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tio år, så länge har tidskriften Företagsminnen redan fun-
nits. Det har varit roliga år för oss som står bakom tidskriften 
och vi är tacksamma för alla vänliga brev som inkommit. 
Med anledning av jubileet har vi i detta nummer inget van-
ligt huvudtema, utan fördjupar oss istället i Centrum för  
Näringslivshistorias egen verksamhet i form av tidskrifts-
jubileet samt invigningen av Designarkivet. Bl.a. kan ni i 
mittuppslaget se en exposé över de 26 nummer av Företags-
minnen som föregått det ni nu håller i handen.

I somras besökte jag Gästhemmet i Kavalla i Norra  
Grekland. Det är en funkisvilla från 1936, ritad av en grekisk 
elev till Corbusier, men inspirerad av den svenska stilen, efter-
som uppdragsgivaren var Svenska Tobaksmonopolet. Den 
ursprungliga inredningen av Axel Einar Hjort finns till stor 
del kvar och kommer från Nordiska Kompaniets verkstäder. 
(Om dem kan man forska i NK:s arkiv på Centrum för  
Näringslivshistoria.)

Villan användes ursprungligen av monopolet som tjänste-
bostad åt deras svenska chefer på orten. Under 30- och 40-
talen var orientalisk tobak populär i Sverige och den impor-
terades från Kavalla. Men efter 2:a världskriget fick svensk-
arna smak för den ljusa, amerikanska tobaken och efterfrågan 
på orienttobak minskade. Verksamheten avtog och därmed 
behovet av huset. 1964 blev Souidikó spíti, Svenska Huset, till 
gästhem för konstnärer och forskare.

Senare donerade Svenska Tobaks AB, som bolaget då het-
te, huset till Svenska Institutet i Athen i avsikt att de skulle 
driva det vidare på samma sätt. Många är de personer som 
har förfärdigat sin avhandling, påbörjat en roman eller ägnat 
sig åt konstnärlig verksamhet i gästhemmet genom åren. 

Svenska Huset i Kavalla är ett av många lyckade exempel 
på vad ett företag kan göra för vetenskap och kultur. Tyvärr 
har lagstiftning och skatteregler varit 
ganska rigida vad gäller kulturspons-
ring. Att signaler nu hörs om att 
mjuka upp regelverket är något 
som väcker hopp för kommande 
samarbeten. Fast, innan ett före-
tag satsar på extern vetenskap 
och kultur, så måste det natur-
ligtvis först ha avsatt en 
budget för att vårda sin 
egen historia: Science 
begins at home. 

edward blom redaktör
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den ideella föreningen Centrum för Näringslivshistoria hanterar världens största samling av näringslivshistoria. CfN hjälper företag och organisationer att 
säkerställa sitt historiska källmaterial, och att använda historien i olika aktiviteter, internt och externt. Vi genomför research och producerar böcker, utställningar 
och webbplatser. Vi bistår även forskare, skolor och allmänhet. Idag hanterar Centrum för Näringslivshistoria över fem mil historiskt källmaterial, cirka fyra miljoner 
fotografier, en halv miljon ritningar och tiotusentals föremål. Fler än 6 000 företag (från 1700-tal till idag) representerar alla storlekar och branscher. Deponerande 
företag äger sitt material och har full kontroll över användningen. I Centrum för Näringslivshistoria ingår Designarkiv, Sveriges största samling av föremål och arkiv 
gällande design. Stockholms Företagsminnen är en lokal förening som på Stockholms stads uppdrag hanterar material från företag som inte längre existerar. 

Omslagets framsida: Designikonen Kobran (Ericofon) i sin 
sena version från 1977. Ericssons bildarkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.
Omslagets baksida: Reklamaffisch för fotogenkök av märket 
Svea. Produkten blev en internationell storsäljare och det var 
inte konstigt att man g jorde reklam även i arabiskspråkiga 
länder. Primus-Sieverts arkiv hos Cf N.
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Rik grosshandelshistoria med Ahlsell: 160 företag på 130 år.
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vissa tycker att företagens främsta gåva till oss är mer eller 
mindre umbärliga varor och tjänster. Jag skulle vilja slå ett slag 
för att deras främsta gåva är tid. Ja, tid. Tänk efter. När någon 
skapar nya innovationer och organiserar arbete på ett effek-
tivare sätt är det oftast för att det tillfredsställer en viss efter-
frågan på ett enklare, billigare och snabbare sätt än tidigare.

 I det förindustriella jordbruket tog det 25 man en hel 
dags arbete att skörda och tröska ett ton spannmål. Moderna 
maskiner och metoder gör att en enda person i dag gör det på 
sex minuter. Det sparar inte främst tid för bonden, utan för 
konsumenten som inte längre behöver köpa 25 mans dagsver-
ke för ett ton spannmål. För hundra år sedan tog det ungefär 
36 timmar i veckan för en familj att tjäna ihop till sitt vecko-
behov av livsmedel. I dag kräver det bara 5 timmar i veckan. 

På samma sätt arbetar uppfinnare och entreprenörer 
ständigt med att ta fram nya, lite smartare, lite smidigare 
metoder att möta våra behov på andra områden. Det är en 
anledning till att vi arbetar allt mindre. Jo, jag vet att det 
inte känns så på måndag morgon, men den genomsnittliga 
arbetstiden per anställd i länder som Sverige, USA och Japan 
har faktiskt minskat med ungefär 25 timmar i veckan sedan 
slutet av 1800-talet. 

Under samma tid har vi börjat arbeta allt senare i livet, 
har allt mer helger och semestrar och lever allt längre efter 
att vi har pensionerats. En genomsnittlig arbetare fördubb-
lade antalet timmar av fritid under sitt liv under denna tid. 
Nobelpristagaren Robert Fogel menar att om man räknar de 
extra timmarna fritid som ett ekonomiskt värde till gällande 
löner så skulle vi behöva revidera upp vår BNP per capita 
med ca 120 %. 

Även många av prylarna har skänkt tid. Har du svårt att 
få livspusslet att gå ihop? Då skulle du försöka lägga det utan 
hjälp av stormarknader, kyl och frys, dammsugare, tvätt- och 

diskmaskiner. En studie från universitetet i Rochester gör 
gällande att ett genomsnittligt hushåll år 1900 var tvunget 
att lägga 58 timmar i veckan till hushållsarbete. I dag har det 
minskat till blott 15 timmar. Till och med hemmafruar har 
minskat arbetstiden i hemmet med nästan två tredjedelar. 

För att se värdet av ekonomins utveckling behövs ett 
historiskt perspektiv. På kort sikt framstår effektiviseringen 
nämligen som problematisk. När en uppfinnare hittar på en 
bättre teknik eller ett företag utvecklar ett tidsbesparande 
produktionssätt ser vi främst vad det tränger undan. Vi ser 
fabriksnedläggningar och personalminskningar. Det är först 
på längre sikt som vi ser att det är just denna process som gör 
att vårt arbete blir allt mer produktivt. Vi skapar 20 gånger 
större värde per timme i dag än 1870 och därför kan vi arbeta 
mindre men ändå tjäna mer. Och när gamla varor och tjäns-
ter kostar mindre frigör vi köpkraft så att vi kan satsa på det 
nya och skapa jobb där – i högteknologisk produktion, vård, 
utbildning och underhållning. 

Historien ger oss möjlighet att se det långa loppet. Vi ser 
hur tekniken ständigt förbättras, hur arbetet ständigt förfinas.  
Och vi ser hur det leder till att vi kan leva andra liv än mor-
mors mormor gjorde. Vi kan till och  
med kosta på oss att känna oss en  
gnutta stressade över att vi inte  
hinner med alla fritidssysselsätt-
ningar vi skulle vilja ägna oss åt.

krönikan | johan norberg

Vunnen tid 

johan norberg är författare och 
debattör, känd för sitt förespråkande 
för liberalism, kapitalism och glo-
balisering. Som idéhistoriker 
och son till en riksarkivarie 
ligger även historia honom 
mycket varmt om hjärtat. 
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Den första Aladdinasken från 1939 var i utpräglad funkisstil. Avsikten var att skapa en enkel kartong utan överlastad dekor som innehöll 
ett urval av de populäraste pralinerna. Innan hade kunden själv valt vilka praliner som skulle plockas ner i kartongen och priset hade varit 
betydligt högre. Asken ingår i Marabous historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Foto: Michael Folmer.

En guldgruva fylld  
med svensk design
I maj invigdes Centrum för Näringslivshistorias nya satsning Designarkivet. Kultur-
ministern klippte bandet till det nya arkivet som rymmer på många skatter ur den svenska 
designhistorien och är ett av världens största i sitt slag. | susan göhlin

försökt få några dagars extra ledighet 
från skolan genom att bada i Surf. På 
1960-talet gick det nämligen vandrings-
historier om ”Surfeksem” och det blev 
för en och annan skoltrött tonåring ett 
lika beprövat sätt att slippa skolan, som 
att äta krita för att bli hes.

Formgivning av vardagens föremål  
väcker minnen och är ofta laddade 

med nostalgi. På Centrum för Närings-
livshistoria har man samlat skisser, 
föremål och bilder från 1880-talets 
industridesign till 1950-talets inred-
ningsföremål. Tillsammans med filmer 
och ljudupptagningar är detta ett av 
världens mest omfattande designarkiv, 
tillgängligt för forskning, undervis-
ning och journalistik.

när ett av världens största design-
arkiv invigdes i bergrummet hos Cen-
trum för Näringslivshistoria var många 
ur den svenska design- och kulturbran-
schen på plats. Kulturminister Lena 
Adelsohn Liljeroth inledde invigningen 
med en mycket personlig beskrivning 
av hur tvättmedelspaketet Surf, väckte 
minnen om hur hon som barn förgäves 
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Snart på webben 
Enligt Alexander Husebye, vd på 
Centrum för Näringslivshistoria är det 
unikt att samla alla företagsarkiv på ett 
och samma ställe. Utomlands arkiverar 
varje företag och formgivare sitt ma-
terial själv. Centrum för Näringslivs-
historias totala arkivbestånd omfattar 
mer än fem mil. För forskningen är det 
en stor fördel att ha tillgång till ett så 
omfattande material på ett och samma 
ställe. Den nya tekniken ger också helt 
fantastiska möjligheter att öka tillgäng-
ligheten och vid årsskiftet lanseras 
designarkivet på webben. Även stora 
mängder designmaterial från National-
museums och Nordiska Museets arkiv 
kommer att bli sökbart på den nya 
webbplatsen www.designarkiv.se.

Förutom näringslivets formgivning 
integreras Svensk Forms historiska 
arkiv (från den tid då det ännu hette 
Svenska Slöjdföreningen) i det fysiska 
Designarkivet. Enligt Ewa Kumlin, 
vd på Svensk Form, är slöjdförening-
ens arkiv världens äldsta designarkiv 
från 1846. Det innehåller bland 
annat hela dokumentationen om 

Stockholmsutställningen 1930, då 
funktionalismen fick sitt genombrott 
i Sverige. 

Kultursverige på plats 
På plats vid invigningen som ägde  
rum i maj, återfanns intresserade  
och entusiastiska gäster från bland 
annat Nationalmuseum, Svenskt 
Tenn, Kulturrådet, Konstfack och 
IKEA. Ett antal internationellt  
kända svenska formgivare som Hans 
Ehrich från A & E Design, Tom 
Ahlström och Nikolaus Franck  
fanns även på plats.  

Lars Lallerstedt, industriform-
givare och tidigare rektor på Konst-
fack, har formgivit det nya design-
arkivet och bidragit med nyskapande 
tankar kring hur man kan synliggöra 
materialet i arkivet. Istället för tradi-
tionella pärmar och arkivkartonger, 
syns en del av arkivets innehåll på två 
stora platta plasmaskärmar som visar 
skisser och foton på designade föremål 
och själva designprocessen. I arkiv-
hyllorna står föremål som många av 
oss har en relation till.

susan göhlin är fil.mag. i konstveten-
skap och master i designhistoria, verksam 
som kommunikationschef på Centrum för 
Näringslivshistoria, där hon även arbetar 
med Designarkivet.

Absolutflaskor och Mah-jong
Kulturministern studerade bland anat 
noggrant den svenska världssuccén 
Absolut och fick även en privat visning 
av originalen till omslagsbilderna på 
Wahlströms ungdomsböcker. Både 
Surfpaket och bokomslaget till Kitty  
i spökhuset väcker känslor.

Designarkivet vid Centrum för Nä-
ringslivshistoria består av föremål, text, 
film och bilder. Här återfinns material 
från 1880-talets svenska industridesign 
till 1950-talets inredningsföremål, ex-
empelvis de första ritningarna på Stock-
holms äldsta lyktstolpar från Bolinders 
verkstäder, designskisser på kylskåp 
ochdammsugare signerade Raymond 
Loewy för Electrolux, Lars-Magnus 
Ericssons första telefon och en samling 
mönster från 70-talets klädmärke Mah-
jong. Arkivmaterialet ägs av respektive 
företag, som ger tillstånd till forskare 
och journalister att gå in i arkivet. 
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Ögonblicket

Det är högsommar 1953 och Apotekarnes 
har bråda dagar att förse Sommarsverige 
med svalkande läskedrycker. I brådskan 
har utköraren till distrikt 90, Birger 

Oscarsson, råkat backa lite för långt över  
kajen i Vaxholm. Carlsberg Sveriges  
bildarkiv hos Centrum för Näringslivs
historia. Fotograf: Wfoto.
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Designarkivet invigt
david leidenborg, arkivarie och 
designhistoriker på Centrum för 
Näringslivshistoria visade ett hund-
ratal gäster in i Designarkivet. I den 
118 meter långa korridoren till arkivet, 
pryds väggarna av ett bildgalleri som 
representerar de olika branscher som 
arkivet täcker. Här återfinns foton ur 
bland annat handelns historia, allmän 
arbetsplatshistoria och design. Glimtar 

ur verkstadsindustrin finns på en bild 
där Rune Zernell, Atlas Copcos chefs-
designer och ergonom, arbetar med 
utvecklingen av 8-timmarsgreppet för 
borrmaskiner. En viktig svensk insats 
för att undvika en förr i tiden vanlig ar-
betsskada ”vita fingrar” hos arbetarna. 

Nyfikna gäster stannar till på arki-
vets designtorg, framför två gigantiska 
plasmaskärmar, där filmer på design-

processer och kända och okända före-
mål rullar fram på bild. Så småningom 
kommer vi in i det allra heligaste: hyllor-
na där man får titta, klämma och lyfta 
på föremålen. Lars Lallerstedts sam-
lade industriformgivning genom åren, 
material från 1800-talet till idag från 
Svenska Slöjdföreningen/Svensk Form, 
Hantverkslotteriet och Electrolux, för 
att nämna en liten del av helheten.

Ovan: Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth  
skall precis klippa bandet till Centrum för 
Näringslivshistorias satsning Designarkivet  
den 30 maj 2007. 

Till vänster: På plasmaskärmarna visas filmer, 
fotografier och skannade arkivhandlingar som  
illustrerar designprocessen.

foto: michael folmer 
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Etnologen Birgitta Conradson (t.v.), känd för sina medryckande böcker 
och artiklar, samtalar med designskribenten Jane Fredlund samt Centrum 
för Näringslivshistorias Susan Göhlin (t.h.), som varit mycket engagerad  
i Designarkivet.

Designern Hans Ehrich, känd bl.a. för designikonen Turn-O-Matic, 
tillsammans med Svensk Forms vd Ewa Kumlin. I bakgrunden Claes 
Eriksson, huvudsekreterare i Nationella rådet för arkitektur och design. 

Ivrigt samspråk om formgivning och historia: Hantverksföreningens vd, 
Lars Österlind, Lena Adelsohn Liljeroth och Centrum för Näringslivs-
historias vd Alexander Husebye.

Hugo Sahlin och Eva Hagberg från IKEA donerade dagen till ära ett 
exemplar av den första IKEA-katalogen från 1951. Här i samspråk  
med Centrum för Näringslivshistorias Edward Blom.

Centrum för Näringslivshistorias designhistoriker David Leidenborg, 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth samt industridesignern Lars 
Lallerstedt. (I bakgrunden: Nikolaus Frank, industridesigner.)
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Ahlsell 130 år
Ahlsell AB är idag en handelskoncern som säljer VVS-,  
el-, bygg-, kyl-, och gör det själv-produkter samt verktyg 
och maskiner. Historien är rik, då företaget är ett resultat 
av mer än 160 olika företag som fusionerats eller uppköpts 
genom åren. | anders gidlöf

grosshandeln – eller partihandeln 
som är en modernare beteckning – har 
inte varit föremål för forskning i samma 
grad som detaljhandeln och industrin. 
En förklaring kan vara att grossisternas 
aktiviteter inte är lika iögonfallande 
som fabrikens snurrande hjul och det 
pulserande livet i en butik. Den del 
av grosshandeln som är fristående 
gentemot detaljhandeln kännetecknas 
traditionellt av större lageranläggningar 
med skrymmande varor, export och 
import, avancerad logistik och för-
säljning endast mellan företag. I vid 
bemärkelse utövas grosshandel även av 
tillverkningsföretag, samt av agenturer 
som förmedlar kontakter mellan av-
lägsna producenter och lokala kunder. 
Grosshandlare har ofta kritiserats som 
onödiga och kostsamma mellansteg i 
handelskedjan. Men, om inte grossisten 
fanns skulle hans tjänster behöva utfö-
ras av personal hos tillverkare respektive 
kunder, vilket skulle göra hela processen 
mindre kostnadseffektiv. Ahlsell med 
föregångare är exempel på den fristå-
ende grosshandeln, om än kompletterad 
med detaljhandel för företagskunder.

Stort behov av rör
Från andra hälften av 1800-talet bygg-
de de svenska städerna upp sina första 
vatten- och gasverk samtidigt som 
kommunala avloppsledningar anlades. 
Städerna växte snabbt och hygienen 
måste höjas för att undvika äldre tiders 
epidemier och höga barnadödlighet, 
orsakade av exempelvis smittat dricks-
vatten. Under 1900-talets början blev 
vattenklosetter, badkar, centralvärme 
och varmvatten vanligare i mer väl-
beställda hus och hem samt på institu-
tioner som sjukhus. 

Ahlsell räknar sin historia tillbaka 
till grundandet av maskinagenturen 
John Bernström & Co 1877, med 
kontor och försäljning av pumpar och 
jordbruksmaskiner vid Riddarhus-
torget i Stockholm. (John Bernström 
blev senare legendarisk vd för AB 
Separator.) Till Ahlsells rottrådar hör 
även de f lesta andra tidiga, svenska 
rörgrossistfirmor, med säte i Helsing-
borg, Göteborg och Stockholm – samt 
även kemigrossisten Ågren & Wemyss, 
grundad 1887. Dessa företag har vid 
skilda tidpunkter sedan anslutits till 

huvudroten i släktträdet. (På senare år 
har även den norska rörgrossisten K. 
Lund Engros A/S inlemmats i Ahlsell 
och eftersom det grundades redan 1874 
i Trondheim är det således Ahlsells 
allra äldsta gren.)

Tar man sin utgångspunkt i före-
tagets nutida namn är släktträdets 
huvudrot rörgrossistfirman R. Ahlsell 
& Co, som startades först 1903 av brö-
derna Rudolf och Hermann Ahlsell. 
Bröderna Ahlsells far Adolf var chef 
för Stockholms gasverk och familjen 
såg behovet av en effektivare distribu-
tion av rördelar för vatten, avlopp, gas, 
värme och senare ventilation. 

Fusioner, fusioner, fusioner
R. Ahlsell & Co slogs 1909 ihop  
med Firma Heinrich Ahrens till AB 
Ahlsell & Ahrens, och 1922 skedde 
nästa fusion med Bernström & Co, 
varvid AB Ahlsell & Bernström bilda-
des. Företaget blev under mellankrigs-
tiden Sveriges största VVS-grossist, 
med produkter från Husqvarna Vapen-
fabrik, Norrahammars Bruk, Gustavs-
bergs Porslinsfabrik och Ifö-verken  
i Bromölla.

Från 1900-talets första hälft finns 
i arkivet många produktkataloger 
bevarade, med detaljerade beskriv-
ningar i ord och bild. För grosshandeln 
ersatte de den direkta kundkontakt 
som försäljning över disk skulle ge. 
Katalogerna försågs med kommenta-
rer, ändringar, överstrykningar och 
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En av Ahlsell & Ahrens bilar vid bolagets lager vid Nortulls godsstation, ca 1915. Ahlsells bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

annulleringsstämplar, innan de till 
slut ersattes av nya kataloger. Ahlsell 
& Bernströms kataloger lär ha varit 
f litigt i bruk hos mindre konkurrenter. 
Det var dyrt att framställa kataloger 
för små firmor, och därför bildade ett 
30-tal svenska rörgrossister 1945  
Förlagsaktiebolaget Rörbranschens 
Standardkatalog (RSK). 

År 1950 var ett viktigt år, då  
Ahlsell & Bernström gick ihop med 
störste konkurrenten Rylander & 
Asplund till AB Ahlsell-Rylander. 
I juni invigdes det nya central-
lagret i Södra Hammarbyhamnen 
i Stockholm, en stor standard- och 
kapacitetshöjning. Det hade direkt 
anslutning till hamnen och dess kra-
nar, järnvägsspår, krantruckar och 
traverser som arbetade i en rörhall 

med kapacitet för 3 000 ton rör, mot-
svarande sträckan från Stockholm till 
Malmö. I hela lagret rymdes 28 000 
olika varor som kunde packas och 
förf lyttas i standardiserade containers 
och på lastpallar. Hit f lyttade 1955 
också huvudkontoret – där det förblev 
till 1990. Följande decennier invigdes 
f lera nya så kallade distribunaler, 
d.v.s. kombinerade lager, kontor och 
utställningslokaler. De nya anlägg-
ningarna var också ett sätt att foga 
ihop f lera uppköpta företag – man 
började om på nytt och tillsammans  
i nya lokaler.

Ahlsell förblir
Ahlsell-Rylander sammanslogs 1962 
med Axel H. Ågren AB i Göteborg. 
Det nya namnet blev förstås: Ahlsell & 

Ågren. Att alltid ”Ahlsell” blev kvar i 
företagsnamnet berodde på att familjen 
Ahlsell var huvudägare i företaget till 
1950 och det därefter var så inarbetat.

Genom sammanslagningen 1962 
täckte det nya företaget nästan hela 
Sverige. Med undantag av Norrland 
skedde expansionen genom köp av 
lokala företag. In i det gemensamma 
boet tog Axel H. Ågren AB med sig 
sin traditionella speditionsverksamhet 
och partihandel med stålvaror, kemi-
kalier och industriråvaror, bl.a. natur-
sten, vattenglas och blästringssand till 
verkstadsindustrin, samt inte minst 
utvinning av industrisand från Born-
holm (Ahlsellkoncernens äldsta ut-
landsetablering). Vattenglas användes 
vid denna tid främst för konservering 
av ägg och exporterades till Afrika. 
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anders gidlöf är fil.mag. i kultur-
geografi och arkivarie vid Centrum för 
Näringslivshistoria. Han är en flitig arti-
kelskribent och är aktuell som bildredaktör 
till boken ”Ahlsell 130 år”.

Motstående sida: Tolvmeters IPE-balk lastas från travers på långtradare i Hammarby, 
Stockholm, 1970. Vid den här tiden var efterfrågan på stål större än tillgången i Sverige, 
eftersom det byggdes mycket bostäder och industrier. Ahlsells bildarkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.

Ahlsell & Ågren gick nu in på de 
äldsta stål- och järngrossisterna Söder-
berg & Haaks och Odelberg & Olsons 
område. Eftersom de sistnämnda 
samtidigt försökte expandera sin VVS-
handel, var relationerna mellan gros-
sistföretagen tämligen frostiga under 
1950- och 60-talen, ända tills Ahlsell 
lämnade stålhandeln 1978–79. 

Diversifiering och renodling
Ahlsells sentida historia är en berättelse 
om diversifiering, men också om åter-
gång till kärnområdet handel. Köpet av 
AB Gunnar Jirving i Huddinge 1974 
gav Ahlsell & Ågren tillgång till ett 
verktygs- och maskinsortiment, och 
1976 förvärvades den första försäljaren 
av elinstallationsprodukter, Elo-Duvnäs 
AB i Dalarna. Ahlsell, som företaget 
heter från 1977, tog under 1980-talet 
en mer industriell och högteknologisk 
riktning. Sedan tidigare fanns inom 
koncernen tillverkning av ventilations-
utrustning och korrugerad plåt, men 
1982 utvidgades industridelen påtagligt 
med förvärvet av AEG Telefunken 
Elektriska AB, som tillverkade och 
installerade hushållselektronik, kyl- och 
värmeprodukter samt mätutrustningar.

Ahlsell handlade vid den tiden även 
med träbyggvaror, samtidigt som ett 
eget fastighetsbolag bildades, och råva-
ror exporterades till bland annat Asien 
och Australien. Den spretiga och 
överlikvida koncernen blev 1986, mitt 
under börsyran, uppköpt av gruvbola-
get Boliden, som 1987 förvärvades av 
industrikoncernen Trelleborg. Ahlsells 

industriella verksamhet integrerades 
med andra delar av den nya koncernen 
eller avyttrades. Byggvaruhandeln sål-
des, men istället inleddes handel med 
kylutrustning. Kvar blev ett mindre 
självständigt och enbart handelsorien-
terat Ahlsell fram till 1999, då Trelle-
borg sålde de f lesta aktierna i Ahlsell 
till ett riskkapitalbolag. 

Proffsmarknader
Rörgrossisternas försäljning påverkas 
i hög grad av byggkonjunkturerna. 
Det ökande bostadsbyggandet och 
det politiska trycket att öka bostads-
standarden i Sverige på 1930- och 
40-talen betydde ett uppsving för 
VVS-branschen, liksom satsningen på 
miljonprogrammet i mitten av 1960-
talet. I slutet av 1970-talet tvingades 
Ahlsell anpassa sig till en krympande 
byggbransch, som nu blev mer inrik-
tad på många mindre renoverings-, 
ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt. 
Redan i 1960-talets lageranläggningar 
fanns plocklager för mindre installa-
tionskomponenter, så kallade snabbla-
ger, och 1973 öppnades det allra första 
snabblagret med självbetjäning på 
Norra Stationsgatan i Stockholm. 

När så datorbaserade onlinesystem 
för lagerhållning introducerades i 
slutet av 1970-talet var grunden lagd 
för det 1981 av Ahlsell lanserade 
konceptet Proffsmarknad. Det var 
ett varuhus för företagskunder med 
självbetjäning och kassor. Kunderna 
skulle inte längre behöva hålla egna 
lager utan skulle snabbt kunna handla 

mindre varor och kvantiteter. Med 
tiden har nästan samtliga Ahlsell-
anläggningar kompletterats med en 
Proffsmarknad, vilket är en epok-
görande utveckling i en gammal  
typisk grosshandelsbransch.

De senaste 20 åren
De senaste 20 åren har dominerats 
av två tendenser: koncentration av 
centrallager och distribution till stora 
s.k. logistikcentra, och den interna-
tionella expansionen. Inflyttningen i 
logistikcentrum i Hallsberg 1990 var 
epokgörande. Redan på 1960-talet 
etablerades försäljningsbolag i f lera 
länder, men från 1970-talet har företag 
med lokal lagerhållning och distribu-
tion förvärvats. Det började i Norge 
1976, där den gryende oljeindustrin 
hade stort behov av rördelar. 

Sedan 1990-talet har expansionen i 
Norge, Finland och Danmark accelere-
rat och de senaste tio åren har över 40 
bolag förvärvats. Numera finns Ahlsell 
även i Estland, Lettland och Ryssland. 
Företaget har uttryckligen valt stra-
tegin att öka verksamhetsområde och 
sortiment genom uppköp av existerande 
företag, och med dem följer personal, 
anläggningar, kunder och historia. En 
ansenlig del av dagens anställda har en 
gång arbetat i ett av Ahlsell uppköpt, 
ofta lokalt förankrat, företag.
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Snickers Workwear  
– en svensk klädsuccé
Matti Viio var elektrikern som blev arg över att ingen kunde tillverka vettiga arbets-
kläder. Men istället för att knyta nävarna i de undermåliga overallfickorna löste han  
problemet. | anders johnson

på 1�50talet sysselsatte svensk 
tekoindustri 115 000 personer. På 
1970-talet kom den stora krisen som 
slog särskilt hårt mot konfektionsindu-
strin. Vad som har hänt sedan dess är 
en remarkabel renässans för svensk 
textilindustri. Borta är jättefabrikerna 
med hundratals kvinnor vid det lö-
pande bandet som syr baskonfektion 
för hemmamarknaden. I stället har vi 
en starkt exportorienterad näring med 
14 000 anställda i Sverige som bygger 
på avancerad teknologi och design, 
utpräglat nischtänkande och ständig 
produktutveckling.

Antalet anställda i tekoindustrin har 
reducerats till en åttondel sedan 1950-
talet medan exporten har åttafaldigats. 
Den svenska tekoexporten uppgick 
2006 till drygt 16 miljarder kronor.

En viktig del i svensk textilindustri 
är den tekniska textilen, till exempel 
bilbälten, krockkuddar, torkfilt och 
viror till pappersindustrin, lyft- och 
lastsäkringsutrustning, filter för luft- 

och vattenrening, kablar, brandslangar 
samt hygien- och sjukvårdstextilier. 
Vanliga kläder tillverkas knappast i 
Sverige längre. Däremot har vi f lera 
framgångsrika formgivare som Filippa 
Knutsson, Johan Lindeberg och  
Gunilla Pontén.

Elektrikern som  
blev förbannad
En annan intressant klädskapare under 
senare decennier, som dock är mindre  
känd hos allmänheten, är Matti Viio 
– skaparen av företaget Snickers 
Workwear. Han föddes i Finland 1939
och kom till Sverige som krigsbarn 1941.

Mellan 1959 och 1972 arbetade 
Matti Viio som elektriker, först med 
att bygga högspänningsledningar och 
därefter med installation av kablar. Han 
noterade att det ägde rum en snabb tek-
nisk utveckling av material, verktyg och 
arbetsmetoder under de här åren. Det 
var bara en sak som inte förändrades: 
arbetskläderna. De kläder som då fanns 

uppfyllde inte de krav som borde ställas 
på rörelsefrihet, styrka och anpassning 
till moderna verktyg och maskiner.

Vid f lera tillfällen föreslog Matti 
förändringar. Men ingen lyssnade. Till 
sist tappade han tålamodet och blev 
ordentligt förbannad:

En dag gick jag hem från jobbet och 
ritade mina egna arbetskläder! Det 
var mitt sätt att protestera mot den 
etablerade tillverkningen av arbets-
kläder. Jag ville visa att vi arbetare 
har stolthet och kunskap och att vårt 
behov av respekt är detsamma som för 
alla andra grupper i samhället.

Miljon för lapp på byxan
Den utlösande faktorn kom 1972 
när han läste en artikel i DN att två 
svenska tillverkare av yrkeskläder, 
Fristads och Slitman, hade fått 1,5 
miljoner kronor i utvecklingsbidrag 
från Styrelsen för teknisk utveckling 
(STU) för att utveckla bättre kläder 
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Artikeln bygger på Matti Viios
Följden av att bli förbannad – den 
mustiga berättelsen om entrepre-
nören Matti Viio berättad för Pelle
Jansson (Industrilitteratur 1996).

År 2006 sålde Matti Viio Snickers 
Workwear till Hultafors AB. Också 
detta företag har en intressant bak-
grund. Det har sina rötter i Svenska 
Mått- och Tumstocksfabriken, grundad 
av arkitekten Karl-Hilmer Johansson 
Kollén i Stockholm 1883. Han hade 
uppfunnit tumstocken – en vikbar 
komparationslinjal som gjorde det 
möjligt att snabbt översätta tum- och 
metermått, vilket behövdes när Sverige 
gick över till metersystemet 1879–88. 
Men det är en annan historia.

för byggnadsarbetare. Matti tyckte att 
resultatet av denna utveckling var när-
mast patetiskt – lite bredare hängslen 
och en lapp på knäna.

Mitt under tekokrisen tog Matti 
Viio ett djärvt steg då han beslöt att 
börja tillverka yrkeskläder. Han fick 
ta ett banklån för att finansiera tyg-
köpen, ritade själv de första kläderna 
och lade ut tillverkningen på en liten 
fabrik. Tekokrisen gjorde att det fanns 
ledig kapacitet i många svenska fabri-
ker, även om få då trodde på Mattis 
affärsidé. 

Företaget grundas
År 1975 startade han företaget 
Snickers Original (nu Snickers Work-
wear) som har blivit ett internationellt 
framgångsrikt företag då det gäller att 
utveckla, tillverka och marknadsföra 
yrkeskläder.

Matti Viio kom tidigt kontakt med 
en skicklig marknadsförare, Bengt 
Eriksson, som ansåg att Snickers skulle 

fokusera marknadsföringen på Mattis  
personliga engagemang. År 1975 annon-
serade företaget på en helsida i Expressen 
med en bild på Matti under rubriken 
”Elektrikern som blev förbannad och 
gjorde sina egna yrkeskläder”.

Företaget växte under de följande 
åren med nästan 100 % per år och 
1980 började man etablera försäljnings-
ställen utanför Sverige. År 1982 blev 
Matti Viio utsedd till Årets marknads-
förare. STU gjorde en sammanställ-
ning av Sveriges 100 viktigaste inno- 
vationer 1945–80. En av dem var 
Snickers arbetskläder. 

Ledande i Europa
År 1995 öppnade Snickers ett stort 
lager i Holland. Snickers huvudkontor 
ligger i Sollentuna där också kläderna 
formges. Tillverkningen sker i Lettland 
och Vietnam. Snickers Workwear är  
i dag ett av Europas ledande varumär-
ken inom arbetskläder och finns repre-
senterat i 15 länder.

anders johnson är skriftställare 
och har skrivit ett stort antal böcker om 
näringslivs- och samhällsfrågor, ofta ur  
ett historiskt perspektiv.

Matti Viio invaderar ett styrelserum, ur en annons för Snickers kläder från 1984. Snickers Workwears arkiv hos Centrum för Närings-
livshistoria. 
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Tidskriften Företagsminnen tio år
Från ett tunt, svartvitt nyhetsbrev till ett färgrikt 
näringslivshistoriskt magasin. Tidskriften Företagsminnen 
fyller tio år och har utkommit med 27 nummer! 
edward blom och alexander husebye. foto: eva hildén smith.

företagsminnen utkom som tid-
skrift första gången 1997. Den var  
då endast ett tunt nyhetsbrev från  
Föreningen Stockholms Företags-
minnen, numera Centrum för Närings-
livshistoria. Redan till andra numret 
hade den fått mer av tidskriftens form 
och innehåll och med tiden skulle  
den utvecklas till ett regelrätt histo-
riskt magasin. Tills idag har det blivit 
27 nummer.

Företagsminnen skapades dock  
inte ur intet; sedan 1981 gav förening-
en ut en årsbok, som med tiden hade 
fått namnet Företagsminnen, och  
tidskriften kan sägas vara en fortsätt-
ning på denna. 

Formatet har varit detsamma sedan 
starten. Det första numret var på en-
dast åtta sidor, varefter omfånget med 
ett undantag – föreningens jubileum – 
ökat successivt till dagens 36. Företags-
minnen har för det mesta utkommit 
med mellan två och tre nummer per år; 
idag är ambitionen fyra nummer.

Vi som g jort tidskriften
Första numret hade Göran von  
Knorring som redaktör. Han hade  
varit ansvarig för årsboken de senaste 
tio åren och redaktörsvalet borgade 
därför för kontinuitet. Centrum för 
Näringslivshistorias vd, Alexander 
Husebye, tog sedan själv över redaktör-
skapet för de kommande sex numren. 
Han efterträddes som redaktör till 
1999;2 av Pontus Staunstrup. År 2003 
övertogs redaktörskapet av Edward 

Blom, som sedan dess har hunnit med 
sammanlagt 13 nummer.

Tidskriften har alltid omgivits av 
goda krafter, framför allt medarbe-
tarna på Centrum för Näringslivs-
historia, som kläcker idéer till både 
teman och artiklar. Men även forskare 
och andra i vårt nätverk kommer med 
synpunkter och uppslag.

Bildmaterialet är en omvittnad styr-
ka och bildarkivarie Anders Gidlöf har 
stått för många av de fynd som vi gör i 
företagens historiska arkiv. Flera av dem 
har hamnat under vinjetten ”Ögon-
blicket”, ibland med bidrag från närings-
livsprofiler som Peter Wallenberg.

Företagsminnens skribenter har 
hämtats bland medarbetare vid Cen-
trum för Näringslivshistoria, forskare, 
journalister och andra skribenter. Från 
medarbetarna har kommit artiklar som 
bygger på ingående kännedom om före-
tagens källmaterial, forskare har presen-
terat egna, nya forskningsresultat, 
men även större skeenden och bredare 
teman. De professionella skribenterna 
har kompletterat med journalistiskt 
skrivna skildringar av företag, personer 
eller händelser. 

Framstående formgivare
Det första numret hade en enkel 
nyhetsbrevslayout. Redan till nästa 
nummer skapades en mer riktig tid-
skriftsdesign av kulturprofilen Julian 
Birbrajer (just aktuell med att ha fått 
ett konstverk indraget på Liljevalchs). 
Han utformade även föreningens då-

varande grafiska program. Efter ett 
drygt år med Julian tog den grafiska 
formgivaren Cecilia Medin över desig-
nen. Även Torbjörn Eriksson (chefre-
daktör på tidskriften Musikdramatik/
Opera och numera Kungliga Operans 
informationschef) har svarat för lay-
outen under några år. 

År 2003 fick Företagsminnen en 
helt ny grafisk form av Art Directorn 
Matts Hildén, Silvia Media. Tidskrif-
ten trycktes nu i f lerfärg; bildmateria-
let fick ta betydligt mer plats och bre 
ut sig, nya vinjetter tillkom och form-
språket blev allmänt djärvare och mer 
magasinsmässigt. 

Matts har fortsatt att ansvara för 
grafisk form och teknisk produktion, 
på senare tid med hjälp av sin kollega 
Ingrid Wallmark Hjerpe. I och med 
2007;1 gjordes en viss justering av lay-
outen i linje med Centrum för Närings-
livshistorias övriga grafiska program. 

Allt ur näringslivets historia
Företagsminnens innehåll har varie-
rat. Från början var artiklarna mycket 
korta; idag tar de tillsammans med 
illustrationerna betydligt större utrym-
me. Vi tror att vi har hittat ett lämpligt 
format, men är alltid tacksamma för 
respons från våra läsare.

Temana för artiklarna har berört  
allt från chokladasken Aladdins design-
historia eller svensk mjölkpropaganda 
till vissa svenska företags diskrimine-
ring av judar under andra världskriget 
eller varför företag har nytta av sina 
historiska arkiv.

Studerar man artikelregistret som 
gavs ut för tre år sedan ser man att 
vissa branscher återkommer, till ex-
empel bank- och försäkring, elektro-
nik och it, förlag och tryckeri, handel, 

 Ett fyrfaldigt leve!



17företagsminnen 2007;3

hotell och restaurang samt sjöfart och 
verkstadsindustri. Ämnen som arbets-
liv, marknadsföring, mat och dryck 
samt artiklar skrivna ur en etnologisk 
vinkel har också varit f litigt förekom-
mande. Sedan fyra år har ett speciellt 
huvudtema funnits för de f lesta num-
mer och en tredjedel av artiklarna har 
relaterat till detta. Temana har varit: 
handel, rederier, företagsetik, bilar, 
design, mobil, byggföretag, bryggerier 
samt resor, alla naturligtvis ur ett his-
toriskt perspektiv.

Förutom artiklar om näringslivets 
historia har tidskriften även informerat 
om Centrum för Näringslivshistorias 
verksamhet och nyheter rörande nä-

ringslivsarkiv och näringslivshistoria. 
Det har rapporterats från seminarier, 
informerats om föreningens verksam-
het och debatterats. Tidskriften har 
sedan första numret innehållit recen-
sioner av näringslivshistorisk litteratur. 

Förutom populära ”Ögonblicket” 
har även ”Krönikan” tillkommit där en 
intressant person ges utrymme att mer 
personligt berätta om något som rör 
näringsliv och historia. 

”Det visste du inte”
Nu har tio år gått och vi ser ingen 
avmattning i intresset för näringslivs-
historia. Tvärtom, det är i ständigt 
ökande i företagen, hos skolelever,  

i dagstidningar och på teve. Tidskrif-
ten Företagsminnen är en del av detta. 
Gärna med en attityd av att ”detta vis-
ste du inte” och med en positiv syn på 
att näringslivet har en berättelse som 
är väl värd att berätta. Den är inte slät-
struken utan rymmer såväl framgångar 
som motgångar, succéer som miss-
lyckanden. Det skall bli spännande att 
fortsätta berätta om företagen, män-
niskorna, produkterna med aktualitet, 
men också med en kick av nostalgi.   

edward blom är chef, särskilda projekt 
vid Centrum för Näringslivshistoria och 
Företagsminnens redaktör. 
alexander husebye är Centrum för 
Näringslivshistorias vd.
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företagsminnens framsida har prytts av de mest skilda motiv genom åren, 
även om det nästan alltid rört sig om historiska bilder. Flera har rönt positiv 
uppmärksamhet och ibland har de avbildats i andra tidningar.

Samtliga nummer med färgbild och de f lesta äldre finns ännu att köpa från 
Centrum för Näringslivshistoria via info@naringslivshistoria.se. Ett artikel-
register finns tillgängligt över www.naringslivshistoria.se/foretagsminnen. 

Nummer som är äldre än två år 25 kr, övriga 45 kr. Porto tillkommer.
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Ångpanneföreningen  
– föreningen som blev konsultbolag
Ångpanneföreningen startades för att hindra landets ångpannor från att explodera. 
Kontrollinstansen blev ett vinstdrivande företag, som skickligt anpassat sig till varje  
nytt teknikskifte. | kristina rosén

den första ångpannan i Sverige 
byggdes 1807 nästan 100 år efter att 
den första byggts i England. Men 
när den industriella revolutionen tog 
fart på allvar i Sverige var ångdriften 
en viktig del i den. Fördelen med 
ångdrift, till skillnad från dåtidens 
alternativ, var att den var obunden till 
naturtillgångar, oberoende av t.ex. 
vattendrag. En effektiv och obunden 
drivkraft i en tid då järnvägen byggdes 
ut, den norrländska träexporten var  
i startgroparna och ett f lertal större  
företag växte snabbt inne i städerna. 

Optimismen var stor och satsningar-
na på ny teknik likaså, men ibland gick 
det lite för snabbt. Olyckorna i Sverige 
var få, men i föregångslandet England 
skedde ett f lertal ångpannerelaterade 
olyckor varje år med dödlig utgång. Ett 
av problemen var att pannorna eldades 
över sin kapacitet. I Sverige höjdes 
allt f ler röster rörande arbetares och 
tjänstemäns villkor på arbetsplatsen, 
bl.a. rörande arbetstider och olika typer 
av skyddsfrågor. Detta ledde till att det 
1889 tillsattes en Ångpannekommitté 
för att utreda behovet av en statlig in-

spektion av ångpannorna. Det behövdes 
utbildning av pannskötare och kontroll 
av importerade pannor. 

Industrin tar initiativ
”Då det med fog bör kunna sägas, att 
varje hederlig ångpanneägare gärna 
vill sig på bästa sätt skydda mot 
explosion [---] så tro vi oss kunna 
antaga, att den svenska ångpanne-
ägaren nu skulle kunna finna det 
vara med sin fördel att söka fören-
ingsvis åstadkomma, vad som för de 
f leste enskilde är en omöjlighet … ”
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En av de många anläggningar ÅF inspekterat genom åren. ÅF:s bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Brevet från Munksjö i Jönköping 
blev startskottet till att en interim-
styrelse bildades den 23 februari 1895 
till det som skulle bli Södra Sveriges 
Ångpanneförening med säte i Malmö. 
Uppropet kom som ett svar på den 
då efterfrågade lagstiftningen och ett 
försök från industrin till självsanering. 
Varje uppdragsgivare gjordes till 
medlem. Eftersom man först och 
främst skulle bedriva besiktnings- och 
kontrollverksamhet blev karaktären 
en kooperativ sammanslutning – allt 
efter utländsk modell, bl.a. fanns lik-
nande sammanslutningar i Tyskland. 
Även i Stockholm uppmärksammades 
uppropet men underlaget och intres-
set var mindre. Det bildades i alla fall 

en interimstyrelse och tre år senare 
startade Mellersta och Norra Sveriges 
Ångpanneförening på allvar, men var 
inledningsvis betydligt mindre. 

Utökad verksamhet
Vid inspektionerna kom det ganska 
snabbt att även handla om konsulta-
tion med utbildning av eldare och råd-
givning vid placering, murning m.m. 
År 1900 blev föreningen ackrediterad 
av kommerskollegium vilket ledde till 
f ler medlemmar. Från ca 1910 utöka-
des verksamheten hos Södra Sveriges 
Ångpanneförening till konsultupp-
drag och besiktningar av elektriska 
anläggningar vilket utökade verksam-
heten avsevärt. 

I samband med första världskriget 
kom föreningarna att intressera sig 
allt mer för energiproblemet. Kriget 
innebar en minskad import av kol och 
andra och effektivare lösningar söktes, 
vilket fick krisåren att bli en kreativ 
period. Det resulterade i en helt ny 
typ av uppdrag bl.a. inom kärnkrafts-
utvecklingen. På 1940-talet började 
också Norra och Mellersta Ångpanne-
föreningen att bli allt större och gick 
storleksmässigt om Södra Sveriges 
Ångpanneförening. Ett utökat samar-
bete inleddes mellan de två och 1964 
slogs de samman till Ångpannefören-
ingen. I samband med sammanslag-
ningen diskuterades ett namnbyte men 
så skedde inte. Däremot började man 
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att i allt större utsträckning att endast 
använda förkortningen ÅF. 

Besiktningarna förstatligas
ÅF har köpt eller inregistrerat ett stort 
antal bolag under åren som sedan har 
bedrivit olika typer av verksamheter 
i form av t.ex. dotterbolag, men inte 
förrän 1991 tog samtliga dotterbolag in 
”ÅF” i sina namn.

Ett hårt slag kom 1977 när besikt-
ningsverksamheten av tryckkärl, 
hissar m.m. förstatligades. Ca 300 av 
företagets medarbetare började då på 
AB Statens Anläggningsprovning. 
Besiktningsverksamhet av el förstat-
ligades dock inte. Företaget hade sedan 
början av 70-talet försökt anpassa sig 

för att även fortsättningsvis kunna 
bedriva besiktning genom att dela upp 
verksamheten i f lera oberoende juri-
diska enheter. Även om denna åtgärd 
inte räckte kom verksamheten fortsätt-
ningsvis att jobba i olika bolag. 

Den nuvarande formen består av 
fem divisioner och ett moderbolag. De 
olika divisionerna jobbar med olika 
teknikområden och under dessa finns 
dessutom ett antal dotterbolag. AB 
Ångpanneföreningen är moderbolaget 
dit konsultverksamheten f lyttades över 
1981 från föreningsformen, företaget 
börsnoterades i januari 1986.

 ÅF har under sin historia varit med 
om fyra stora teknikskiften, först ång-
kraft sedan elektricitet och med den 

Den som vill lära sig mer om  
ÅF kan läsa Ulf Wickboms  
Den goda kraften, som togs 
fram i samband med föreningens 
100-årsjubileum 1995. Eller  
ta sig en titt i företagets arkiv, 
som finns hos Centrum för  
Näringslivshistoria samt ÅF. 

kristina rosén är fil.mag i historia och 
arkeologi, verksam som koncernarkivarie 
vid ÅF. Sin humanistiska bakgrund till 
trots hyser hon ett stort teknikintresse.

så småningom kärnkraft och i senare 
halvan av nittonhundratalet mer och 
mer datorisering. 

Ångpanneföreningen började tidigt inspektera och ta konsultuppdrag rörande elektriska anläggningar. Med 5000 volt kan man föstå att det 
var behövligt. ÅF:s bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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divisionerna inom Ångpanneföreningen har vuxit 
fram sedan 1960-talet och har under resans gång 
haft en mängd olika namn och organisationsformer. 
Företaget har idag ca 3 750 medarbetare, huvuddelen 
i Sverige. 

Engineering arbetar sedan 1988 med industriella  
projekt inom industriell it, el och automation [ersät-
tande av manuell arbetskraft genom teknik], samt 
med mekanik och rörkonstruktioner. Divisionen utför 
modernisering, utbyggnad eller nybyggnation av pro-
duktionsanläggningar.

Infrastruktur utför infrastrukturella utvecklings- 
och förbättringsuppdrag inom kommunikation och 
underhållsteknik, som telekommunikation, ny- och 
ombyggnad av lokaler, elkraft samt förstudier och 
strategisk planering för trafikteknik. Det är denna 
del av ÅF som syns mest i media.

Kontroll är en oberoende tredjepartskontrollant 
i form av ett dotterbolag. Denna, den äldsta verk-
samhetsgrenen, kunde återupptas efter EU-inträdet 
1995, då besiktningsverksamheten åter släpptes fri. 
Verksamheten har tre huvudinriktningar: besiktning, 
provning och certifiering, t.ex. av hissar, rulltrappor 
och skidliftar – samt fortfarande någon enstaka  
äldre ångpanna.

Process: ÅF har under hela sin historia samarbe-
tat med den energikrävande skogsindustrin. Inom 
massa- och pappersindustrin handlar uppdragen om 
att projektera nya bruk samt renovera och effektivisera 
befintliga. Under denna division ligger även konsulter 
som arbetar med effektivare resursförbrukning och 
miljöförbättringar kring kärnkraft, fjärrvärme, fjärr-
kyla och gas, områden som ÅF började intressera sig 
för på 40-talet.

System arbetar med produktutveckling och hög-
teknologisk it. Detta är ett av ÅF:s nyare områden 
med uppdrag inom t.ex. mobiltelefoni, positionerings-
system för fartyg och pacemakers.

ÅF idag

Bli historisk!
Vi har förenat det bästa inom konfektyr och konfektion i våra 
historiska och eleganta Marabou-T-shirts! För dig som inte har 
tid att uträtta stordåd som renderar artiklar i Nationalencyklo-
pedin etc, är detta ett perfekt tillfälle att geschwint bli historisk 
för blott 250 kr! T-shirtarnas brösttryck är minst lika tjusigt som 
ryggtrycket. Vart du än i världen vänder, ett sött budskap du 
sålunda sänder. Beställ på www.naringslivshistoria.se/t-shirt
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Recensioner i urval
börje isakson är journalist och för-
fattare med förflutet på Teknikens Värld, 
Månadsjournalen och Dagens Industri. 
Han har bl.a. recenserat litteratur och 
skrivit böcker om historia.

Eskilstuna Omnibustrafik  
– en historik över stadstrafiken i Eskilstuna och Torshälla 

av anders forsberg, trafiknostalgiska förlaget

Anders Forbergs bok skildrar fram-
växten av kollektivtrafiken i de två 
kommunerna. Det är en rikt illustrerad 
berättelse som ingående redogör för 
olika bussrutter och -modeller och som 
vänder sig till specialintresserade. 

Men i den ganska torra faktaredo-
visningen finns embryot till en berät-
telse, som dessvärre inte lyfts fram: 
Den om den unge entreprenören Knut 
Oskar Gustafsson – ett av tio syskon –  
som på 1920-talet fick idén att starta 

busstrafik och som sedan, i tuff kon-
kurrens, under 40 år byggde upp Eskils-
tuna Omnibustrafik (EOT) till ett li-
tet transportimperium i Mellansverige. 
Det såldes 1964 till Wallenbergkoncer-
nens Södertälje Omnibus AB.

Kopparkungen – Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824
av klas nyberg (red) m.fl, stockholmia förlag 

Detta är näringslivshistoria i sin  
bästa form. Skildringens tyngdpunkt 
är Bengt Magnus Björkman, som  
från ganska enkla förhållanden – han 
var hattmakarlärling och bodgosse –  
arbetade sig upp till att bli en av  
Sveriges främsta företagare och  
Finlands rikaste man.

Det skedde genom att han på 1770-
talet fick möjlighet att bli delägare 
– och senare ensam ägare – i ett han-
delshus i Stockholm. Det exporterade 
järn, koppar, trävaror och tjära och 
importerade salt och spannmål. Av ett 
konkursbo köpte han sedan fem bruk i 
Finland – det i dag mest kända är Fis-
kars – utvecklade dem och ställde i rätt 
tid om några bruk från produktion av 
järn till framställning av koppar.

Vinsterna investerade han senare i 

f lera gods i stockholmstrakten. Bengt 
Magnus Björkman ägde tio stora går-
dar i nuvarande Järfälla och Sundby-
berg samt Farsta säteri och Nacka gård.

Han hade också intressen i sillfisket 
på Västkusten och var delägare i Ost-
indiska kompaniet.

Men Kopparkungen är inte i första 
hand en success story från 1700- och 
1800-talet. Med Bengt Magnus Björk-
mans företagsbyggande som utgångs-
punkt vidgas redogörelsen till Sveriges 
ekonomiska och politiska historia un-
der den aktuella perioden (Björkman 
arresterades efter mordet på Gustav 
III och pekas ut som finansiär i kup-
pen mot Gustav IV Adolf 1809), den 
svenska och finska handeln,  gruvnä-
ringen, skeppsbroadeln och de ledande 
företagarnas finansiella nätverk.

Resultatet är en både bred och de-
taljrik skildring av svensk ekonomisk 
politik och svenskt näringsliv före in-
dustrialismen och av en av de män som 
drev på utvecklingen.
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Skandinaviskt civilflyg – en resa genom 50 år
av mikael öqvist, trafiknostalgiska förlaget 

Här presenteras vykort och trycksaker 
som getts ut av de skandinaviska flyg-
bolagen mellan 1924 och 1968. Det är 
en bildmässig nostalgitripp för flygin-

tresserade, från Svenska ABAs Junkers 
F 13 år 1924 till Internords Boeing
727-100 1968. Boken ger en ganska in-
tressant bild av hur synen på – och mark-

nadsföringen av – allmänflyget har ut-
vecklats, från exklusivt transportmedel 
till om inte folkflyg , så långt sträcker 
sig inte dokumenten, så till charterflyg. 

Ostindiska compagniet och jakten på silver – Snillen eller tokstollar?
av bertil holmström, warne förlag

något silver i Dalslands berg – och har 
uppenbarligen aldrig funnits – vilket 
experterna visste, men kung och kom-
pani valde att bortse ifrån. 

Hur detta kunde ske kunde ha varit 
intressant att ta del av om författaren, 
som är journalist, berättat historien 
rakt, lugnt och sansat. Det tål den. 
Men istället hastar han igenom berät-
telsen, hoppar härs och tvärs samtidigt 
som han ivrigt pekar ut alla konstig-
heter. Resultatet blir förvirrande och 
svårläst. Det är synd.

Bertil Holmström berättar den smått 
fantastiska historien om ett av (av 
många) försök att öppna silvergruvor  
i Dalsland.

Detta försök, som gjordes under 
1700-talet, initierades av kungen, 
Gustav III, och involverade Ostindiska 
kompaniet. Det senare behövde silver 
för sina export- och importaffärer, 
kungen ville ha silver för att låta sina 
alkemister förvandla det till guld(!).

Allt slutade naturligtvis med en 
ekonomisk katastrof. Det fanns knappt 

Monografin över Uppsala–Ekeby är 
en vacker bok som domineras av bilder 
på företagets produkter samt av bruket 
och arbetet där.

Lars Lambert berättar kortfattat  
om brukets historia: från det proble-
matiska startåret 1886, med tillverk-
ning av tegel och kakel, över bredd-
ningen till kakelugnstillverkning till 
framgångsåren under 1910-talet då 
Uppsala-Ekeby genom uppköp växte 
till Skandinaviens största industri i sin 
bransch med över 300 anställda.

Framgången bäddade för den pe-
riod som gjorde företagsnamnet känt 
för en större allmänhet: satsningen på 
hushålls- och prydnadsvaror i kera-
mik. Den inleddes under 1920-talet 
och kulminerade under 1950-talet  
då f lera av Sveriges mest framstående 

Uppsala-Ekeby 1886–1978 – en historik i ord och bild om ett bruk
med annchristine fogelberg och helene karlsson som redaktörer, bombus

keramiker och formgivare arbetade  
i Uppsala-Ekeby. 

Den perioden skildras också mer 
ingående i ett särskilt kapitel av Love 
Jönsson. Det kompletteras med inter-
vjuer med och presentationer av ett 
antal av de keramiker som var verk-
samma hos Uppsala-Ekeby.

Under 1960- och 1970-talen ökade 
konkurrensen, främst från låglönelän-
der i Asien. Uppsala-Ekeby försökte 
möta den med rationaliseringar som 
gick ut över den konstnärliga kvalitén, 
men det hjälpte inte. 1978 upphörde 
verksamheten.

Med sitt rika bildmaterial ger 
boken om Uppsala-Ekeby en både 
intressant och sevärd skildring av en 
bit svensk industri- och designhisto-
ria. Men tillgängligheten försvåras av 

att de många bilderna ligger i stora 
block i bokens början och slut – utan 
bildtexter. Dessa finns i textdelen. 
Det medför mycket och irriterande 
bläddrande för att få veta vad bilderna 
egentligen visar.
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Aktuell forskning

Svensk basindustri  
under andra världskriget

i slutet av 1��0talet genom-
fördes i Sverige liksom i ett f lertal 
andra länder utvärderingar av hur 
den judiska befolkningen drabbats 
ekonomiskt av judeförföljelserna  
under 1930- och 40-talen. Den 
svenska ”naziguldkommissionen” 

mats larsson är professor i ekonomisk 
historia vid Uppsala universitet, speciali-
serad på finans- och företagshistoria.

presenterade sina resultat i ett hu-
vudbetänkande (SOU 1999:20) samt 
ett antal bilagor. Denna utredning 
öppnade för andra frågor som hade 
anknytning till Sveriges relation till 
Nazityskland och via Vetenskaps-
rådet anslog regeringen medel för  

en utökad forskning inom olika om-
råden. Inom ramen för detta projekt 
har nyligen två forskarrapporter pu-
blicerats av Martin Fritz och Birgit 
Karlsson, båda från Ekonomisk- 
historiska institutionen vid Göte-
borgs Universitet.

Vilken betydelse hade egentligen de tyskägda järngruvorna under 2:a världskriget 
och vilket var nazitysklands förhållande till den svenska trä- och massaindustrin. 
Två nya forskarrapporter ger svar på frågorna.
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Sveriges tyskgruvor
– Tyskägda gruvor i Sverige under andra världskriget
av martin fritz, sekel bokförlag

Den svenska järnmalmen var av stra-
tegisk betydelse för Tyskland under 
andra världskriget. Detta har bland 
annat analyserats tidigare i ett f ler-
tal publikationer av Martin Fritz. I 
Sveriges tyskgruvor anlägger han ett 
nytt perspektiv. Huvudfrågan är om 
de tyskägda gruvorna kan betraktas 
som i huvudsak tyska eller svenska 
företag. Inledningsvis ges en beskriv-
ning av de tyska intressen som fanns 
i svensk gruvindustri. Denna visar att 
tyskgruvorna oftast var järnfattiga 
och relativt lågproduktiva samt att 
de sällan lämnade något ekonomiskt 
överskott. Endast på marginalen kan 
dessutom de tyskägda gruvorna ha 

bidragit till att täcka det tyska järn-
malmsbehovet.

Med hjälp av offentligt material från 
såväl Sverige som Tyskland och interna 
handlingar från svenska gruvbolag 
analyseras sedan hur svenska intressen 
både formellt och reellt kunde hävda 
sig mot tyska ägare. Fritz konstaterar 
att det inte fanns någon större skillnad 
mellan hur svensk- och tyskkontrol-
lerade företag agerade, inte ens under 
krigets inledningsskede då den tyska 
makten var som starkast. Tvärtom 
försökte gruvföretagen konsekvent att 
värna svenska intressen, vilket bland 
annat underlättades av att malmen från 
de tyskägda gruvorna ingick som en 

del i de bilaterala svensk-tyska handels-
förhandlingarna. Tyskgruvornas före-
tagsledningar – som var svenska – hade 
också en stark position visavi sina tyska 
ägare, bland annat beroende på att 
tyskarna sällan deltog i styrelsemötena. 
En annan förklaring till att gruvorna 
behöll sin svenska karaktär kan vara att 
de tyska stålkoncerner som var ägare i 
de mellansvenska gruvorna inte gjort 
sig kända för några starka nazisympa-
tier. Martin Fritz bok avslutas med en 
analys av hur gruvan i Koskullskulle 
blev en bricka i ett internationellt stor-
finansiellt spel och hur avvecklingen  
av de tyska gruvintressena i Sverige  
genomfördes efter andra världskriget.  

Egenintresse eller samhällsintresse 
– Nazityskland och svensk skogsindustri 1933-1945
av birgit karlsson, sekel bokförlag

industrins export till Nazityskland 
successivt ökade.

Även Birgit Karlssons framställ-
ning bygger på en blandning av 
offentligt och företagsrelaterat ma-
terial bland annat från Centrum för 
Näringslivshistoria. Inledningsvis 
ger boken en övergripande bild av 
de ekonomiska relationerna mellan 
Sverige och Tyskland samt de speci-
fika kontakterna mellan den svenska 
skogsindustrin och tyska köpare.  
Undersökningen fokuserar särskilt  
på hur tyska strävanden efter att  
integrera svensk skogsindustri i en 
tysk storekonomi kan kopplas till 

Till skillnad från den svenska gruv-
industrins relation till Tyskland har 
den svenska trä- och massaindustrin 
under krigsåren varit föremål för rela-
tivt begränsad forskning. Visserligen 
ingick dessa branscher inte i den tyska 
krigsmaskinen, men för Sverige var 
exporten av trä och massa till Tyskland 
av större ekonomiskt värde än järn-
malmen. Birgit Karlsson har i sin bok 
Egenintresse eller samhällsintresse 
anlagt en bred frågeställning i det att 
hon inledningsvis analyserar hur den 
svenska skogsindustrin utvecklades 
under åren 1933–45, för att sedan 
undersöka varför den svenska skogs-

planhushållningstänkande och före-
tagssamarbete. Detta synsätt gör  
analysen särskilt intressant. God 
sammanhållning mellan svenska före-
tag och ett mer eller mindre uttalat 
stöd från statsmakterna var viktigt  
för att hävda de svenska intressena 
gentemot Tyskland.

Martin Fritz och Birgit Karlssons 
böcker är välkomna bidrag till vår 
kunskap om den svenska ekonomins 
relation till Nazityskland. Under-
sökningarna ger oss otvivelaktigt  
ny kunskap men pekar också på  
behovet av liknande analyser för  
andra branscher. 
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Den förste moderne svensken?
En statistiker som efter förlusten av Finland 1809 ville flytta Sveriges huvudstad 
till Mariestad. En överstelöjtnant som introducerade daghem i 1830-talets Sverige. 
En av 1809 års kuppmän som argumenterade mot aga och kroppsbestraffningar. En 
veteran från napoleonkrigen som startade Sveriges första ångbåtslinje. En flottist 
som grundade Sveriges första populärvetenskapliga tidskrift. Ja, det är en och samma 
person, Carl af Forsell (1783–1848) – som man skulle kunna kalla den förste  
moderne svensken. | henrik höjer

vissa människoöden lyser upp en hel 
epok; de illustrerar centrala idéström-
ningar eller viktiga förändringar. Carl 
Forsell är en sådan person som på ett 
fascinerande sätt fångar in en omväl-
vande period i Sveriges historia. Han är 
en av förflutenhetens alla doldisar, en av 
historiens alla människor som inte gått 
till historien, vilket gör honom ovanligt 
vanlig på ett sätt som de kungar, politi-
ker och krigare som brukar biograferas 
inte är. Samtidigt var han inte helt van-
lig – han var ofta i maktens närhet och 
verkar ha varit med om de flesta viktiga 
händelser som skedde under första hälf-
ten av 1800-talet.

Carl af Forsell föddes samma år som 
den sista häxbränningen ägde rum i 
Europa, 1783. Han dog året när det 
Kommunistiska manifestet publicerades, 
1848. Tiden rymmer den franska re-

volutionen, Napoleonkrigen, de första 
ångbåtarna och järnvägarnas tillkomst, 
Sveriges förändrade gränser och nya 
konstitution samt mycket annat. 

Forsell kom från enkla förhållanden 
men togs som tonåring in som fri-
kadett på Karlbergs officersskola med 
en karriär i f lottan i sikte. Men hans 
liv tog en annan vändning. Vid kuppen 
1809 höll Forsell på att bli avrättad 
som landsförrädare av general George 
von Döbeln, varefter han blev adjutant 
hos blivande kungen Karl XIV Johan 
– men innan dess bevittnade han kron-
prinsen Karl Augusts död 1810 samt 
var med när Axel von Fersen lynchades 
vid Karl Augusts begravning. Forsell 
deltog sedan vid Karl XIV Johans sida 
i Napoleonkrigens sista år, bland an-
nat vid slaget vid Leipzig 1813 – ”die 
grosse Völkerschlacht” – den ditintills 

största drabbningen i europeisk histo-
ria. Ett par år efter krigsslutet adlades 
den då drygt 30-årige Forsell, som nu 
blivit överstelöjtnant, för sina karto-
grafiska insatser. Men detta var bara 
början på hans karriär.

Entreprenör i modernitet
Åren kring 1820 var han med och 
drog igång Sparbanksrörelsen i Sverige 
samtidigt som han grundade Sveriges 
första ångbåtslinje – en transport-
inrättning mellan Stockholm och 
Göteborg (med hästskjutsar vissa delar 
över land). Han utnyttjade media, sina 
kontakter vid hovet och andra nätverk 
för att marknadsföra sitt aktiebolag, 
som han grundade 1820.

Forsell var alltså en nyfiken och 
driftig man, en slags entreprenör i 
modernitet. Han stod med ena foten i 
den tidigmoderna ämbetsmannavärl-
den och med den andra i den moderna 
världens kapitalism. Som entreprenör 

Motstående sida: Carl af Forsell i uniform och medaljer. Uppsala universitetsbibliotek, 
Kart- och bildenheten.
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tog han på sig de uppgifter som han 
ansåg viktiga – det handlade om de 
nya utmaningar den moderna världen 
bjöd på samt att integrera det nya  
Sverige som tog form efter 1809.

Samtidigt som han fick tjänsten som 
överdirektör för Lantmäteriet 1824 
började han intressera sig för statistik, 
även det på eget initiativ. Han började 
ge ut Statistik över Sverige, som snabbt 
nådde en stor spridning. Han förde 
alltså pennan och räknestickan i en na-
tionell självreflektion när det moderna 
Sverige började ta form. ”Kärleken till 
en sak är grundad på kännedomen de-
raf ” hävdade han ofta, och i konsekven-
sens namn ville han lära så många som 
möjligt vad Sverige var. I en tid när det 
inte fanns någon folkskola eller några 
massproducerade kartor spred Forsell 
genom sina kartor och siffror konkret – 
och inte alltid insmickrande – kunskap 
om Sverige. Undersåten skulle göras till 
medborgare, och den moderna svenska 
nationella identiteten skulle fastställas 
och formas. Men den osminkade bilden 
av Sverige gjorde att han dömdes ut 
som ultraliberal av den politiska eliten, 
och siffrorna kostade honom hans posi-
tion vid hovet – Karl XIV Johan skällde 
ut honom och avskedade sin favorit-
adjutant. Men i stället blev Forsell den 
nya medelklassens favorit.

Sveriges argaste liberal 
Nystartade och radikalt liberala Afton-
bladet utnämnde honom i september 
1835 till:

den argaste liberal, som Sverige äger. 
Med sin orubbliga ärlighet och sina 

ovederläggliga siffror, som utgöra våra 
conservativas förtviflan, går han sin 
väg fram och predikar skoningslöst.

Aftonbladets hyllning till Forsell har 
att göra med att han i sina storsäljande 
beskrivningar av landet i Statistik 
öfver Sverige realiserade ett liberalt 
program, där offentlighet kring landets 
tillstånd samt kunskapsspridning stod 
högt på agendan. Aftonbladet ansåg 
också att Forsell genom sin statistik 
bekämpade fördomar och överord: 

Huru litet är g jort af detta sköna 
Sverige, har han visat; och han har 
äfven visat, huru andra länder, med 
vida ringare naturförmåner, stigit till 
en förvånande höjd öfver oss. Mycket 
obefogat skryt har han sålunda bragt 
till blygsel; och skrytet är den värsta 
fienden till alla förbättringar.

Avslöjande av missförhållanden samt 
reformering och förbättring av Sverige 
– sådan var alltså liberalismen i prak-
tiken. Forsell skrev dessutom ofta i 
sina artiklar och böcker om vikten av 
konkurrens och om att medborgarnas 
egna initiativ var viktigare än statens 
eller regeringens.

Samtidigt med arbetet med statis-
tiken grundade Forsell ”Sällskapet för 
nyttiga kunskapers spridande”, och 
började år 1834 ge ut Läsning för  
Folket. Det var en tidskrift i en slags 
populärvetenskaplig anda, och den 
nådde snabbt en stor läsekrets. Dess-
utom reste han detta år till England, 
och rapporterade hänfört till de 
svenska läsarna från industrialismens 

och entreprenörskapets hemland. 
Detta var tredje gången han var i sitt 
favoritland – och i en tid när latinet 
och franskan var de bildades språk 
undervisade han träget sina döttrar i 
engelska, som enligt honom var det 
kommande världsspråket.

Filantropi på äldre dagar
Sina äldre dagar ägnade den gamle 
krigaren och officeren åt bland annat 
fångvårdsfrågor, djurskydd och små-
barnsskolor. Den snabba folkökningen 
och de växande klassklyftorna gjorde 
den sociala frågan viktig. Om de mer 
välbärgade tog sitt ansvar skulle oro-
ligheter och snabba samhällsomstört-
ningar undvikas, resonerade Forsell 
som i och med detta fasades in i den 
politiska mittfåran. Samtidigt fick 
han bättre relationer till hovet när den 
mer liberale Oscar I blev kung 1844 
– Forsell hade varit en av kronprinsens 
lärare i barndomen.  

Henrik Höjer har just utkommit 
med en biogra-
fi över Carl 
af Forsell 
med titeln 
”Sveriges 
argaste libe-
ral” (Nor-
stedts).

henrik höjer är fil.dr. i historia, 
journalist och författare. Han bevakar 
aktuell forskning för tidskriften Forskning 
& Framsteg. 
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Ur arkivet
Fotobilaga till C.F. Eriksons rapport 
från Kina 1916 hem till arbetsgivarna 
Svenska Diamantbergborrnings AB. 

Rapporten ingår i Atlas Copcos arkiv.  
Läs mer om C.F. Eriksons resor i Kina  
i Företagsminnen 2007;2. 
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När Via introducerades 1957 löstes många tvättproblem. 
Äntligen ett tvättmedel som var anpassat för maskintvätt. 
Ett låglöddrande syntetiskt tvättmedel som utvecklings-
mässigt låg fem till tio år före övriga Europa. | david leidenborg

problemet med de gamla tvätt-
medlen var att de löddrade för mycket 
vilket ofta resulterade i att tvättma-
skinen löddrade över, kokade torrt 
och att tvätten blev illa sköljd. De här 
problemen försvann eftersom Via hade 
inbyggd löddersignal. När det var en 
lödderrand på tre till fyra centimeter 
i tvättlösningen, då hade man doserat 
rätt! Via blev svaret på tvättmaskin-
fabrikanternas böner om ett tvättmedel 
för maskintvätt.

Introduktionen av Via i dagligvaru-
handeln var omfattande. Ett stort skylt- 
material togs fram till lanseringen. För-
packningsställ, jättepaket, takskyltar 
och banderoller, alla med budskapet: 
”Specialtvättmedel för maskintvätt.”

Själva Via-paketet var rött med 
Via-namnet i vita bokstäver som delvis 
gick ned i en våg och blev ”bubbliga”. 
Texten var tvådimensionell med blålila 
skuggning. I mindre gula bokstäver, 
stod det sedan ”Låglöddrande special-
tvättmedel för maskintvätt”. Denna 
design av Via-paketet hängde med 
fram till i mitten av 1960-talet då man 
gjorde Via-namnet något mindre,  
vågrörelsen större. Via-bokstäverna 
blev gula och vågen grön. 

Nya Via och TAED
”Nya” Via introducerades 1970 i en 
nydesignad förpackning. Nu blev Via-
paketet vitt med Via-namnet i röda 
bokstäver. Vågen blev blå och gick 
igenom tvättmaskinen som fanns på 
paketet. Naturligtvis visade vågen 
löddersignal på den del som syntes ge-
nom tvättmaskinens luckglas. I början 
av 1980-talet försvann tvättmaskinen 
från förpackningen för att ersättas 
av ett temperaturvred som visade för 
vilka temperaturer Via var lämpligt. 
Därefter har inte så många föränd-
ringar gjorts utan dagens förpackning 
ser ungefär ut på detta sätt.

År 1982 lanserades TAED-syste-
met i Via. Det bestod av blekmedlet 
TAED – Tetra Acetyl Etylen Diamin, 
som var en patenterad Unilever-upp-
finning. Nu fick man blekeffekt även 
vid 60 och 40 grader. 

Miljödebatt  
förändrade innehållet
Under 1980-talet fortsatte miljöde-
batten i Sverige. Ett av resultaten var 
att fosfaterna i tvättmedlen byttes ut 
mot zeoliter/polykarboxylater i större 
utsträckning och koncentrerade tvätt-

medel började introduceras. 1990 lan-
serades Via Micro. 

Ungefär samtidigt som introduktio-
nen av Via Micro kom miljömärkning-
en, Bra miljöval och Svanen. Följden 
blev att övergången till koncentrerade 
tvättpulver gick mycket snabbt i Sverige.  

I och med övergången till koncen-
trerade pulver ändrades tillverknings-
metoden, vilket fick till följd att Uni-
levers tvättmedelsfabrik i Nyköping 
lades ned 1992. Samma år lanserades 
Via Color som var det första kulör-
tvättmedlet på marknaden med miljö-
märket Svanen. 

Parfymfritt och tabletter
1995 lanserades Via Sensitive koncen-
trerat pulver och 1997 Via TAED 
Sensitive standardpulver. Dessa 
produkter svarade mot marknadens 
önskemål om parfymfria tvättmedels-
alternativ. Året efter 1998 lanserades 
Via Tablets. Tabletter har fördelar ur 
miljösynpunkt genom att överdosering 
kan undvikas. De är också bekväma  
att använda, vilket uppskattades av 
konsumenterna.  

I år 2007 firar Via jubileum: i  
50 år har man varit svaret på tvätt-
maskinsfabrikanternas böner om  
ett specialanpassat tvättmedel för  
maskintvätt! 

david leidenborg är master i design-
historia verksam som projektledre vid 
Centrum för Näringslivshistoria där han 
bland annat ansvarar för Unilevers arkiv.

Via – svaret på  
tvättmaskinsfabrikanternas böner!
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ABA of Sweden 
AGA Gas AB
Agria Djurförsäkring
Ahlbins Patentbyrå
Ahlsell
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval 
ALMI Företagspartners Stockholm 
AP-fastigheter
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Astra Zeneca 
Atlas Copco
Barnens Bokklubb
AB Wilhelm Becker
BEEP
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm 
Stiftelsen Bokbranschens Understöds-  

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

organisation
Försäkringsförbundet
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Gröna Lunds Tivoli
Hakon Invest AB 
Hald & Tesch Brand 
Hamilton & Co Advokatbyrå
Handelsbanken
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Heidelberg Sverige 
Henkel Norden AB
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm

IKEA
Industri- och Kemigruppen
Institutet för Näringslivsforskning
Informationsförlaget Heimdahls 
Institutet för värdering av fastigheter
Investment AB Kinnevik
JCDecaux Sverige AB 
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
Konstnärernas Riksorganisation
Kontorstekniska föreningen
Kooperativa Institutet
Kraft Foods Sverige AB
Köttbranschens Riksförbund   
Landahl Öhman Advokatbyrå AB
Landshypotek 
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Lindahl HB, Advokatfirman
Lindberg & Saxon HB, Advokatfirma
J. A. Lindblads Bokförlags AB 
Linde Gas Division
Livsmedelsföretagen
Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB
Ivar Lundh & Co 
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringsbolagens AB
Magnusson Advokatbyrå
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Markaryds kommun 
Mariebergs Arkivbyrå 
MAQS Lawfirm AB
Martin Olsson HAB
Metallgruppen MEGAB
Micasa 
MQ/Jaller Klädcenter AB
Bokförlaget Natur & Kultur
NCC 
Nordea
Advokatfirma Nordia KB
Nordiska Kompaniet 
Nordstjernan 
P A Norstedt & Söner 
Nova AB, Advokatfirman
Nynäshamns Ångbryggeri, Intresseförening
Odhner & Co Belysning 
Osram 
Packhuslaget 
Plåtslageriernas Riksförbund
Primus 
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Propeller
Roth, Advokatbyrå Peter
Röda Korsets Sjuksköterskekårs 

 Intresseförening
Sackemark AB, Advokatfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB 
Scandinavian Airlines System (SAS)
Schering-Plough 
SEB
Setterwalls Advokatbyrå
Sievert AB
Silversmeden Giertta AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia 
Skanska AB

Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear 
Sollentuna Kommun
Sparinstitutens Pensionskassa
Spendrups Bryggeri AB
Spårvägens Idrottsförening
Sthlms Bleck & Plåtslagarmästareförening
Stockholm Business Region AB
Stockholm Globe Arena 
Stockholm Saltsjön
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem 
Stockholmsmässan 
Stokab 
Strömma Turism & Sjöfart AB
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form 
Svensk Handel 
Svensk Mjölk
Svensk Pantbelåning 
Svenska Bankföreningen
Svenska Bostäder
Svenska Bryggareföreningen
Svenska Filmklubben
Svenska Försäkringsföreningen
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk-Thailändska Föreningen
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska Pappers- och 

Cellulosaingenjörsföreningen
Svenska Spel
Svenska Trävaruproducenter
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Trähusfabrikanter
Swedbank 
Systembolaget
SYVAB, Sydvästra Stockholms- 

regionens Va-Verks AB
Sällsk. för Folkundervisningens Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Teknikföretagen
Stiftelsen Telefondirektören H.T. 

 Cedergrens Uppfostringsfond
Stiftelsen Tornspiran
Tendorf, Advokatfirma Thomas
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Trafikförsäkringsföreningen
Transportgruppen
Trygg Hansa
Trygghetsfonden
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige 
Veteranklubben Alfa
Vin & Sprithistoriska Muséet
V&S Group
Volvo
Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse
Wennerholm & Öhman KB, Advokatfirma
Widell AB, Advokat Anna Stina
AB P Wikström J:r
Åhléns
AB Ångpanneföreningen
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