a världskriget då det rådde stor brist på stenkol.
Slite Industrimuseum.

En trefasmotor som sannolikt drev en av kvarnarna i
Slites cementanläggning på 1920-talet. Slite industri
museum.

Här installeras roterugn 2, år 1929, samtidigt som produktionen pågår för fullt i den första ugnen bredvid. Det
säregna med cementtillverkning är nämligen att produktionen aldrig får avstanna utan löper på år efter år. Slite
industrimuseum.
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Helge Gustaf Torulf (1870–1948) utförde tillsammans med en kollega skisserna till den nya cementfabriken i Slite. De
vackert handmålade skisserna visar både byggnader och maskinerier. Rött står för murverk, blått för maskinell utrustning, ljusbrunt för stål och grått för betong. Cementas arkiv, Riksarkivet Arninge.
Snart började också kalkpatroner att etablera sig ute på
landet i sina pampiga gårdar i närheten av driften – vid
Storugns, ungefär där Linné stannade till, i Fårösund,
Östergarn och Slite. En brukskultur utvecklades efter
hand, och när industrialiseringen tog fart blev efterfrågan
ännu större. Massatillverkningen och stålindustrin behövde kalk, liksom sockerindustrin. Och för all nybyggnation krävdes cement, något som fram till 1870-talet
hade importerats.
Det var alltså hög tid att utnyttja den inhemska kalken
också till cementtillverkning, och naturligtvis borde det
ske på kalkön Gotland. Civilingenjören Otto Fahnehjelm
undersökte möjligheterna att etablera en fabrik på ön 1869.
Men till slut blev Skånska cement (grundat 1871) först
med sin fabrik i Lomma 1873, medan Visby cementfabrik
kom på god andraplats 1883. Och sedan rullade det på –
redan vid slutet av 1880-talet fanns fyra cementfabriker
i landet, förutom i Lomma och Visby också i Limhamn
(Malmö) och Degerhamn (på Öland). Fyrtio år senare
hade antalet fabriker växt till tio.

Cementa köper och växer
Bolagen i Malmö, på Gotland och Öland trampade
snart in på varandras försäljningsområden, och konkurrensen inom landet ledde till prissänkningar. För att
samordna försäljningen bildade de därför 1893 Svenska
Cementförsäljningsaktiebolaget, Cementa. Det blev början
på en utveckling som fullbordades 1973, då Cementa slutligen uppnådde monopolställning genom att den sista konkurrenten, Gullhögen utanför Skövde, blev en del av bola-
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get. Innan dess hade också deltagarna i cementförsäljningsbolaget Cementa en efter en köpts upp av Skånska Cement
som 1969 hade bytt namn till just det gamla Cementa.
Utvecklingen fram till monopolet 1973 med alla aktörer, ägarförhållanden, uppköp och samgåenden inom
kalk- och cementindustrin blir lätt oöverblickbar. Mycket
översiktligt kan man säga att huvudaktören är Skånska cement, och att råvaran framför allt finns på Gotland. Men
med tiden mals alla, Karta och Oaxen, Slitebolaget, Visby
Cementfabrik, Ölands Cement, Hällekis – listan skulle
kunna bli mycket lång – ner till ett och samma bolag.
Dagens fabrik i Slite – som stod färdig 1919 och som köptes
upp av Skånska cement 1931 – är den största av koncernens
tre svenska fabriker. Jämfört med tillverkningen i Degerhamn
och Skövde som har en kapacitet på tusen respektive tvåtusen
ton cement per dygn, kan Slitefabriken nå upp till hela sjutusen ton cement per dygn och cirka 2,5 miljoner ton per år.
När man i dag dunsar fram med bilen över betongskarvarna på vägen in till Slite, finns hela tiden fabriken med
sina skorstenar närvarande. Till och med för turisten som
ligger på stranden och slappar i solskenet om sommaren är
anblicken inom räckhåll. Och namnet som man kan skymta
på skylten högt där uppe är numera inte Slite cementfabrik,
inte ens bara Cementa, utan också HeidelbergCementGroup.
Historien har gått ett varv och kommit tillbaka där den började – med gotländsk kalk och kalkbrännare från Tyskland.
maria kapla och johannes ståhlberg är verksamma

som frilansskribenter, översättare och språkgranskare, bland
annat av Företagsminnen.
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Demonstrationen mot löntagarfonderna engagerade människor på alla nivåer. Här en sopbil som fått banderollen "Till
tippen med fonderna" vid SAF:s demonstration 1984. Svenskt Näringslivs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

När näringslivet
kom tillbaka
De politiska partierna kämpar på sin arena. Men ibland förflyttas
själva arenan, och politiken kretsar kring nya frågor. Journalisten
Lars Anders Johansson reflekterar kring det skifte över fyrtio år
som tog vid när näringslivsorganisationerna åter blev aktiva i samhällsdebatten. | lars anders johansson
företagsminnen 2012:2
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”för oss är det oerhört viktigt att ha en bra dialog med
näringslivet. Jag känner många företagsledare och beundrar många av dem. Man kan inte betrakta dem som
ett särintresse”. Orden är Stefan Löfvéns, nytillträdd
ledare för socialdemokraterna 2012, dessförinnan ordförande för fackförbundet IF Metall. Skillnaden kunde
inte vara större mot det budskap som framfördes av statsminister Olof Palme på metallindustriarbetarkongressen
1981, mitt under brinnande löntagarfondsstrid. Då hette
det: ”Jag tror efter de studier vi gjort att det är korrekt
att säga att Arbetsgivareföreningens propagandister i

ten. En stor del av den svenska dagspressen tillkom
genom att företagsledare grundade tidningar i akt och
mening att föra ut sina, företrädesvis liberala, perspektiv.
Mest namnkunnig är Lars Johan Hierta som grundade
Aftonbladet 1830.

Saltsjöbadsandan påverkar
Konfrontation och samarbete har genomgående varit två
poler för näringslivsreaktioner på arbetarrörelsens framväxt. I spåren av Saltsjöbadsavtalet och samförståndsandan under 1930-talet blev många företagsledare och ägar-

Under 1800-talet betraktades
det som en självklarhet att företagsvärldens företrädare deltog
i samhällsdebatten.
mycket framstår som hatets och illviljans kolportörer mot
svensk arbetarrörelse.”
Under radikaliseringen på 1970-talet växte inom fackföreningsrörelsen tanken fram på att fackföreningarna
genom särskilda fonder skulle ta över ägandet i de svenska
företagen. En skatt skulle läggas på företagen, med vars
hjälp aktier i företagen skulle köpas upp av fackföreningskontrollerade fonder. På sju år skulle socialismen på detta
sinnrika sätt bli verklighet i Sverige.
Socialdemokraterna vann riksdagsvalet 1984 och löntagarfonder infördes. Striden om löntagarfonderna kom
emellertid att innebära slutet för den vänsterhegemoni
som hade rått i landet alltsedan slutet av sextiotalet.
Medan den politiska borgerligheten under långa tider
lade sig platt för vänsterradikaliseringen, var det i stället
näringslivets opinionsbildare, framför allt inom Svenska
Arbetsgivareföreningen (SAF) och dess underorganisationer som bjöd socialisterna motstånd.
Under 1800-talet betraktades det som en självklarhet
att företagsvärldens företrädare deltog i samhällsdebat-
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grupper mindre benägna att delta i det politiska samtalet. Man var rädd att riskera den uppnådda arbetsfreden
och kontakterna med fackföreningsrörelsen. I takt med
att det socialdemokratiska maktinnehavet konsoliderades
blev man dessutom allt mindre benägen att stöta sig med
den politiska makten. En medverkande faktor var också
att tillväxten var så hög; det fanns ett överskott att dela.
Undantag blev det så kallade planhushållningsmotståndet, PHM, som var Per-Albin Hanssons benämning
på de näringslivskampanjer som drevs vid andra världskrigets slut i protest mot socialdemokratins planer att
permanenta de ekonomiska regleringar som hade införts
under krigsåren, en politisk vilja som skarpast manifesterades i socialdemokratins efterkrigsprogram från 1944.
Planhushållningsmotståndet blev framgångsrikt, men
därefter drog sig företagen återigen tillbaka i samhällsdebatten. Dock finner vi här ursprunget till några av de
aktörer som sedermera har synts på debattarenan, bland
annat Näringslivets fond och Studieförbundet Näringsliv
och samhälle.
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1944 blev ett startår
Efter kriget följde några årtionden av stabilitet, tillväxt
och ökande levnadsstandard. Det socialdemokratiska
regeringsinnehavet framstod visserligen som orubbligt,
men i övrigt fanns inte mycket för det svenska näringslivet att klaga över. Därför blev många av dess företrädare tagna på sängen när vänstervågen svepte in över
Sverige och västvärlden under andra halvan av 1960-talet.
Plötsligt ifrågasattes företagandets grundvalar – marknadsekonomin och äganderätten.
Socialdemokraternas nye partiledare, Olof Palme, som
tillträdde 1969, försökte neutralisera den radikala vänstern genom att radikalisera den egna retoriken, liksom
kultur- och mediepolitiken. Resultatet blev emellertid
det motsatta: i stället för att avväpnas fick den radikala
vänstern tillgång till plattformar i form av kultur- och
medieinstitutioner. Också borgerligheten tog intryck och
gick åt vänster, vilket inte minst märktes inom centern,
det gamla lantmannapartiet.
Det dröjde några år, till 1971, innan näringslivet hann
samla sig för att möta anstormningen. Då drog Sture
Eskilsson, informationschef på SAF, upp riktlinjerna för
en opinionsbildningsstrategi för näringslivsvänliga idéer.
Dokumentet läckte ut till pressen och blev startskottet för
den debatt kring näringslivets opinionsbildning som har
pågått fram till i dag.
Här möter vi ett antal vägval som skulle visa sig betydelsefulla: några profiler inom företagsvärlden, som Erland
Waldenström och Tore Browaldh, ansåg att man påverkade
bäst genom diskussion och moderering. Många borgerliga
politiker hade samma tanke. Den andra linjen blev att gå
till motoffensiv, en uppfattning som fick stöd hos den tunga
ägarfamiljen Wallenberg. Därför fick Curt Nicolin en viktig
roll som ordförande för Svenska arbetsgivareföreningen.
Genom honom fick Eskilsson, SAF:s dåvarande informationschef, utrymme att driva den näringslivsvänliga opinionsbildning som han hade dragit upp riktlinjerna för i promemorian. Mot denna aktivistlinje stod Industriförbundets mer
lågmälda lobbystrategi och exempelvis Handelsbanksfärens
kallsinniga attityd mot opinionsbildning.

Kontroversiell opinionsbildning
I början av 70-talet ansågs det suspekt att företagare gav
sig in i samhällsdebatten över huvud taget. SAF:s opinionsbildning framställdes i termer av hjärntvätt eller köpta
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åsikter av vänstermedier men också på liberala kultur- och
ledarsidor. Fokus lades på de ekonomiska resurserna, trots
att LO lade minst lika mycket på sin opinionsbildning.
I det åsiktsklimat som rådde beskrevs SAF:s kampanjer
som tvivelaktig propaganda. Ett talande exempel är hur
Storstockholms Lokaltrafik, SL, under löntagarfondsstriden vägrade låta SAF affischera i tunnelbanan, medan
LO:s affischer fick sitta kvar.
Löntagarfondsstriden i början av 80-talet blev en kulmen
för den hårt politiserade samhällsdebatten, men innebar
också slutet för vänsterhegemonin i den svenska debatten.
Under 80-talet blev debattklimatet successivt allt liberalare.
Vänstersidans skildringar av näringslivets opinionsbildning
kom emellertid ofta att fortsätta i samma spår som tidigare.
Med jämna mellanrum återkom reportagen om den stora högerkonspirationen, inte sällan illustrerade med mer eller mindre fantasifulla sociogram som på ett pedagogiskt sätt skulle
visa läsaren de olika konspiratörernas inbördes förhållanden.
Den stora skillnaden är genomslaget. Den världsbild
som ansågs comme il faut i början av åttiotalet och som
torgfördes av landets sittande statsminister, är i dag tankegods hos ett fåtal enskilda debattörer på kultur- och
ledarredaktioner, tämligen marginaliserade också inom sin
egen rörelse. Lika lite som någon i dag skulle vilja införa
löntagarfonder, lika lite tar man på allvar skräckvisionerna
om den stora högerkonspirationen.
lars anders johansson är journalist, idéhistoriker och
författare, ansvarig för kulturfrågor på Timbro. Han har ett
förflutet som ledarskribent, nyhetsreporter och PR-man, sitter
i styrelsen för Karlfeldtsamfundet och i redaktionen för Svensk
Tidskrift samt är musiker som gett ut tre album i eget namn.

Läs boken
Artikeln bygger på
Lars Anders Johanssons nyutkomna bok
Hatets och illviljans
kolportörer – om
mediebilden av näringslivets opinionsbildning 1970 – 2012,
Timbro, 2012.
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Personligt tilltal –
om brev i affärer
Brev utgör i större grad än andra arkivhandlingar fönster till gångna nu. Här kan man möta
personligheter i deras direkta tilltal. Ett forskningsprojekt lett av professor Hans De Geer
vid Centrum för Näringslivshistoria har lyft fram
näringslivets korrespondens och bl.a. resulterat i en
bok om Hakon Swenson, Alma Hedin och Ivan Bratt,
utifrån deras kvarlämnade brev. | per t.h. dahl
”tanken sträckte sig då ej så långt att
ett flertal av tidningarna skulle med intervjuen även intaga ett porträtt ... Genom
lämplig ’censur’ skulle givetvis detta borttagits och en vit fläck lämnats i stället.”
Den företagsledare som upprörs över att på
detta vis få sina framgångar alltför uppblåsta i pres�sen hette Hakon Swenson, och var ICA-samarbetets viljestarke grundare. Det handskrivna brevet i grönt bläck från
januari 1945 var riktat till ICAs medlemmar, ICA-handlarna.
När det nådde dem var det mångfaldigat, men fortfarande i
skrivstil. Samhörigheten mellan handlarna var tät; inte skulle
de få opersonliga, maskinskrivna brev från sin vd.
Utan breven – till medlemmar, affärsvänner och affärsovänner – hade vi i dag inte haft några ICA-butiker i vår
vardag. För breven var med sina ofta kraftfulla formuleringar Swensons främsta väg att påverka på avstånd. I dag,
när vi har skype och mobiler, har vi nog svårt att föreställa
oss hur oundgängliga pappersbrev en gång var för det personliga utbytet affärskontakter emellan.
Till skillnad från telefonsamtal finns brevväxlingar
ibland bevarade. De blir då fönster in i ett gånget nu. För
till skillnad från memoarer och minnen är de formulerade
i realtid; de speglar vad avsändaren tyckte just då och där,
inte det han fem år senare gärna ville ha tyckt. Därmed
inte sagt att brev alltid är sanningsvittnen. Brevskrivaren
har oftast ett syfte: brevet ska påverka, få något att hända.
Eller så kan syftet helt enkelt vara att skriva av sig. I
Alma Hedins memoarer skildras hennes sociala entreprenörsgärning – grundandet av Blomsterfondens servicehus
för äldre i Stockholm – i rosiga färger. Hennes bevarade
brev visar en verklighet som var långt mer komplicerad.
Brev och brevväxlingar står i centrum för ett forskningsprojekt som har letts av Hans De Geer, där deras roll som
källa till historisk insikt har lyfts fram. (Resultaten möter vi i
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boken Personligt tilltal: om brev i affärer, som kom ut i mars.)
”Personligt, men inte privat” är ett ledbegrepp i arbetet. I
brevväxlingar framträder drivkrafter, bevekelsegrunder och
personrelationer ofta tydligare än i mer formella nedteckningar, som exempelvis protokoll eller årsberättelser.
Ett exempel på detta lyfts fram i det ämne professor Hans De Geer själv behandlar i forskningsprojektet:
skapandet av Systembolaget och Vin- och spritcentralen
under några få år i slutet av första världskriget. Ur det så
kallade Stockholmssystemet, en dåtida form av kommunal alkoholkontroll, skapar läkaren Ivan Bratt en storkoncern i detaljistledet, Systembolaget, och en i grossistledet,
Vin- och spritcentralen.
Bratt är en sammansatt natur: idealist, entreprenör och
sannolikt också delvis en maktmänniska. Engagemang för en
konstruktiv lösning av nykterhetsfrågan fick honom att själv
åta sig att driva huvudstadens spritbutiker, för att få bort det
enskilda vinstintressets drivkrafter från alkoholhanteringen,
men samtidigt undvika verklighetsfrämmande totalförbud.
I sin roll som läkare, liberal kommunalpolitiker och
ansvarig Systembolagsledare är Ivan Bratt en del av ett
socialt och politiskt etablissemang, och samtidigt en
maktfaktor. Det är till honom man vädjar för att få ökad
tilldelning … Ibland går det lätt, som när en anhållan att
stats- och utrikesministrarna måste få drycker att representera med godkänns. Andra gånger är det kärvare, som
när förbandschefer förgäves försöker utverka mer punsch
åt sina officerare. I dag kan vi ännu spåra Bratts många
relationer till ämbetsmannavärld, borgerskap och politik
genom den efterlämnade korrespondensen.
Men vi kan också, konstaterar Hans De Geer, delvis
följa hans arbete för att samla all svensk grossistvinhandel. Här har vi tur, ty tidigare har man trott att affärskorrespondensens samband med bildandet av Vin- och
spritcentralen varit förlorad. Men genom några bevarade

företagsminnen 2012:2

Direktör Hakon Swenson vid sitt välordnade skrivbord på Hakonbolaget i Västerås (blivande ICA) år 1939. Swenson var
en aktiv brevskrivare och skrev alltid för hand. I övrigt en person utan excentriska åthävor hade han för vana att alltid
använda grönt bläck. ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
kopiepärmar i Riksarkivet och i en bilaga till ett tidigt
styrelseprotokoll från Vin- och spritcentralen kan vi följa
det dramatiska skeendet under 1917 och 1918.
För det är dramatiskt. Inte nog med de storpolitiska omvälvningarna i Europa under första världskrigets slut och de
politiska förändringarna i Sverige 1917. Även för vinbranschen kommer förändringarna slag i slag. Politiskt beslutas
att de enskilda vinimportörernas verksamhet ska upphöra
efter en kort nådatid. Ja, striden står stark kring frågan om
alkohol över huvud taget ska tillåtas. Det avgjordes inte
förrän 1922 i den så kallade förbudsomröstningen.
Mitt i denna turbulens verkar Ivan Bratt, när han systematiskt köper upp de svenska vinimportfirmorna (samtidigt som han genom att företräda Systembolaget är deras
ende kund). I brev kan vi se hur han erbjuder ersättningar,
övertygar, irriteras över för honom närsynta och egennyttiga attityder hos motparter. Ja, ibland ligger till och med
hot under ytan i det han skriver. Acceptera mitt bud nu och
få ersättning. Eller bli helt lottlös.
Andra har hänvisat till Bratts charm och ekonomiska
resurser när han på något år samlar svensk vinhandel i sin
hand. Den som tar del av Ivan Bratts bevarade brevväxling
får en långt mer sammansatt bild av denne kraftfulle idealist, konstaterar Hans De Geer.
Hakon Swensons och Ivan Bratts brevväxlingar är två
exempel på hur vår insikt i viktiga skeenden fördjupas när
vi möter huvudaktörerna på nära håll, och inte bara i friserat material. Hans De Geer efterlyser nya vägar för att göra
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företags äldre brevmaterial mer tillgängligt för forskarvärlden, exempelvis genom ett slags virtuella forskarrum vid
arkiv som Centrum för Näringslivshistorias.
Men digitalisering och uppläggning på internet kan
aldrig bli en rutinmässig standard, konstaterar han.
Digitalisering är kostsamt, och det finns många upphovsrättsliga problem att lösa. Ett första steg vore att skapa en
katalog över bevarade brevväxlingar i företagsvärldens arkiv,
ett slags Wiki-busi-letters/Sweden. Att få veta att brevväxlingar faktiskt finns bevarade kan ibland vara lika viktigt
som att omedelbart se vad de innehåller.
per t.h. dahl är redaktör vid Centrum för Näringslivs-

historia och har ett förflutet bl. a. som politisk chefredaktör
på ”Barometern/Oskarshamns-Tidningen”.

Läs mer!
Artikeln bygger på boken
Personligt tilltal: om brev
i affärer av Hans De Geer
(red). Och snart kan du
läsa om Hakon Swensons
skapande av ICA i Björn
Edstas kommande bok
Hakon Swenson – mannen
bakom ICA från Centrum
för Näringslivshistoria.
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J.A. Schumpeter talar om hur framgångsrika innovationer kopieras av andra aktörer och därigenom ökar produktiviteten i hela ekonomin. A. Meucci uppfann telefonen, vilken kopierades av A.G. Bell. Lars Magnus Ericsson (på bilden vid
sitt instrumentbord 1886) skruvade i sin tur isär en Bell-telefon och lyckades kopiera och göra den bättre. Ericssons
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Business history – den
internationella framväxten
En av de viktigaste samhällsekonomiska frågorna är hur ekonomisk tillväxt skapas och vilka aktörer som har varit viktiga för
framväxten av en effektiv marknadsekonomi. Ett centralt tema i
denna diskussion är företagens betydelse. Särskilt sedan industrialiseringen har företag spelat en avgörande roll för nationers tillväxt, försörjningsförmåga och långsiktiga ekonomiska utveckling.
paulina rytkönen & mikael lönnborg
denna artikel ska översiktligt presentera hur det internationella forskningsfältet ”business history” har växt
fram, med utgångspunkt i boken Business history in Sweden
– näringslivshistoria i Sverige.
Forskningsämnet näringslivshistoria uppstod som en
vidareutveckling på traditionella ekonomiska teorier, en
gradvis process som här beskrivs kortfattat. Den är dock
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nödvändig att lyfta fram för att sätta in ”business history” i
dess rätta kontext.
Den så kallade neoklassiska ekonomiska teorin växte fram
i slutet på 1800-talet, och där blev matematiska modeller
betydelsefulla för att förklara hur ekonomin fungerar. För att
göra dessa kalkyler möjliga var det helt nödvändigt med ett
stort antal förenklingar och antaganden. Med utgångspunkt
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i Adam Smith (klassisk ekonomisk teori) antogs att all information som var nödvändig för samtliga aktörer var priset; var
priset lågt var kvaliteten följaktligen låg och vice versa.

Stadium ett: den osynliga handen
Den stora upptäckten var den så kallade prismekanismen
eller som den även kallas – marknaden – där priser sattes i
samspelet mellan producenternas utbud och konsumenternas efterfrågan. Adam Smith förklarade detta fenomen –
som faktiskt är grunden för kapitalism – med att exempelvis bagaren inte bakar bröd av pur människokärlek; han gör
det för att kunna tjäna pengar och därigenom försörja sig.
Detta egoistiska motiv driver oss att producera och sälja
men är även det som gör att marknaden fungerar. Detta brukar kallas ”den osynliga handen”: enskilda individers vinstmaximering leder till att marknaden fungerar av sig själv. När

och till att formella och informella institutioner påverkade
individers och organisationers beteenden.
Dessa idéer spred sig och fick starkt fäste i USA bland
många ekonomer som brukar definieras som den institutionella skolan. En av förgrundsgestalterna var den norskamerikanska ekonomen Thorstein Veblen (1857–1929) som
underströk att förändringen av samhället är en evolutionär
process. Veblen studerade i början på 1900-talet framväxten av ”moderna” företag och underströk att det var
nödvändigt med en bred analys av kulturella, sociala, ekonomiska och institutionella förutsättningar för att kunna
förstå företagens agerande men även omvandlingen av hela
ekonomin. Det gick att använda fallstudier av enskilda företag för att analysera samhällets förändring.
En person som särskilt har bidragit till ämnesdisciplinens framväxt är Joseph Alois Schumpeter (1883–1950).

Framgångsrika innovationer
kopieras av andra aktörer och
därigenom ökar produktiviteten
producenternas utbud och konsumenternas efterfrågan är i
balans på en marknad har vi uppnått jämvikt. Denna jämvikt
kommer sedan sprida sig till andra marknader, och när hela
ekonomin är i balans har vi fått en så kallad allmän jämvikt.
Det antogs också att företags enda drivkraft var vinstmaximering och konsumenternas var nyttomaximering.
Vidare förutsattes att samtliga aktörer var fullständigt
rationella och att det inte heller uppkom några transaktionskostnader när man köper och säljer varor på en
marknad. Det förutsattes att vi samlar in all tillgänglig
information och därefter tar ett rationellt beslut om
vi ska köpa eller inte köpa en vara eller en produkt.
Modellerna utgår också från så kallad komparativ statistik, det vill säga jämförelser mellan olika jämviktslägen
(när marknaderna var i balans). Emellertid bortsåg de
som skapade modellerna från vad som hände under själva
förändringen och vad som gjorde att marknader hamnade i obalans. Det enda som var viktigt var helt enkelt priset där all information ansågs ligga, och såväl utbud som
efterfrågan bestämdes av det, vilket i sin tur automatiskt
skapade fungerande och effektiva marknader.

Alla är inte rationella
Kritiken mot de neoklassiska teorierna kom särskilt från
den så kallade tyska historiska skolan på 1800-talet (bland
andra Gustav von Schmoller, 1838–1917) som argumenterade för alternativa metoder för att förstå hur ekonomin
fungerar. Man kunde inte undgå att ta hänsyn till enskilda
individers aktiviteter – vilka inte alltid är helt rationella –
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Han myntade begreppet skapande förstörelse” för att
förklara hur ekonomin utvecklas och förändras över tid.
Skapande förstörelse beskrivs som den förnyelseprocess
under vilken äldre produkter, arbetsmetoder, teknologi och
maskiner ersätts av nya.

Skapande förstörelse
Framgångsrika innovationer kopieras av andra aktörer och
därigenom ökar produktiviteten i hela ekonomin. Äldre teknologi, arbetsmetoder, företag och t.o.m. hela branscher har
försvunnit och ersatts av nya utvecklingsblock, d.v.s. framväxten av helt nya industrier kopplade till den nya innovationen.
I centrum för hans teori finns entreprenören som uppfattar
nya möjligheter och introducerar innovationer på marknaden. Enligt Schumpeter behövde entreprenören inte vara en
enskild person utan kan vara organisationer eller samverkan
mellan olika aktörer. Det var därför möjligt att analysera företags födelse, uppgång och fall, för att därigenom förstå hur
ekonomin fungerar och hela tiden omvandlas.
Det var således kritiken mot neoklassiska ekonomiska
teoriers förenklingar som var ursprunget till näringslivshistoria. En annan viktig drivkraft var att många enskilda
företag önskade få sina bolags historia beskrivna i minnesskrifter eller jubileumsskrifter redan på 1800-talet men
särskilt efter sekelskiftet. Då som nu var det journalister
och akademiker, samt tidigare verksamma inom bolagen
som skrev dessa företagsmonografier. Över tid fick akademiker en större betydelse eftersom många företag önskade
slutprodukter som hade en viss vetenskaplig tyngd.
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Till vänster: Enligt den neoklassiska teorin är köparen alltid
rationell och priset på en vara hamnar alltid precis där det
ska ligga utifrån efterfrågan och utbud. Reklam för Vademecum, 1920-tal. Henkel Nordens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Fasadritning för såghus tillverkat av Bolinders Mekaniska
1870–1930. Bolinders var ett företag som uppstod genom
produktion av avritade engelska förlagor som först kopierades och med tiden vidareutvecklades i Sverige. Centrum
för Näringslivshistoria.

Det var emellertid först på 1920-talet som ämnet blev
akademiskt och det skedde i USA. Några av de händelser
som markerade dess födelse var inrättandet av näringslivshistoriska kurser vid Harvard Business School på 1920-talet. Upphovsmakaren, Wallace B. Donham, startade också
1925 Business Historical Society i syfte att samla information och material från amerikanska företag för att bevara
för eftervärlden och kunna användas av företagshistoriker. Två år senare, 1927, installerades Norman Gras som
den första professorn i näringslivshistoria vid Harvard.
Redan 1926 lanserades en tidskrift som 1954 blev Business
History Review, och den har sedan starten varit den mest
inflytelserika inom ämnet.
”Business history”-professuren i Harvard har varit extremt betydelsefull för ämnets utveckling. En professor
som vi inte kan undgå att nämna är Alfred D. Chandler
Jr, (1918–2007). Han studerade främst företagens roll för
marknadsekonomins utveckling i olika länder. Med inspiration från teorier om transaktionskostnader – och i
motsats till nationalekonomins antagande om ”den osynliga
handen” – utvecklade Chandler begreppet ”managerial
capitalism”, som han även kallade för ”den synliga handen”.

Den synliga handens roll
I motsats till teorier som säger att marknaden automatiskt
uppstår av sig själv, konstaterade Chandler att planering
var en viktig orsak till de stora företagens tillväxt mellan
1800- och 1900-talet. Ibland var företagsledningens ”synliga hand” och dess beslut om in- och utflöde av råvaror,
teknik, arbetskraft, forskning och utveckling, marknadsföring och försäljningskanaler, effektivare än marknadens
”osynliga hand”. Chandler har visat att den synliga handen
har varit en betydelsefull faktor för framväxten av den
moderna kapitalismen, vilken till följd av olika institutionella förutsättningar fått olika utseenden i olika länder.
Näringslivshistoria har gett oss ny kunskap om samhällets
omvandling och hur ekonomisk tillväxt har skapats.
För närvarande innehas professuren i Harvard av
Geoffrey Jones (publicerad i Företagsminnen 2010:1) bördig från Storbritannien. I Europa utvecklades ämnet först
efter andra världskriget. Det första europeiska centret,
Business History Unit, inrättades vid London School of
Economics 1978, och under 1980-talet inrättades också
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Center for International Business History vid universitetet i Reading. Ytterligare ett forskningscentrum inrättades 1987, ”Centre for Business History in Scotland”,
vid Glasgows universitet. Det ska också påpekas att olika
centra för näringslivshistoria sedan 1980-talet har etablerats i de flesta europeiska länder men också i Asien,
Afrika, Oceanien och Sydamerika.
Sammanfattningsvis kan sägas att näringslivshistoria
som akademiskt ämne har vuxit kraftigt de senaste decennierna, och i nästa nummer presenteras framväxten av ämnet i de nordiska länderna och särskilt i Sverige.
mikael lönnborg är försteamanuens vid Senter for

næringslivshistorie, Institutt for innovasjon og økonomisk
organisering, BI Handelshøyskolen i Oslo och docent vid
Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns
högskola. paulina rytkönen är lektor vid Institutionen
för livsvetenskaper, Södertörns högskola.
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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.”

Flyg i fritt fall

björnelid, richard SAS Om konsten att sänka ett flygbolag, atlas reportage

4"4
/M KONSTEN ATT SiNKA ETT ¾YGBOLAG

AXRWPaS1Ya]T[XSWPab^\TZ^]^\XY^da]P[Xbc_z]xaPWz[[
U[YcÅhVQaP]bRWT]XeTacezSTRT]]XTaePaPe]xa\PaTcX^
zab^\aT_^acTa^RWaTSPZcX^]bRWTU_zETRZP]b0UUxaTa^RW
STbbUaX]]P]b^\RWTUaTSPZcaUaQaP]bRWcXS]X]VT]CaPeT[
=TfbEXSbXSP]PebXccUaUPccP]STxaWP]]d\TaPeTaZbP\
b^\Z^\\d]XZPcX^]bZ^]bd[cXBc^RZW^[\

Företaget har varit lika svårt att
vända som en supertanker – och när
vändningen väl har genomförts, har
någon hunnit rita om sjökortet; verkligheten har förändrats.
SAS tycks ha försökt det mesta –
alli
anser, sammanslagningar och upp3TcxabT]c ('cP[^RWSTcbZP]SX]PeXbZPÅhVQ^[PVTc
B0Bxa_zc^__9P]2Pa[i^]xaT]X]cTa]PcX^]T[[cTaZx]S
delning, utförsäljningar, nedskärningar
UaTcPVb[TSPaT^RWQzSTWP]^RWB0Bb_zbT][hbP]ST
UaP\cXS4cc_PaSTRT]]XTabT]PaTxaQ^[PVTcT]Wzab\z]Uaz]
(många), och eget lågprisbolag för att
Z^]ZdabCX[[Vz]VPabx[YbUaPccWz[[PeTaZbP\WTcT]ÅhcP]ST
^RWbcPc[XVP^RW_aXePcPxVPaTbZYdcTacX[[
\X[YPaSTaUaPcc
nämna några exempel
– utan att lyckas
bxZaPQ^[PVTcbeTa[Te]PS7daZd]STSTcbZT.
lyfta.
Men,
som
författaren
också på3TccPxaST]SaP\PcXbZPQTaxccT[bT]^\WdaSTcT]
Vz]VQTd]SaPST^RW]hcx]ZP]STÅhVQ^[PVTcB0BQ[Te
pekar, andra stora europeiska flygbolag
ZaXbbcx\_[Pc^RWUacP[Pc3TeS)Pab^\_axV[PcQ^[PVTc
\Tbc¸9P]2Pa[i^]9P]BcT]QTaV9¨aVT];X]STVPPaS
har haft samma problem och överlevt.
^RW<Pcb9P]bb^]¸VaP]bZPb^RWB0B_[PRTaPbXSTc
bcaaTbP\\P]WP]VTc)XT]PeaTV[TaPSÅhVexa[SQTU^[ZPS
Något entydigt svar på vad som har
PeÅzQdbPab^\AhP]PXab<XRWPT[>½;TPah[zV_aXbÅhVTcb
QP]TaUaPaTb^\Zac[XeTcdaSTVP\[PÅhVQ^[PVT]
gått fel inom SAS ger inte Richard
Björnelid, men han berättar ingående
om en minst sagt vådlig luftfärd.

2ICHARD "JyRNELID

5>C>)0=4CC4<0;C8=DB

SAS bildades visserligen redan 1946,
men det känns som det moderna
SAS föddes 1980, med Jan Carlzon.
Då var det klang och jubel ända till
Carlzons avgång 1993, därefter tycks
det bara ha varit elände.
Hur det kommer sig berättar
Richard Björnelid utförligt. Jan
Carlzons efterträdare passerar revy,
alla hårt arbetande men ingen i stånd
att få SAS att lyfta. Och anledningen
kan, mycket kort, sammanfattas i
avreglering av flygmarknaden, ekonomiska kriser, lågprisbolagens framväxt,
terrorattentatet i New York 2001,
skenande oljepriser och motvilliga
fackföreningar.
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För alla Stockholmsintresserade

wohlin, hans På Byggmästarens tid 1920–1957, carlssons bokförlag och murmestare embetet
i stockholm
Hans Wohlin, arkitekt och tidigare
stadsbyggnadsdirektör i Stockholm,
har skrivit en bok om sin far, byggmästaren Ernst Wohlin. Boken har
svällt ut till en berättelse om arkitekter, byggmästare, byggnader i
huvudstaden, arkitekturhistoria och
mycket annat.
För den som är intresserad av
Stockholms tillväxthistoria under
1900-talet är det bara att tacka och
ta emot. Utifrån olika byggnader där
hans far har varit verkmästare, arbetsledare eller byggmästare, berättar
Hans Wohlin om såväl huset, som
byggmästaren, arkitekten, tidens arkitektoniska strömningar och det omgivande samhället.
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Innehållet spänner från
Patentverkets hus på Valhallavägen
som byggdes av byggnadsfirman
Zetterberg AB 1917 med Ragnar
Östberg som arkitekt, via bland andra
Chinabiografen (1927–1928, arkitekt
Albin Stark) och KF:s byggnad vid
Slussen (1936–1938, arkitekter Eskil
Sundahl och Olle Thunström) till
PUBs bohagshus (1955, ritat av Erik
och Tore Ahlsén).
På vägen hinner författaren också
behandla ämnen som modernismens ideologi, svensk utbildningshistoria, fascismens framväxt och
Kooperationens historia, för att
nämna några sidospår. Det är kanske
väl ambitiöst, men resultatet är impo-

nerande, liksom bildmaterialet.
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Mode utan bilder

falk, karin Det svenska modeundret, norstedts
Finns det ett svenskt modeunder?
Författarinnan själv är inte helt
säker. Däremot finns det en rad
svenska kläddesigner som har väckt
uppmärksamhet både i Sverige och
utomlands.
Karin Falk presenterar dem alla,
från 50- och 60-talets pionjärer som
Katja of Sweden och Mahjong till
dagens designer och varumärken,
bland andra Carin Rodebjer, Ann
Ringstrand-Stefan Söderberg/Hope,
Astrid Olsson-Lee Cotter/V Avenue
Shoe Repair och Carin Wester.
Deras plagg finns i dag i storstädernas prestigebutiker och utgör en
del av beviset för att det finns ett
svenskt modeunder. Och en speciell svensk modedesign: oftast enkla

plagg med rena linjer, anpassade till
vardagen med ”hög bärbarhet” men
också med ”hög modegrad”. Och till
ett pris som är överkomligt, åtminstone för den modemedvetne.
Allt det här är säkert välbekant för
dem som är aktivt modeintresserade.
För den som bara är allmänt intresserad av svenskt mode är Det svenska
modeundret en bra guide, som också
diskuterar modejournalistik, modeveckor och modebloggar. Men den
som är nyfiken på svenskt mode som
exportartikel lämnas utanför. Här
finns ingen ekonomisk information.
Mest överraskande är bristen på
bildmaterial. Boken innehåller bara
ett fåtal svart-vita bilder. Att skriva
om mode utan att visa hur det ser

ut är kanske inte det mest begåvade
greppet.

En storslagen bok

erséus, johan Kungsgatan, bokförlaget max ström
Kungsgatan i Stockholm var länge
såväl Stockholms som Sveriges
medelpunkt. Det var där det hände:
1924 står Europas första skyskrapa,
det norra Kungstornet, klar. I slutet
av 1920-talet f lyttar Radiotjänst in
på Kungsgatan 8. År 1932 skakas
Stockholm och Kungsgatan av en
nazistdemonstration, samtidigt som
gatan blir det stora biostråket, med
f lera nybyggda premiärbiografer.
År 1943 öppnar här Sveriges första
nattklubb, Ambassadeur, och två år
senare fylls gatan av jublande människor som firar att andra världskriget är slut.
Så kan man fortsätta. Det var på
Kungsgatan det hände – ända fram
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till 1970-talet då Kungsgatan börjar
hamna offside, trots att Sveriges första McDonalds öppnar där 1973.
Under 1990-talet inleddes en upprustning av Kungsgatan, men trots
spektakulära nybyggen väster om
Vasagatan, lär den aldrig återfå sin
forna storhet.
Boken Kungsgatan är emellertid
storslagen, inte minst tack vare de
många goda bilder som Johan Erséus
har grävt fram. De relativt korta,
men informationsrika, texterna är det
heller inget fel på.
Kungsgatan invigdes officiellt 24
november 1911 och har alltså just fyllt
100 år. Det är ett skäl så gott som något att ta del av dess historia.
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Aktuell forskning
jan ottosson är professor vid Ekonomiskhistoriska institutionen vid Uppsala universitet.

Historien om de statliga spelföretagen
hans de geer, Statens spel: Penninglotteriet, Tipstjänst, Svenska spel, atlantis.

statens företagande präglas
ofta av komplexa målbilder. Ibland
finns det motsättningar mellan de
olika mål som det statliga företaget ska
uppnå. Så har statens inställning till
spel och spelbolag debatterats under
decennier. Professor Hans De Geers
bok om den svenska spelpolitiken och
de svenska spelbolagens historia sedan
mellankrigstiden, är ett viktigt arbete
för att vi ska få en djupare förståelse
för de olika synsätt som har präglat
statens syn på spelandet i Sverige.
Boken är en del av ett projekt om
statligt företagande som Centrum för
Näringslivshistoria bedriver.
Staten har enligt De Geer haft
fem olika uppgifter i relation till
spel i Sverige: att reglera, att ge
koncessioner, att agera ägare, att
vara förmånstagare och slutligen
att fördela överskottet. Dessutom
har de statliga bolagen även använts
som verktyg för att nå mål inom helt
andra politikområden, exempelvis
regionalpolitiken.
Detta väcker frågor om hur ägarstyrningen har fungerat i Svenska Spel och
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dess föregångare. Forskare i dag, bland
annat Orsi Husz, har gett insiktsfulla
analyser av de vidare sammanhang och
ämnesfält i stort som har bildat ram
för de politiska diskussionerna om spel
och lotterier, vilket De Geer belyser
i sin litteraturgenomgång. Även ny
ekonomisk-historisk forskning kring
statens inställning till pornografin,
företrädd av Klara Arnbergs pionjärarbete Motsättningarnas marknad (anmält
i Företagsminnen nr 2011:1), visar på ett
växande forskningsfält där statens roll i
omdiskuterade verksamheter har analyserats från ett historiskt perspektiv.
Frågan om hur vi ska förstå dagens
samspel mellan en spelmarknad,
alltmer präglad av globala storföretag
som verkar över nationsgränser, och
den svenska nationella spelpolitiken,
måste därmed diskuteras utifrån ett
historiskt perspektiv.
Professor De Geer skriver elegant
och intresseväckande om spelets historia. Det statliga engagemanget i spel
och dobbel har en lång förhistoria, där
det kanske mest kända exemplet är det
statliga lotteri som startade 1699 till

förmån för de fattiga i huvudstaden.
Några år senare, 1719, förbjöds allt spel,
för att därefter åter tillåtas med kungligt privilegium. År 1771 instiftades
Kongl. Nummerlotteriet, vars mest
kände medarbetare var Carl Michael
Bellman. Ett viktigt syfte var att se till
att intäkterna stannade inom landet.
Under 1800-talets första decennier svängde återigen pendeln och
lotteriet förbjöds. Olika andra spel
gjorde sitt intåg under 1800-talet,
och 1897 startade Penninglotteriet,
ett privat initiativ. Det privata bolaget
Lotteriexpeditionen var verksamt
med olika typer av penninglotterier
fram till förstatligandet 1939.
Mellankrigstiden uppvisade allt
fler exempel på stora spelsuccéer.
Totalisatorspel blev tillåtet 1923. AB
Tipstjänst var till en början privat,
fick statlig koncession 1934, och blev
förstatligat några år efter penninglotteriet. De politiska argumenten för
detta var att verksamheten hade blivit
så omfattande.
Framställningen bygger på
en ingående genomgång av
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Penninglotteriet, Tipstjänst och
Svenska Spels historia. AB Tipstjänst
tillkom som ett svar på det stora antal illegala tipsbolag som florerade
under mellankrigstidens första del.
Liksom i fallet med penninglotteriet
fanns det från statens sida även skäl
att motverka utländska spelintressen.
Färgstarka personer som simmaren
och journalisten Erik Arnesjö och
John Helge Walter ger inblickar i
hur de ledande personerna startade
Tipstjänst. Vi får även insikter i hur
en kvinnodominerad arbetsplats tar
form, där deltidsarbete snabbt blir
standard. En annan dimension av
verksamheten rör relationen till fotbollen, som blir belyst på ett intresseväckande sätt.
Trots att tiden efter andra världskriget och 1950-talet präglades av en
återhållsam statlig syn på verksamheten, blev tipset alltmer populärt. I
industrialismens Sverige utvecklades
det till en regelbunden vana.
Samtidigt började f ler aktörer knutna till folkrörelser prägla
spelvanorna, liksom travets större
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popularitet. En ökad konkurrens
och allt starkare krav från statens
sida på höjd avkastning, ledde till
lanseringen av nya produkter under
1980-talet. Det efterföljande decenniet såg en ökning av konkurrensen
samtidigt som ny teknologi präglade
utvecklingen i spelbranschen. Efter
ett antal politiska turer fusionerades de statliga verksamheterna och
föreningslivets andel. Svenska Spel,
som det nya bolaget döptes till, stod
inför stora utmaningar både genom
EU-inträdet och den allt större konkurrensen från utländska företag.
Under senare tid har den snabba utvecklingen av nätspelande ytterligare
ökat konkurrensen gentemot det
statliga företaget.
Penninglotteriets verksamhet
uppvisar många intressanta företeelser, exempelvis hur den tekniska
utvecklingen utgjorde en grund för
erfarenhetsutbyte med Tipstjänst
under 1960-talet. Efter en kraftig
expansion av lotteriets verksamhet inträffade en stagnation, då den driftige
Holger Bergéus drev på utvecklingen.

I slutet av det årtiondet tog de första
försöken att fusionera Tipstjänst och
Penninglotteriet vid.
Något år senare började regionalpolitiska argument att göra sig gällande, vilket resulterade i etableringen i Visby i mitten på 1970-talet. Allt
större konkurrens och vikten av att
exponeras i tv var några nya faktorer
som präglade detta decennium. De
kommande åren präglades av en fortsatt konkurrens och flera olika utredningar kring för- och nackdelar med
statens olika spelbolag. Vid mitten av
1990-talet blev lösningen tillkomsten
av Svenska Spel, en fusion mellan
Tipstjänst och Penninglotteriet.
Professor De Geers framställning
om statens spel är ett viktigt bidrag
till den statliga företagssektorns roll
under 1900-talet. Fler referenser till
den internationella forskningen inom
företagshistoria och ekonomisk historia hade ytterligare lyft fram den intressanta summering som författaren
belyser: statens inställning, i termer
av mål och medel för de statliga bolagen har, visar De Geer, växlat plats.
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Fråga Företagsminnen!

Fanns det några roliga och vettiga anställningsförmåner förr
som inte finns i dag?
Mikael Johannesson, Bromma
historiskt har det funnits åtskilliga löneförmåner
som i dag är helt bortglömda. En del till stor nytta för de
anställda, en del kanske mer till nytta för arbetsgivaren.
Som ett exempel tänkte jag ta företaget Telefon AB LM
Ericsson, dagens Ericsson.
När Ericsson grundades 1876 fanns inte
Försäkringskassan eller några andra allmänna sjukkassor.
Den som blev sjuk fick kanske själv avlöna en inhoppare.
Under 1880-talet försökte därför arbetarna på Ericsson gå
samman och grunda en egen sjukkassa. Försöken löpte
inte så väl ut och det hela rann ut i sanden. År 1889 blev
bolagets grundare Lars Magnus Ericsson uppmärksam
på problemet och beslöt att göra något åt situationen.
Han såg till att en sjukkassa grundades och satte själv in
grundplåten på 1 000 kr. Utöver att ge ut sjukersättning
fungerade denna inrättning även som begravningskassa.
I samband med att lagen om allmän sjukförsäkring infördes 1931 avvecklades sjukkassan. Begravningskassan fortsatte dock sin verksamhet fram till 1978 då den slutgiltigt,
skulle man kunna säga, gick i graven.
Under 1:a världskriget ransonerades många livsmedel.
De så kallade gulaschbaronerna, som ansågs sko sig på de
dåliga tiderna och höga priserna, blev ökända. Arbetarna
inom Ericsson startade därför en egen livsmedelskommitté.
Inom ramen för denna skulle man tillsammans göra större
inköp direkt av producenterna, utan fördyrande mellanhänder. Bolaget såg positivt på verksamheten och stöttade den
genom att ställa en gratis ”butikslokal” till förfogande.
Alltsedan 1880-talet hade Ericsson större delen av
sin verksamhet på Tulegatan i Stockholm. Detta gjorde
att de flesta anställda, både arbetare och tjänstemän,
bodde på gångavstånd från fabriken. När flyttlasset i
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rna. Ericsso
entrum för
n
s historiska
Näringslivsh
istoria.
början av 1940-talet gick till
Midsommarkransen, och den nybyggda fabriken där, var det många som fick en avsevärt längre sträcka
att färdas till arbetet. Bolagets vd, Hans Theobald Holm,
slöt då ett avtal med cykeltillverkaren Monark. Varje anställd fick köpa sig en cykel till rabatterat pris. Cyklarna
levererades omonterade, och som en extra förmån fick man
stanna kvar i fabriken efter ordinarie arbetstid och montera
sin cykel med hjälp av bolagets verktyg.
Dessutom fanns företagshälsovård, en sorts bank som
hjälpte medarbetare i utrikestjänst att hålla reda på räkningar, barnpassning och mycket annat.
krister hillerud är fil.mag. i historia, verksam som vice

vd vid Centrum för Näringslivshistoria och har genom åren
arbetat mycket med Ericssons arkiv och historia.

STÄLL EN FRÅGA: Har du en fråga om näringslivets historia, om personer,

företag eller produkter. Mejla den till foretagsminnen@naringslivshistoria.se
så får du svar från Centrum för Näringslivshistorias team av arkivarier och
historiker.
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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 fler 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

medlemmar i centrum för n
AC-Gruppen AB
Advokat ASW AB
Advokat Christenson AB
Advokatfirman Thomas Tendorf
Advokatfirman Lindberg & Saxon
Advokatfirman Cederquist KB
Advokatfirman Delphi
Advokatfirman Nova AB
Advokatfirman Sackemark Brantheim
Björck KB
Advokatfirman Södermark HB
Advokatfirman W&Ö
AGA Gas AB
AGRIA Djurförsäkring
Ahlbins Zacco AB
Ahlsell
Ajasto Almanacksförlaget AB
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval
Allmänna Änke- och Pupillkassan
ALMI Företagspartners Stockholm
Anders Otto Swärds Stiftelse
APL AB
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Arvid Nordqvist
Astra Zeneca
Atlas Copco
Autoliv AB
Axfood
BEEP
Belysab, Belysningsbranschens Service AB
Berns Salonger
Bilprovningen
Björk & Berries
Blomsterfonden
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm
Bonnier AB
Brandkontoret
Bruzaholms Bruk
B. Wahlströms Bokförlag
Bygdegårdarnas Riksförbund
Byggnadsämnesförbundet
Båstads Gymnasium
Carlsberg Sverige
Cederroth International
Cellwoodgruppen AB
Centralarkivet i Markaryds kommun
Chefsekreterarna Stockholm
Christenson & Roth Advokater
Clas Ohlson

CorpNordic Sweden AB
D. Carnegie & Co
Daar Strandberg Advokatbyrå
Danowsky & Partners Advokatbyrå
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic Holding
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
Entreprenörföretagen f d Plåtslageriernas
Riksförbund
Ericsson
Ersta Diakoni
Esselte
Estrella AB
Exportrådet
FABEGE
Falu Gruva
Familjebostäder
FAR SRS
FAR SRS Förlag AB
Fastighetsarbetsgivarna
Flood Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
Forma Publishing Group
Fritidsbranschernas Service AB
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens Arbetsgivare
organisation
Garpco AB
Gekås Ullared
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Grant Thornton Sweden
Gröna Lunds Tivoli
Gylling & Co
H & M Hennes & Mauritz
Hakon Invest AB
Hald & Tesch Brand
Hamilton & Co Advokatbyrå
Handelns Utredningsinstitut
Handelshögskolan i Stockholm
Heidelberg Sverige
Henkel Norden
Hornmark KK
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Husqvarna
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Ifu

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

nya medlemmar februari 2012

Allmänna änke- och pupillkassan

Exportrådet

Landets första livförsäkringsbolag grundades
1784 men har anor tillbaka till tidigt 1700-tal.
Idén står sig än idag.

40-årig specialistorganisation för exportutvecklande tjänster till svenska företag. Ägs
gemensamt av stat och näringsliv.
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Industri- och Kemigruppen
Arbetsorganisation med fokus på industriföretag för stöd i frågor som rör relationen mellan
arbetsgivare och arbetstagare.
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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
Teko Sveriges textil och modeföretag
TeliaSonera
The Linde Group
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Transportgruppen
Trygg-Hansa
Trygghetsfonden
Trygghetsrådet
Ung Företagsamhet
UKV, Unga Kvinnors Värn
Unilever Sverige
Uppfinnarkollegiet
Vamlingsbolaget
Vasakronan
Vasaterminalen
Veteranklubben Alfa
Vin & Sprithistoriska Museet
Wilhelm Becker AB
ÅF AB
Åhléns
Äldreförvaltningen, Stockholms stad

Nordiska Kompaniet
Nordstjernan
Norma Sweden AB
Norstedts Förlagsgrupp
Norstedts Juridik
Odhner & Co Belysning
OK, ekonomisk förening
Oriflame Cosmetics AB
Osram
Packhuslaget
Pangea design
Pensionsstiftelsen Mervärde
Pensionsstiftelsen Optimal
Pernod Ricard Sweden
Peter Roth Advokatbyrå
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Pri Pensionsgaranti
PricewaterhouseCoopers AB
Primus
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Pålkommissionen
Ratos
Ricoh AB (fd Carl Lamm AB)
Rottneros AB
Röda Korsets Sjuksköterskekårs
Intresseförening
SAAB, Bofors Support AB
Sackemark Brantheim Björck, KB, Advokatfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB
SAPA
SBAB
SCA Hygiene Products
Scandinavian Airlines System (SAS)
Scania
SEB
Sefina Svensk Pantbelåning AB
Semper
Setterwalls Advokatbyrå
SFS – Svensk Försäkring AB
SHR, Sveriges Hotell & Restaurang 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
Spendrups Bryggeri AB
Springtime
SSAB
St. Jude Medical AB
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 & Plåtslagarmästareförening
Stockholms borgerskap
Stockholms Byggmästareförening
Stockholms Hamnar
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem
Stockholmsmässan
Stokab
Strängbetong
Strömma Turism & Sjöfart AB
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form
Svensk förening för informationsspecialister
Svensk Handel
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk Kärnbränslehantering
Svensk Mjölk
Svenska Bankföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Svenska Flygbranschen
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Försäkringsföreningen
Svenska Handelsbanken
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska McDonald’s
Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörs
föreningen

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

Stockholms Byggmästareföreningen

St. Jude Medical AB

Kemira Kemi AB

Lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag i Stockholm, på Gotland och i
Södertälje. Start i juni 1889 men rötter tillbaka
i skråväsendets tidiga byggverksamhet.
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Vidareutveckling och produktion av den hjärtstimulerande pacemakern, en epokgörande
svensk uppfinning av Rune Elmqvist.

Global koncern inom specialkemi från 1872.
Numera med fokus på kunder i vattenkrävande
industrier, t ex massa- och papper, dricksvatten
och avloppsvattenprocesser.
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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 maj 2012. 1:a pris: Ett bokpaket
bestående av den senaste rapporten i skriftserien
Personligt tilltal
Näringslivshistoria, Personligt tilltal – Om brev i
Om brev i affärer
affärer, red. Hans De Geer och Anders Johnsons
Centrum för Näringslivshis

näringslivshistor ia:

Fånga platsen – Guide till Sveriges företagsamma historia. 2:a-3:e pris Handelsbilder – 125
år med Svensk Handel, red. Edward Blom. Förra
numrets vinnare och rätta svar hittar du på www.
naringslivshistoria.se/korsord Alla böcker finns
även till salu på www.naringslivshistoria.se
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toria presenterar:

6

Baksidan: Reklam från 1930- eller 40-tal.
Vid sent 1800-tal kom tandborstning att
tillhöra den dagliga hygienen. Vademecum uppfanns av Elias Nordström 1897
och blev Barnängens främsta exportprodukt. Henkel Nordens historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
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Svenskarna som
skapade Greyhoundbussarna och
Radissonkedjan
försäkra dig om ditt eget spännande magasin.
För 280 kr inklusive moms får du 5 nummer av Företagsminnen.
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på www.naringslivshistoria.se.

Företagsminnen utges av Centrum för Näringslivshistoria

