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Ship ahoy!
i detta nummer går vi till sjöss. Det finns fantastiska bilder
och handlingar kring sjöfart på Centrum för Näringslivshistoria och vi tyckte det passade bra till sommaren. Även
om alla temaartiklarna handlar om fartyg, så är de mycket varierande: allt från ett svenskt bruk som tillverkade ankarkättingar till en Ericssonanställd som var med om en båtolycka
utanför Hongkong år 1913. Och däremellan ryms artiklar om
sänkningen av ett svenskt fartyg med förnödenheter till jordbruket under första världskriget, en genomgång av några
fotografier av sjunkande och strandade fartyg av en fotoexpert, samt Göteborg som sjöfartsstad.
Franz Heiss, den gamle bryggaren och disponenten vid
Hamburgerbryggeriet i Stockholm under 1800-talets slut,
hade på tal om båtar en mycket trevlig fritidssysselsättning.
Det bästa han visste under sommarhalvåret var att hyra en
”punschångare” (d.v.s. en ångbåt av modell mindre) fylla den
med vänner (bl.a. min farmors morfar med familj) och bege
sig ut på små dagsturer på Mälaren eller i skärgården. Än idag
finns det faktiskt möjlighet att chartra en ångbåt, både genom
de stora rederierna (Vaxholmsbolaget, Strömma Kanalbolaget)
och genom små entusiastföretag som Ängsholmens rederi.
Det sistnämnda har en flotta på tre små härliga fartyg och har
haft nytta av ritningar i arkiven vid Centrum för Näringslivshistoria när båtarna skulle återställas i originalskick.
Vid sidan av huvudtemat bjuds det även på LRF-logotyper,
dödsrunor, Ericsson, Handelshögskolan 100 år och en utredande artikel av Ronald Fagerfjäll om Sveriges industriella
utveckling i ett internationellt perspektiv.
Trevlig sommar!
edward blom redaktör
ps. Precis innan pressläggningen
kallar Svenska Dagbladet på ledarplats Centrum för Näringslivshistoria för ”en av Sveriges finaste kulturinstitutioner” och tidskriften
Företagsminnen ges epitetet
”förträfflig”. Efter år av
idogt kulturarbete i det
tysta känner vi oss mycket
glada och hedrade.
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Omslagets framsida: Rederi AB Sveas fartyg M/T Gauthiod
på väg in i Sydneys hamn, någon gång vid 1900-talets mitt.
Skeppet byggdes 1947 på Kockums Mekaniska Verkstad i
Malmö. Centrum för Näringslivshistorias bildarkiv.
Omslagets baksida: Reklam för Nivea solskyddsprodukter med
möjlighet att beställa krämtillverkarens badboll, en leksak som
uppträdde ymnigt på de svenska badstränderna under många
år. Ca 1965–1975.

14 | Hugo Hamilton går till botten
Fyrmastaren kom aldrig att bringa några förnödenheter
till de svenska lantbrukarna. | lisa qviberg

16 | Ankarkättingar från Furudal
Furudals Bruk blev känt i hela världen för sin fantastiska
kvalitet. | göran von knorring
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18 | Ericsson på de sju haven
		 Ericsson, Kina och segling förenar Aina Danielssons far
och hennes sonson efter nära 100 år. | aina danielson

22 | Samhällets stöttepelare anders johnson

Neptun var ett svenskt bolag som hade en viktig roll att
spela på de sju haven. Man bärgade förlista fartyg, ibland
under mycket svåra förhållanden.

24 | En grön logotyphistoria
		 LRFs symbol har sitt ursprung i 1930-talet. I snart åttio år
har den använts inom lantbruksrörelsen | anders gidlöf
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		 Runorna kan läsas som berättelser om en turbulent
samhällsomvandling. | agneta lilja
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Börsfall och 3G-auktioner blev nästan slutet för
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Behovet av välutbildade företagsledare var akut. Det svenska
näringslivet skred till aktion för att lösa problemet.

den ideella föreningen Centrum för Näringslivshistoria (Cf N) bevarar näringslivets historia och visar hur överraskande aktuellt det förf lutna är. Centrum
för Näringslivshistoria hjälper företag och organisationer att säkerställa sitt historiska källmaterial, och att använda historien professionellt i olika interna och
externa aktiviteter. Centrum för Näringslivshistoria genomför research och producerar böcker, utställningar och webbplatser. Idag hanterar Centrum för Näringslivshistoria över 7 000 företags historia i arkiv, fotografier, filmer och intervjuer med kända och okända företagare. Deponerande företag äger sitt material
och har full kontroll över användningen.
I Centrum för Näringslivshistoria ingår Designarkiv, Sveriges största samling av föremål och arkiv gällande design. Stockholms Företagsminnen är en lokal
förening som på Stockholms stads uppdrag hanterar material från företag som inte längre existerar.
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Framtidsvisioner kan vara frestande! Bilden visar det spektakulära projektet Alweg, som initierades av Axel Wenner-Gren. Bilden är från
1953, även om den mer påminner om ett modernt höghastighetståg. Men varför blev det inget av i slutändan? Fotograf okänd.

Vad har ditt företags historia
med framtiden att göra?
Vi på Centrum för Näringslivshistoria tar hand om svenska
företags minnen, en grundläggande del av samhällets historia.
Vi bevarar och berättar deras historier, till nytta för företagen själva, forskare och andra intresserade. Historierna hjälper
oss förstå vad som bygger tillväxt och välfärd i företaget och i
samhället.
Ditt och andra företags berättelser sätter aktuella skeenden
i ett sammanhang. De hjälper dig stärka företagskulturen,
bygga dina varumärken och stödja din marknadsföring.

Vi förvaltar dina minnen i vårt arkiv och berättar din historia – i form av föredrag, böcker, utställningar eller på webbplatser. Bli medlem i föreningen Centrum för Näringslivshistoria och se hur andra företag använder sin historia. Som
medlem får du även denna tidskrift, en och annan bok samt
inbjudningar till evenemang hos våra medlemsföretag.
För mer information, besök www.naringslivshistoria.se
eller kontakta vd Alexander Husebye på 08-634 99 14 eller
alexander.husebye@naringslivshistoria.se.
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krönikan | gunnar wetterberg

Kriser inget nytt

pengar är en av mänsklighetens mest geniala uppfinningar
och kredit kommer inte långt efter. Med pengarna blev det
lättare att byta varor och tjänster; med krediten kan vi mobilisera resurser som annars hade legat för fäfot.
Haken är att båda uppfinningarna rymmer så många finurliga möjligheter till utveckling att vi gång på gång ställs
inför nya möjligheter, som vi inte riktigt behärskar. Finanshistorien är full av innovationer som först hamnar i diket,
ibland drar hela ekonomin med sig – och så tar det några år
innan den lyckas kravla sig upp igen.
Men dikeskörningarna är värda besväret. Ofta lär sig
ekonomin något av misstagen, och med ett starkare kreditväsende utvecklas hela näringslivet bättre. I dessa tider kan
det vara trösterikt. De senaste åren har jag frossat i Riksbankens historia. Boken heter Pengarna och makten (Atlantis,
finns även i engelsk översättning), men rubriken kunde lika
gärna ha varit ”Från kris till kris”.
För det är vad historien handlar om. Riksbanken är den
äldsta centralbanken i världen. Det hela började med Johan
Palmstruchs Stockholms Banco 1656, men sedan den havererat efter den första moderna sedelutgåvan i Europa tog rikets
ständer – dock ej bönderna – över 1668. Riksdagen vågade
inte anförtro banken åt Karl XI:s förmyndarregering (med
ärkeslösaren Magnus Gabriel De la Gardie i spetsen), utan
lade den under sin egen domvärjo. Det är en säregen konstruktion, flera sekler före diskussionen om centralbankernas
självständighet, som Sverige och Finland är ensamma om.
Att vara först betydde också att göra många misstag.
Riksbankens historia är en lång lärandets historia. Den flätas
in i den politiska utvecklingen – Karl XII lånefinansierar
företagsminnen 2009;3

tåget till Poltava, hattarna låter sedelinflationen skena för att
betala manufakturerna och krigen mot Ryssland och Polen,
Bellman analyserar deflationskrisen 1767 – 1769 i epistel
nr 23, Anckarström förklarar att han sköt Gustav III därför
att kungen dribblat med sedlarna, Karl XIV Johan krånglar
sig ur det mesta av utlandsskulden 1812, Ekman pressar
banken att låna pengar till Kreuger ...
Men framför allt är bankens historia djupt inflätad i det
svenska näringslivets utveckling. Praktiskt taget alla epoker
passerar revy, att banken kom igång berodde på Oxenstiernas
och De Geers försök att manipulera världsmarknaden med
kopparplåtarna, järnets brukspatroner drev igenom utlåningen
under frihetstiden, 1800-talet börjar med kanaler och fortsätter
in i den moderna centralbanken 1897 – navet i ett av Europas
mest utvecklade affärsbankssystem.
Det är inte alltid aktörerna inser sitt långsiktiga bästa – på
1950- och 1960-talet gynnar penning
politiken bostadsbyggandet på
nyföretagandets bekostnad – men
även av misstagen finns det något
att lära.
gunnar wetterberg är ansvarig för Sacos samhällspolitiska
avdelning och de utredningar,
rapporter och remissvar som
produceras där. Han ingår
också i Sacos kansliledning. Aktuell med boken
”Pengarna och makten”
(Atlantis).
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Noterat

Från en famn ...

... till en annan.

Clovve är kär –igen
Nytt på glassfronten för sommaren är inte bara nya varianter av Magnum, GB Sandwich och Nogger utan också att
GB-clownen Clovve fått kvinnligt sällskap. Clovve och
Clovina syns numera vid var och varannan glasskiosk och
”Let’s fall in love” är följaktligen devisen för säsongen.
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Med arkivens hjälp kan man dock föra i bevis att detta
inte är första gången GB:s maskot träffats av Amors pilar
– också i början av 1980-talet hade han en romans, även
om den inte blev så seriös. Kanske var de båda lite för lika
varandra ...

Första centrala gågatan fyller 50

Potsdam rätt plats för konferens

I år fyller Stockholms innerstads första gågata 50 år.
Det var 1959 som nya Sergelgatan invigdes – den hade
förut varit en traditionell stadsgata. Hötorgscitys skapare
David Helldén hade redan tidigare skapat en gågata i
centrala Hökarängen och nu skulle alltså idén tillämpas
i innerstaden. Succén var omedelbar och fler gator kom
framöver att avstängas för biltrafik. Idag anses huvudstadens bästa butikslägen ligga just vid gågator som
Drottninggatan, Biblioteksgatan – och Sergelgatan.

Representanter för några av Europas mest väldokumenterade företag – från västra Tyskland – samlades i maj i
Potsdam. Platsen var väl vald utifrån temat hur man säkerställer att de medelstora företagens historia bevaras,
något som ännu bara är i vardande i östra Tyskland –
fortfarande förknippat med minnet av DDR och Volkseigene Betriebe (VEB), alltså statligt ägda företag. På
samma konferens startade även ett samarbete för att
identifiera gemensamma tysk-svenska material.

företagsminnen 2009;3

Arlas Guldko
firade med historia
Arla Foods Guldko fyller 10
år. Vi säger grattis! Denna matbranchens Oscar delades i år ut
den 22 april på Grand Hôtel i
Stockholm. Arla Foods Sveriges vd
Hans Åke Hammarström använde
under sitt anförande vid galan
historiska exempel och bilder från
det egna arkivet för att visa att viktiga
frågeställningar kring ekonomi, miljöhänsyn och närhet
till konsumenten är lika relevanta för företaget idag som
de var 1915 när Arla grundades. I pauserna fick publiken
återse gamla reklamfilmsfavoriter som varvades med de
senaste Arlafilmerna.

Inte bara vanligt vatten
Nuförtiden tänker vi väl mest på Ramlösa eller Loka
när vi talar om bordsvatten. Men under drygt 15 år på
1900-talet förknippades bordsvatten ofta med Inverness
brunn, som låg i Stocksund i nuvarande Danderyd. Eller
snarare ligger i Stocksund. Onsdagen den 6 maj återinvigdes nämligen brunnen av Danderyds kommunalråd
Gunnar Oom. Ännu finns det dock inga tecken på att
någon industriell vattenproduktion åter kommer igång
här. Intill brunnen fanns 1929 – 1945 nämligen en fabrik
som producerade bl. a. Inverness vichyvatten och klassikern Club Soda. Fabriken, Inverness Brunn AB, drevs av
Thorsten Ax:son Johnson, son till Axel Johnson.

Den okända Stockholmsutställningen
Rättelse
Under Noterat i Företagsminnen
2009:2 smög det sig in två
fel i notisen om EWKmuseet. Det är inte bara
Centerpartiet som bekostat
museet. Medel har kommit
in från flera håll, bl. a. från LRF
och Aftonbladet. LRF står också för
Lantbrukarnas Riksförbund och inte
Lantbrukarnas Riksorganisation, som
namnet felaktigt var skrivet.

företagsminnen 2009;3

I sommar är det hundra år sedan ”Allmänna Svenska
utställningen för konsthandtverk och konstindustri”
hölls på Djurgården i Stockholm. Den är inte lika känd
för eftervärlden som Stockholmsutställningarna 1897
och 1930 men drog ändå en hel del folk – sammanlagt
runt 1,5 miljoner besökare. Det som visades upp på utställningen var främst det senaste inom svenskt guld- och
silversmide, konstglas, porslin och möbelskapande. Mest
spektakulära var nog de av stjärnarkitekten Ferdinand
Boberg skapade utställningspaviljongerna, som tillsammans utgjorde en egen liten stad. På grund av den genomgående färgsättningen döptes utställningsområdet
till ”Den vita staden”.
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Motstående sida: Göteborgs hamn med
sitt myller av båtar, ca 1960-tal. Svenska
Handelsbankens historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

Göteborg
På sin rundresa i Sverige har Anders Johnson nu gått i land
i sjöfarts- och handelsstaden Göteborg. | anders johnson
ingen svensk stad är mer kosmopolitisk än Göteborg. Här finns landets
största hamn och många företag som
sysslar med import och export. Stadens
historia är präglad av kontakterna över
havet. Då Carl von Linné kom till
Göteborg 1746 antecknade han:

Götheborg var den täckaste staden i
Sveriget. Man såg att handlen var
i flor, av utländska skepp, ostindisk
handel, folket stötte hit från hela
landet. Inbyggarnas mesta diktan och
traktan är ställd på handel och seglation.

Holländare och skottar
Göteborg grundades 1621 för att locka
holländare, som då var de ledande
handelsmännen i Nordeuropa. Under
1700- och 1800-talen blev den skotska
invandringen viktig. Familjer som
Campbell, Carnegie, Chalmers, Dickson
och Hall spelade en viktig roll i stadens
ekonomiska och offentliga liv.
Ostindiska kompaniet bildades 1731
av svenska, holländska och brittiska
handelsmän. Första skeppet avseglade
1732 och det sista anlöpte Göteborg
1806. Sammanlagt genomfördes 132
expeditioner, de flesta till Kanton i
Kina. Sverige exporterade järn, trä,
verktyg och vapen som huvudsakligen
såldes i den spanska hamnstaden Cádiz
8

där man i stället köpte silver. Från Kina
importerades bl. a. porslin, te, siden,
pärlemor och möbler. Huvuddelen av
importen återexporterades till andra
europeiska länder.
Kvar från kompaniet finns i dag
ankarsmedja och magasin vid uthamnen
i Klippan. Vid Stora hamnkanalen ligger Ostindiska kompaniets kontor och
lager (nu Göteborgs stadsmuseum).
Vid Packhuskajen finns många historiska sjöfartsbyggnader, bl. a. Stora tullhuset (1867, nu kasino) samt huvudkontoren för rederierna Transatlantic (1942)
och Broströms (1928). Vid Masthuggskajen ligger Amerikahuset (1919), uppfört som verkstads- och lagerbyggnad
för Svenska Lloyd men några år senare
ombyggt för Svenska Amerika Linien.

1700 fartyg tillverkade

rensen från Ostasien ökade. Staten gav
ett mycket omfattande varvsstöd men
tvingades avveckla praktiskt taget hela
den svenska varvsrörelsen.
På de fyra varvsområdena finns
många byggnader och anläggningar
från varven, bl. a. Lindholmens torrdocka (1875) som var Göteborgs första
och landets största, samt Eriksbergs
docka och 86 m höga bockkran (1969).
anders johnson är skriftställare. Under
2009 presenterar han i Företagsminnen
några av sina favoritplatser.

anders johnsons Fånga platsen
– Guide till Sveriges företagsamma
historia är på hela 550 sidor med
400 illustrationer. Utgivare är
SNS Förlag under medverkan av
Centrum för Näringslivshistoria,
Riksantikvarieämbetet och Tekniska Museet i Stockholm. Beställ
på www.naringslivshistoria.se

Längs Hisingens stränder mot Göta
älv etablerades under 1900-talet ett av
världens största varvscentra med
Götaverken, Lindholmen, Eriksberg
och Arendal. 1975 arbetade 15 000 personer på varven. Över 1 700 fartyg har
tillverkats här.
En specialitet var stora oljetankrar,
varav många levererades till norska
redare. På 1970-talet inträffade den
stora varvskrisen när höjda oljepriser
kraftigt minskade beställningarna av
oljetankrar samtidigt som konkurföretagsminnen 2009;3
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Havets hjältar tog dramatiska bilder
Neptun var ett svenskt bolag som hade en viktig roll att spela på de sju haven. Man
bärgade förlista fartyg, ibland under mycket svåra förhållanden. Företaget har lämnat
efter sig en ovärderlig bildskatt. | kajsa hartig

bland svenska entreprenörer finns
många som varit driftiga, framgångsrika
och tänkt globalt. Två exempel är bröderna Edward Liljevalch (1833 – 1915)
och Thomas Liljevalch (1840 – 1904) som
tillsammans grundade Bergnings- och
Dykeri-Aktiebolaget Neptun 1870.
Företaget bildades under en tid då
haverier till sjöss snarare var regel än
undantag. En viktig del av det riskfyllda
och arbetsamma bärgningsarbetet var
att dokumentera arbetsinsatserna i bild
för att kunna motivera kostnaderna. Ett
antal magnifika och av tidens tand ansatta fotoalbum av foliantformat förvaltas av Centrum för Näringslivshistoria
– en bildskatt och ett monument över
företagets omfattande verksamhet.
Om man bläddrar genom de stora,
tunga albumen i Neptuns arkiv ser
man ganska snart att fotografiets roll i
företagets verksamhet förändras genom
åren. Bland det äldre materialet finns
oftast inköpta, översiktliga berättande
och ofta dramatiska bilder, ibland med
10

drag från piktorialismen – den fotografiska stilriktning som var populär kring
förra sekelskiftet och vars bilder kännetecknas av oskärpa, konturupplösning
och mjuk ljusbehandling. I det yngre
materialet ser man att fotografierna
oftare använts för att dokumentera
detaljer, det är också en och samma
fotograf som har fotograferat. Albumen
inbjuder till begrundan – de skapar en
länk till svensk företagshistoria och
inte minst till en outforskad del av den
svenska fotografins historia.

Tre dramatiska bilder
Tre fotografier ur albumen har fångat
mitt intresse. Det är tre på olika sätt
dramatiska bilder som ger glimtar av
sjöfartens bitvis mycket farliga villkor
och även av Neptuns verksamhet
”Tripolitania. Strandad 28/12 1912 vid
(looe bar pentz anze?). Fartyget vrak.”,
står det i albumets bildtext. Ett större
fartyg ligger som en strandad val på en
sandstrand. Betraktaren ställs inför ett

fait accompli. Fartyget ligger så fast på
land att det verkar till synes omöjligt att
det någonsin ska komma loss. En enorm
våg sköljer över det och man kan inte låta
bli att fundera över vad fotografen ser
genom sin kamera och vad han upplever
just där och då. Han står stadigt i hård
blåst. Havet är grått och upprört. En sky
av saltvatten sveper in över publik och
över kamerautrustning. Den mörka himlen avslöjar att fartyget förmodligen inte
legat särskilt länge på stranden, även om
motivet skapar intrycket av att det rör sig
om ett sedan länge övergivet spökskepp.
Under nästa bild jag fastnat för läser man följande text ”Ångaren Crest
Sjunken i närheten av Bilbao 13 oktober
1889. Bärgad av International Salvage
Union 1 augusti 1890”.
Båten ser ut att komma uppdykande ur
havet för full maskin. Men istället är det
kaptenens absolut sista kraftansträngning
för att rädda sitt fartyg. I de fyra livbåtar
som just lämnat båten sitter människor
fyllda av lättnad av att ha sluppit undan
företagsminnen 2009;3

”Tripolitania. Strandad 28/12 1912. Fartyget vrak.” Motivet skapar intrycket av att det rör sig om ett sedan länge övergivet spökskepp.
Centrum för Näringslivshistorias bildarkiv.

”Ångaren Crest. Sjunken i närheten av Bilbao 13 oktober 1889.” Båten ser ut att komma uppdykande ur havet för full maskin.
Centrum för Näringslivshistorias bildarkiv.
företagsminnen 2009;3
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”Förödelsen av flodvågen vid Oporto dec 1909.” Vädret är fint och havet stillsamt. Centrum för Näringslivshistorias bildarkiv.

katastrofen, och samtidigt har de svårt att
förstå vad som sker. I livbåten närmast
det sjunkande fartyget står två personer
upp, som om de inte kunde tro sina ögon.
De verkar vara förlamade, och istället för
att ro bort från faran betraktar de hur det
som nyss var deras trygghet sjunker allt
djupare med aktern ner i vattnet.
Den sista bilden är från en tsunami i
Portugal ”Förödelsen av flodvågen vid
Oporto dec 1909. En av flera sjunkna
båtar. Kusten av Oporto Lexioes var
översållat av vrakspillror. Parti av samma
strand något längre upp i floden”.
Vädret är fint och havet stillsamt. Förutom texten i albumet finns inga tecken
på vad som orsakat fartygets strandning.
Det enorma träskrovet har fastnat med
en kraftig lutning, en man är på väg att
klättra uppför en stege för att få en bättre
överblick över katastrofens omfattning.
Några män arbetar intill skeppet, det ser
nästan ut som om de försökt stötta det
med plankor och tunnor, kanske betraktar de skrovets skador på nära håll. Det
följande bärgningsarbetet blir riskfyllt,
att dra skeppet loss från land utan att
orsaka än större skador kommer att kräva
precision och noggrann planering.
12

Imponerande verksamhet
Att bara betrakta fotografierna i de
magnifika fotoalbumen ger egentligen
inte en rättvis bild av företaget Neptun.
Hur man egentligen lyckades med
sina bärgningsbedrifter gång efter annan avslöjar inte fotografierna i någon
större utsträckning. Textdokument och
publikationer ger en kompletterande
bild av verksamheten, som bland annat
omfattade:
10 bärgningsångare, försedda med
fullständig bärgningsmateriel […]
Dessutom hållas i förråd på ett par
olika platser i land fullständiga utrustningar af grofva ankaren, kättingar och ginor, dykeriapparater,
transportabla ångpannor och pumpar.
Texten är hämtad ur Nordisk familjebok,
Uggleupplagan. Där står vidare att läsa
att:

Neptunbolagets verksamhet utom
Östersjön är […] utsträckt till Nordsjön, Atlanten, Medelhafvet, Svarta
och Röda hafven, Indiska oceanen och
från 1906 jämväl till Öst-Asien […]

Att verksamheten var mycket omfattande går att läsa i Sveriges land och folk:

Sedan bolaget bildades, har det bärgat
3 pansarskepp, l torpedbåt, 332 större
ångare, 106 kust- och passagerarångare,
407 segelfartyg, 4 mudderverk, l fyrskepp samt 856 diverse laster, riggar
m.m. I allt ha utförts 1 768 lyckade
räddningsföretag, representerande i
värde efter bärgningen och i de räddade
föremålens skadade skick ett belopp af
115 183 000 kronor.
Siffrorna ger fotografierna en ny innebörd och kompletterar delvis bilden
av bärgningsföretaget. Fotografierna
väcker också nya frågor, och tack vare
att albumen finns bevarade kan framtida forskning bidra till ökad kunskap
om den svenska fotografins historia och
om ett av Sveriges mer framgångsrika
och internationella företag.
kajsa hartig är intendent och ansvarig
för verksamheten vid Fotosekretariatet,
Nordiska museet. Hon har en fil.mag. i
visuell antropologi och är även utbildad
fotograf.
företagsminnen 2009;3

Ur arkivet

Följande blad är funnet i Penninglotteriets
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Penninglotteriet var en stor kultursponsor
och stödde bland annat teaterföreställningen Ronja Rövardotter. I detta dokument, skrivet på tidstypisk matrisskrivare
i slutet av 1980-talet, söks statister till
uppsättningen. Avsikten var tydligen att
företagsminnen 2009;3

man inte skulle behöva lära statisterna att
agera eller lägga onödiga kostnader på
peruk och smink, utan finna de som redan
var rövarlika. Fast man kan fråga sig hur
många som direkt sa ”Japp, det här är nåt
för mig!” efter att ha läst önskemålen om
att man skulle ha ”rövarutseende” och vara
”ful”...
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Hugo Hamilton går till botten
Under första världskriget startade Lantmännen ett rederi
för att importera viktiga varor. Första skeppet hette Hugo
Hamilton, men den stolta fyrmastaren kom aldrig att bringa
några förnödenheter till de svenska lantbrukarna. | lisa qviberg

tidigt under första världskriget
kunde Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) konstatera att importpriserna för flera viktiga varor, bland annat
konstgödsel, steg kraftigt. Eftersom
SLR:s medlemmar var starkt beroende av
rimligt prissatta importvaror startade de
Svenska Landtmännens Rederi AB. Bolaget konstituerades den 16 juni 1916 på
ett möte i Stockholm. Nu kunde lantbrukarna själva kontrollera importvillkoren.
Nästan omedelbart köptes den första båten in. Fartyget – ett fyrmastat
barkskepp som gick under namnet
Fingal – var byggt 1883 på Irland och
seglade fram till 1909 under irländsk
flagg. Därefter gick hon under norsk
flagg några år innan hon slutligen såldes till Sverige och togs över av Svenska
Landtmännens Rederi AB. I samband
därmed byttes hennes namn till Hugo
Hamilton för att hedra Rederibolagets,
tillika SLR:s, ordförande och grundare,
greve Hugo Hamilton.

Ohyggliga syner
Sin första resa för Rederibolaget gjorde
fartyget till Chile. Där skulle hon hämta
3 800 ton salpeter för frakt till Sverige.
Kapten Henrik Henriksson med besättning avseglade sommaren 1916 från
Limhamn i Skåne. När de passerade
genom Skagerack möttes de av hård
storm. Den varade i två dygn, och Hugo
Hamilton måste långsamt ta sig fram i
en miljö där besättningsmännen tvingades utstå de mest ohyggliga syner.
Dagarna innan hade nämligen första
världskrigets enda större sjöslag ägt
14

rum i området – över hundra engelska
och tyska slag- och krigsskepp hade
drabbat samman. Striden slutade oavgjort men båda sidor led stora förluster;
engelsmännen förlorade närmare 7 000
man och tyskarna drygt 3 000. Hugo
Hamilton fick försiktigt kryssa mellan
alla de lik och vrakspillror som flöt i
Skagerack.
Fartyget anlände så småningom
till destinationsorten Calatea Buena
i norra Chile där lasten togs ombord.
Den 8 december 1916 vände man åter
hemåt. Resan över Nordatlanten blev
besvärlig med många stormar. Men
Hugo Hamilton skulle få större problem än så. För den svenska sjöfarten
blev 1917 nämligen ett hårt år. De tyska
ubåtarna härjade på världshaven utan
att ta hänsyn till vilka stater som var
neutrala. Omkring 280 svenska fartyg
gick under genom minsprängning eller
torpedering och hundratals svenska
sjömän miste livet. Flera av de sänkta
fartygen hörde till våra största och
vackraste segelfartyg.

Under attack
På morgonen måndagen den 12 februari
1917 observerade Hugo Hamiltons
besättning bombnedslag i vattnet ett
tjugotal meter från fartyget, som då
befann sig utanför Irlands kust. Bomberna följdes av en granat som passerade
mellan fartygets master. Besättningsmännen såg en ubåt närma sig, vars signalmast uppmanade dem att överlämna
skeppshandlingarna. En livbåt med förste styrman och ytterligare en handfull

ur besättningen sattes i sjön för att lyda
ordern.
Väl framme vid ubåten upptäckte de
att den var tysk. Efter en snabb blick på
handlingarna tillät tyskarna det svenska
fartyget att fortsätta, men ångrade sig
sedan och begärde dokumenten åter.
Därefter meddelade de att Hugo
Hamilton skulle sänkas inom en timme.
Hela fartyget hann evakueras innan
de första kanonskotten avlossades.
Båten – som besköts med ett tiotal
kanonskott – reste sig därefter i en våldsam explosion och försvann i djupet.
Besättningen om 31 man, däribland två
tonåriga söner till kaptenen, räddades
ett knappt dygn senare av den norska
ångaren Rio de la Plata, som landsatte
dem den 20 februari i Funchal i portugisiska Maderia.
I Sverige var man länge ovetande
om vad som inträffat. ”Sveriges största
seglare sänkt” kunde Svenska Dagbladet
meddela i en rubrik först en dryg vecka
senare, den 20 februari. Då visste ännu
ingen att besättningen levde och samma dag fått fast mark under fötterna.
Dessutom, förklarade tidningen, ”uppstår i dessa dagar en hart när oersättlig
förlust i den sänkta lasten”. Den bestod
alltså av salpeter, och nu var det ovisst
när man åter kunde få tag i ”något af
denna för landtbruket så nödvändiga
artikel”.
lisa qvibeg är fil.mag. i historia och arkivarie vid Regeringskansliet. Hon har stor
erfarenhet av arkivforskning och medverkar
regelbundet i flera tidskrifter med artiklar
om historia samt släkt- och personforskning.
företagsminnen 2009;3

Svenska Lantmännens Rederi AB bildades 1916 för att säkerställa de internationella transporterna för Svenska Lantmännens Riksförbund
(SLR) under första världskriget. Fyrmastaren Hugo Hamilton, döpt efter SLR:s grundare, blev det första fartyget som köptes in och det kom
att avbildas på rederibolagets aktiebrev. Hugo Hamilton var det största segelfartyg som funnits i Sverige. Lantmännens historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
företagsminnen 2009;3

15

Ankarkättingarna från
Furudal höll i alla väder
Furudals Bruk i Dalarna
grundades för att göra kanoner. Efter ett sekel med
civil produktion, blev istället järnkätting, särskilt till
svenska flottan den viktigaste produkten. Runt om i
världen blev Furudal känt
för sin fantastiska kvalitet.
göran von knorring
år 1709 anlade uppfinnaren Birger
Elfving Furudals Bruk i Dalarna som
ett styckebruk. Här skulle det huvudsakligen tillverkas kanoner för Karl
XII:s krigståg. Vapenproduktionen
upphörde redan efter 40 år, och bruket
lade om tillverkningen till stångjärnsoch manufaktursmide. Efter 175 år lades
verksamheten ner.
Genom åren tillverkades ett flertal
olika produkter på bruket – för bergsbruk och järnhantering, byggen, jordbruk men även konsthantverk – men det
är ankarkättingarna som gjort det känt.
De belönades med ett flertal priser på
olika utställningar såväl utomlands som
i Sverige – bland annat vid Världsutställningen i Paris 1855 och vid Allmänna
industriutställningen i Stockholm 1866.
Enligt uppgift gjordes vissa försök
redan 1808 att smida så kallade järnlinor som inte var något annat än
kättingar. 1814 började en blygsam tillverkning, och detta år tillverkades fem
kättingar av två olika dimensioner.

Flottans fartyg bör ha
svenska ankarkättingar
Flottans behov av ankarkättingar,
gärna svenska, ledde till att regeringen
i juni 1825 behandlade frågan. Den bad
Bergskollegiet att tillsammans med
Förvaltningen av Sjöärenden avge ett
yttrande ”huruvida och på hvad sätt
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inom riket tillverkning af ankarjerntåg
lika god som de engelska kan befordras
och åstadkommas”. Kollegiet överlämnade frågan till Jernkontorets fullmäktige som skulle begära in utlåtanden
från en rad sakkunniga.
På våren 1826 beslutade Brukssocieteten att bevilja ett lån på 20 000 riksdaler
banco räntefritt i tre år till det bruk som
fick tillståndet att anlägga ett valsverk för
tillverkning av ankarkättingar. Enligt beslutet skulle låntagaren även få en provmaskin. Sedan denne styrkt att han tillverkat
fullgoda ankarkättingar för flottans behov
skulle halva beloppet genast avskrivas.
Brukssocietetens beslut ledde naturligtvis till en viss aktivitet bland
landets brukspatroner, och fem tillverkare av kättingar anmälde sig som
sökande. Den 27 mars 1827 avgjordes
lånefrågan, och man beslutade att
bruksägaren Isaac Gustaf Clason på
Furudals Bruk skulle få lånet. Han
hade tillverkat kättingar under f lera år
och hade mycket skickliga och erfarna
kättingsmeder.

Trots stora initialsvårigheter med
Samuel Owens valsverk kunde man
den 15 september 1829 äntligen meddela
Kungl. Maj:t att valsverket var igång.
Nu kunde man tillverka ankarkättingar
av större och mindre dimensioner. Vid
en provvalsning, som började den 23 augusti 1830 och pågick under fem dagar,
hade man under sex timmars jämn gång
tillverkat 1 000 länkämnen, vilket var ett
mycket bra resultat för en nöjd brukspatron Clason.

Brukspatronen
Clason och flottan
Clasons relation till Sjöförvaltningen hade
inte varit helt friktionsfri, och orsaken till
det var nog ömsesidig. En av hans vänner
på Jernkontoret trodde att förvaltningens
klagomål på honom och hans valsverk
bara var ”gnäll” och undrade om han inte
”har färdig någon valsad lina nog stark att
kunna hissa upp förvaltningen”. Under
sommaren 1830 gjorde emellertid Sjöförvaltningens chef, amiral Cronstedt, en
resa genom Dalarna och han besökte även

År

Fartyg

Beställt

1831
1831
1848
1852
1852
1852
1853
1853
1854
1854
1855
1855
1855
1856
1859
1865
1867
1869
1870

Stockholms station
Karlskrona station
Mörsarslupar
Walkyrian, ångfartyg
Orädd, ångkorvetten
Norrköping, fregatten
Oscar, linjeskeppet
Försiktigheten, linjeskeppet
Gustaf den Store, linjeskeppet
Dristigheten, linjeskepp
af Chapman
Stockholm
Pollux, bombkastarskonert
af Chapman
Vanadis
Monitorer
Monitor 4
Balder, ångkorvett
Pansarkanonbåtarna 3, 4, 5

Järnankarkättingar/förråd
Järnankarkättingar/förråd
Ankarkättingar m.m.
Ankarkättingar m.m.
Ankarkättingar m.m.
Ankarkättingar m.m.
Ankarkättingar m.m.
Ankarkättingar m.m.
Ankarkättingar m.m.
Ankarkättingar m.m.
Ankarkättingar m.m.
Ankarkättingar m.m.
Ankarkättingar m.m.
Förtöjningskätting
Ankarkättingar m.m.
Varpankättingar
Ankarkättingar m.m.
Ankarkättingar m.m.
Ankarkättingar m.m.

företagsminnen 2009;3

Ångkorvetten Balder med ankarkättingar från Furudals Bruk. Krigsarkivet, Stockholm.
Furudal, vilket bidrog till att rätta till en
del missförstånd.
När tekniken äntligen fungerade
för Clason begärde han tillstånd att få
tillverka några ankarkättingar för flottans räkning. När granskningsmännen,
kommendörkapten Kreuger och läraren
vid Falu Bergsskola Jonas Bagge, noggrant besiktigade flottans kättingar
våren 1832 kom de fram till att kättingarna ”bestodo proven i allo”. Det var naturligtvis mycket viktigt för Clason att
få ett kvitto på att hans kättingar hade
en hög kvalitet.
År 1851 kom ett viktigt livstecken
från Flottan. Man hade beslutat att
införa den Barbotinska metoden
(namn efter uppfinnaren) för att vinda
upp ankaret med en spelkrans av en
speciell modell. Metoden innebar att
spelkransen i undre ändan var försedd
med en särskild tandkrans som kättingen lättare grep in i. Då man ansåg
att tillverkningen i Furudal var ”den
bästa inom landet” vände man sig dit
med en beställning på två entumskättingar av 187 meters längd och den nya
spelkransen.
Beställningen var avsedd för korvetten Svalan och detta ”prof ” skulle vara
avgörande för de framtida beställningföretagsminnen 2009;3

arna. Till villkoren hörde att två officerare, Sasse och Didron, skulle närvara
vid tillverkningen. Provet utföll till
ömsesidig belåtenhet och det väckte förhoppningar hos Clason om större och
mer stadigvarande beställningar, vilka
också uppfylldes. Han beslutade därför
att bygga en särskild kättingsmedja på
den så kallade plåtbacken, väster om
verkstäderna.
På motstående sida visas exempel på
kontrakt mellan flottan och Furudals
Bruk mellan åren 1831 och 1870. Det
fanns naturligtvis andra kunder än flottan, men den var Furudals Bruks viktigaste kund.

Smederna lämnar Furudal
År 1884, efter 70 års produktion, slutade
tillverkningen av kättingar vid Furudals Bruk. Utan tvivel har bruket haft
en stor betydelse för sjöfarten, särskilt
under mitten av 1800-talet, då ett stort
antal fartyg byggdes. Det berättas också
att många befälhavare inte ville veta av
annat fabrikat på sina ankarkättingar än
de som kom från Furudal.
När kättingsmidet lades ner flyttade
många av kättingsmederna, som var
mycket efterfrågade, till Ljusne och till
Ramnäs bruk.

Slutligen en episod skildrad i en tidskrift 1879:

Under en orkanlik storm i en Medelhavshamn hade en där förankrad
engelsk korvett råkat i drift sedan dess
båda svåra kättingar (av engelsk tillverkning) brustit. Fartyget hotades av
undergång men kom under driften att
fastna vid en svensk skonert, som red
för en enda Furudalskätting. Denna
förmådde hålla ej blott sin egen skuta
utan även det vida större krigsfartyget, så att båda blevo räddade.
göran von knorring är fil.mag. i
etnologi, 1985 – 2008 anställd vid Centrum
för Näringslivshistoria. Han har varit
redaktör för flera böcker och publicerat
många vetenskapliga artiklar inom militär
kulturhistoria och företagshistoria.
göran von knorring

är nu aktuell
med boken
Furudals bruk
300 år.
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För Ericsson på de sju haven
Ericsson, Kina och segling förenar Aina Danielsons far och
hennes sonson efter nära 100 år. Så här berättar hon om sin
uppväxt med en pappa som tjänstgjorde på flera platser i
världen för Ericsson. | aina danielson

i många år har det i en liten låda i
min chiffonjé legat ett visitkort med
texten Sven E. Lindström, Telephone
Engineer, Canton. Vänder man på
kortet står texten översatt till kinesiska
tecken. Dessutom finns där ett gulnat
tidningsurklipp från South China
Morning Post från den 19 augusti 1913,
rörande en svår orkan som överraskade
seglare under en weekend i Discovery
Bay utanför Hong Kong. I artikeln är
min far, Sven E. Lindström omnämnd
som en av de ombordvarande och
överlevande.
I mitt barndomshem fanns också
många vackra föremål och några broderade underbart vackra sidenkläder som
min far förde hem från sin tid i Kina.
Han blev nämligen som ung civilingenjör före första världskriget utsänd
av Allmänna Telefon AB LM Ericsson
tillsammans med en förman för att
upprätta en telefonstation i Canton. Jag
kände också till att han återvände till
Sverige under kriget men vistades åter i
Kina 1919 – 1920. I december 1921 gifte
sig mina föräldrar och därefter blev det
ingen mer resa till Kina.

Volvo Ocean Race
Nyligen blev det aktuellt att plocka fram
det snart 100 år gamla visitkortet och
artikeln då min sonson Tim skulle resa
till Kina för Ericssons räkning i samband med att deltagande båtar i Volvo
Ocean Race anlände till Qingdao, seglingshamnen vid OS i Peking 2008. Tim
blev mycket intresserad och ville genast

scanna dem för att sända över dem till
sin e-mailadress och på det sättet ha
dem med på resan till Kina.
Nu vaknade också mitt intresse
för släktforskning på nytt och genom
Centrum för Näringslivshistoria fick
jag kontakt med Krister Hillerud som
snart kunde meddela att han funnit en
kopiebok med affärsbrev från Sven E.
Lindström skrivna under Kinaresan
1919 – 1920. Helt fantastiskt, eller hur?
Följande dag besökte jag Centrum
för Näringslivshistoria och där slog jag
med andakt upp kopieboken och såg
min fars välkända handstil. Jag hade
alltid tänkt mig att han rest österut
på den Transsibiriska järnvägen men
i första brevet hem till Allmänna Telefon AB LM Ericsson beskriver han
resrutten från Kristiania (Oslo) till
Singapore och vidare till Hong Kong
per båt. En resa som varade drygt en
och en halv månad.
Här följer ett par utdrag ur min fars
brev från Hongkong till Telefon AB
LM Ericsson:

Hongkong 5 nov. 1919
Kristiania den 11 sept. gick det fort
undan med endast korta uppehåll för
kolning i Alger, Port-Said, Aden och
Sabang. Anlände till Singapore den
20/10, där jag lämnade ”Ceylon” och
fortsatte med en engelsk passagerarbåt
”Nam Sang” till Hong Kong. Anlände
hit den 29 okt. vilket pr telegram
meddelades Swedish Trading i Sthlm.

Motstående sida: Artikelförfattaren Aina Danielson tillsammans med sin mor och den
i texten omnämnda fadern, Sven E. Lindström. Platsen är Ericssons semesterhem i
Cuernavaca, Mexico i mitten av 1930-talet.
företagsminnen 2009;3

Hongkong 1 jan. 1920
Den 30 dec. fingo jag och Olivecrona
introduktionsbrev till Telefondirektören i Canton för att se på telefonanläggningarna. Den ursprungliga
centralen var sig fullkomligt lik som
för 6 år sedan och arbetade fortfarande. Den stora överraskningen
kom sedan vid besöket på deras nya
central, som de beräkna att inkoppla
om några månader. Strax i närheten
av den gamla centralen hava de uppfört ett fullt modernt hus, och i detta
uppmonterat hela stationen, som vi
levererade 1914. Min avsikt var att
uppträda inkognito men min identitet
blottades, då vår gamle kinesförman
sedan 1914 uppenbarade sig och genast
kände igen mig. Det är egentligen
han, som utfört arbetet och det var utomordentligt omsorgsfullt och snyggt
gjort. Allt var klart och han körde
igång maskinerna och visade, att allt
fungerade. Mätbordet var emellertid
ännu ej inkopplat, och några fullständiga genomprovningar hade ej gjorts.
Allt såg emellertid oskadat och fullt
användbart ut och materielen kan
säkerligen användas i framtiden.
Och beträffande hemresan:

Enär mitt kontrakt för denna resa
endast avsåg underhandlingarna om
Canton koncessionen och agenturfrågan och jag inte är villig kvarstanna
sedan dessa frågor äro avgjorda, anhåller jag att i händelse koncessionen
blir verklighet lämplig man utsändes
omedelbart för bevakandet av våra
intressen.
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Sven E. Lindströms visitkort från
tiden i Canton, ännu bevarat av
dottern Aina nästan ett sekel senare.

Släkten från Åland
Min far var född 1886 och pekade för
oss barn stolt ut huset på Kastellholmen
i Stockholm, där han var uppvuxen, de
gånger vi passerade med Djurgårdsfärjan.
Farfar, underofficer i flottan, var också
född i Skeppsholmens församling dit
min farfarsfar kommit inflyttad från
skärgården år 1843 som timmerman. Hans
far och mor lämnade Föglö, Åland, som
unga nygifta 1810 då Sverige förlorat
Finland till Ryssland, och fick anställning
på olika gårdar i Stockholms skärgård.

Kina – Wien –
Mexico – Stockholm
Pappa Sven hade läshuvud och han
fick möjlighet att ta studenten på
Norra Real i Stockholm och därefter
fortsätta med civilingenjörsexamen på
Tekniska Högskolan. Min faster som
var 11 år äldre och var folkskollärarinna i Engelbrekts folkskola bekostade
studierna.
Efter åren i Kina arbetade min far
åter på huvudkontoret i Stockholm fram
till 1926 då han sändes till Wien som
direktör och trivdes och bodde där med
familjen till år 1932. Därefter fick han
i uppdrag att flytta till Mexico City,
men då tog han inte med familjen med
fem barn, eftersom skolgången för dem
skulle vara svår att ordna.
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Jag som var yngst och ännu ej börjat skolan fick dock resa tillsammans
med min mamma hösten 1934 för att
hälsa på och stannade till våren 1935.
Resan gick då med Svenska Amerikalinjens Gripsholm från Göteborg till
New York och därifrån vidare med tåg
söderut till Mexico City under fyra
dygn. Jag minns att när vi närmade oss
målet följde telefonstolpar vid sidan
om järnvägen och de var målade med
blågula ränder.
Första tiden blev mina föräldrar ofta
bjudna till andra medlemmar i svenskkolonin och det var inte så roligt för
mig att vänta hemma på dem med vår
spansktalande hemhjälp. Då längtade
jag hem till mina syskon. Snart fann
jag dock nya vänner under weekenden då alla LM:are lämnade staden
för att vila upp sig i Cuernavaca där
LM hade ett semesterhem med härlig
trädgård, pool och trevlig gemenskap.
År 1936 f lyttade min far åter hem och
blev senare personalchef på företaget i
Stockholm.
Under de närmaste åren före andra
världskriget minns jag att några personer av judisk börd besökte vårt hem.
Det var vänner från tiden i Wien vilka
hade arbetat på företaget och som min
far lyckades slussa ut från Österrike för
anställningar i Mexico.

År 1940 f lyttade LM Ericssons huvudkontor från Tulegatan i Stockholms
innerstad till förorten Midsommarkransen och min far fick längre resväg
till arbetet. Det blev hårda tider med
anställda som inkallades till militärtjänst, och i slutet av kriget följde
en speciellt svår period när den stora
verkstadsarbetarstrejken pågick i fem
månader under 1945. Försäljningen det
året minskade med 35 procent, men
några år senare expanderade företaget
mer än det någonsin gjort.

Skärgårdsdrömmar
Den tiden fick dock inte Sven E.
Lindström uppleva eftersom han avled
under en magoperation i augusti 1948
vid 62 års ålder. Tyvärr fick han heller inte uppleva sin pensionering med
drömmar om seglingar i Stockholms
skärgård. Våren 1947 anskaffade han en
skärgårdstjugotvåa, ”Chiquita”, och jag
minns hur mycket han uppskattade de
seglingar han fick göra där under de två
sista somrarna av sitt liv.

aina danielson är född i Wien 1928.
Utbildad på Schartaus handelsinstitut. Hon
har haft anställningar som sekreterare och
inom kassa och bokföring. Med en resande
make och fem barn har hon ägnat mycket
tid åt familjen.
företagsminnen 2009;3

Ögonblicket

Folke Jonsson och Birger Eriksson med familjer vid
Grindstugan i Uppsala den 14 september 1958. Den
charmiga, tidstypiska bilden skildrar lugnet före
stormen – en picknick i gröngräset innan Hakonbolagets personalklubb Hakoniternas årliga skyttetävling inleds. Till vardags var Hakonbolaget en
sammanslutning för fristående handlare i Mellansverige, tillika det företag som utgjorde grundstommen
företagsminnen 2009;3

i ICA. Familjen Eriksson har rest ända från Västerås
och för Birger Eriksson blir resan väl värd besväret.
Han skjuter nämligen hem flest poäng i tävlingen,
som går under namnet Hakonsskölden. När tävlingen avslutats och det är dags för förtäring behövs inga
fällbord och matsäckar eftersom alla deltagare med
familjer bjuds på middag på Stadshotellet. Ur ICAs
historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Samhällets stöttepelare

Många företagare har gjort
stora insatser för samhället
vid sidan av företagandet.
Sjukvård, utbildning och
kulturinstitutioner har tillkommit genom stora donationer. | anders johnson
att vara en framgångsrik företagare
innebär att man utför en värdefull samhällsinsats – oavsett om man som Ingvar
Kamprad bygger upp ett världsomspännande företag eller om man driver en
liten verkstad eller servicebutik. I själva
verket är den viktigaste samhällsuppgiften som en företagare kan göra just att se
till att företaget sköts och utvecklas väl.
Med detta sagt kan vi ändå konstatera att det har funnits många svenska
företagare genom historien som har
gjort värdefulla samhällsinsatser vid
sidan av sin företagargärning. De kan
till exempel ha verkat som donatorer,
forskare, kulturpersonligheter, idrottsledare eller politiker. I boken Samhällets
stöttepelare (Timbro 2009) berättar jag
om några sådana företagare.
Det finns flera välkända namn bland
de historiska stöttepelarna, till exempel Bonnier, Dickson, Kempe och
Wallenberg. Men det finns också nästan
okända företagare som gjort betydande
lokala insatser i orter som Funäsdalen,
Katrineholm och Nässjö. Det finns
också anledning att lyfta fram viktiga
samhällsinsatser som har gjorts av
kvinnliga medlemmar av olika företagarfamiljer. I den här artikeln ska jag
presentera några betydande stöttepelare
i Göteborgs och Stockholms historia.

Kända Göteborgsinstitutioner
I Göteborg har de ledande affärsmännen starkt präglat stadens politiska,
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kulturella och sociala utveckling. Till
skillnad från i Stockholm har här inte
funnits någon statlig ämbetsmannaelit
som kunnat konkurrera om inflytandet.
De göteborgska affärskretsarna har
varit starkt influerade av en anglosaxisk liberalism och religiositet som har
stimulerat ett samhälleligt ansvarstagande. Här finns bland annat sex välbekanta institutioner som bär namn av
generösa donatorer:
Sahlgrenska sjukhuset: Tillkommet
1782 efter donation av Niclas Sahlgren,
köpman och direktör i Ostindiska
kompaniet.
Chalmers: Teknisk skola öppnad
1829, tillkommen genom William
Chalmers testamente. Han var son till
en inflyttad skotsk köpman och byggde
upp en förmögenhet som superkargör
(uppköpare) och senare direktör i
Ostindiska kompaniet.
Dicksonska folkbiblioteket: Skapat
genom donation 1861 av James Robertson
Dickson. Han tillhörde en viktig göteborgsk handelsdynasti. Handelshuset
James Dickson & Co hade grundats
1816 av den invandrade skotten James
Dickson. Flera andra i dynastin gjorde
betydande donationer till Göteborgs
fromma.
Fürstenbergska galleriet: Tillkommet
genom testamente från makarna Göthilda
och Pontus Fürstenberg. Han övertog
faderns grosshandelsfirma och hon var
dotter till en förmögen affärsman. De
stödde konstnärer som Ernst Josephson,
Carl Larsson, Georg Pauli och Carl
Wilhelmson. De möjliggjorde även tillkomsten av orkesterförening, konserthus
och konstmuseum i Göteborg.
Röhsska Konstslöjdmuseet: Öppnat
1916 och tillkommet genom donationer
1901 av bröderna Wilhelm och August
Röhss. Båda var ägare i den handels-,
fabriks- och rederirörelse som fadern

Wilhelm Röhss den äldre hade grundat 1853.
Carlanderska sjukhemmet: Invigt
1927 på grundval av en donation 1916
av familjerna Christopher och Axel
Carlander. Christopher Carlander var
1891 en av grundarna till textilindustrin
Gamlestadens fabriker, ur vilken SKF
(1907) är sprungen. Och ur SKF härstammar i sin tur Volvo (1926). Christophers son Axel övertog ansvaret för
familjens affärer efter fadern.

Och Stockholmska
Även i Stockholm finns flera byggnader
och institutioner som har namn efter
samhälleliga stöttepelare:
Frans Schartaus handelsinstitut (nu
gymnasium): Under den finanskris
som drabbade Stockholm 1857 tog
grosshandlaren Frans Schartau initiativ till en kreditförening som räddade
många affärsmän från undergång. För
att visa sin tacksamhet organiserade
Stockholmsbörsen en insamling till
ett allmännyttigt ändamål som Frans
Schartau fick avgöra – vilket alltså
ledde till inrättandet av ett handelsinstitut.
Sachsska barnsjukhuset : Öppnat 1911
genom donation av NK:s grundare Josef
Sachs samt svågern och affärsmannen
Arthur Thiel (bror till Ernest Thiel).
Thielska galleriet: Ernest Thiels
tidigare bostad öppnade som museum
1926. Han var en förmögen bankman
som byggde upp en av landets förnämsta samlingar av samtida nordisk konst.
Han verkade som mecenat åt f lera
bildkonstnärer och författare. Thiel
förlorade sin förmögenhet i finanskrisen efter första världskriget och sålde
huset med konstsamlingen till svenska
staten 1924.
Forsgrénska medborgarhuset: (vanligen kallat Medborgarhuset) öppnades
företagsminnen 2009;3

Chalmers första hemvist, under åren 1823 – 1869, var det Hultmanska huset på Hultmans holme mot söder mellan Vallgraven och Norra
Larmgatan i Göteborg. Chalmers tillkom genom den rike skotskättlingen Wiliam Chalmers testamente. Chalmers tekniska högskola.

på Södermalm 1939. Det finansierades genom en testamentarisk donation av vinhandlaren Robert Forsgrén.
Forsgrénska fonden har även bidragit
till finansieringen av Handelshögskolan, Radiumhemmet och Stockholms
stadsbibliotek.
Liljevalchs konsthall: Carl Fredrik
Liljevalch d.y. var engagerad i affärsverksamhet på många håll i landet,
bland annat i Grängesbergs och Norrbottens gruvindustrier. Han föreskrev i
sitt testamente att den efterlämnade förmögenheten bland annat skulle gå till
forskning och till Sveriges kontoristförening. Liljevalch hade dock värderat
sina tillgångar i underkant och med
tanke på Liljevalchs konstintresse beslöt
företagsminnen 2009;3

testamentsexekutorerna att överskottet
skulle gå till byggandet av den konsthall
på Djurgården som bär hans namn och
som invigdes 1916.

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

Större än Nobel
Sveriges genom tiderna mest betydande
donator var K.A. Wallenberg, som
lade grunden till Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse. Den delade ut
941 miljoner kronor 2007 (jämfört med
Nobelstiftelsens prissumma på totalt
50 miljoner kronor). K.A. Wallenberg
gav donationer som möjliggjorde bland
annat Handelshögskolan, Stadsbiblioteket, Gyllene salen i Stadshuset och
Sjöhistoriska museet. Saltsjöbadens villasamhälle är också hans verk.

Anders Johanson är aktuell med
boken Samhällets stöttepelare
(Timbro 2009)
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Bondens dag på Skansen i Stockholm 1954. Fanor med RLF-logotypen pryder scenen.
Lantbrukarnas Riksförbunds historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

En grön logotyphistoria
LRFs symbol, t reklövern
har sitt ursprung i 1930-
talet. I snart åttio år har
den använts inom lantbruksrörelsen. Från början
fungerade den som smörmärke. | anders gidlöf
den svenska lantbruksrörelsens
centralorganisation Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) använder en stiliserad
treklöver som logotyp. Treklöversymbolen
har rötterna i 1930-talet. Den började användas av en av LRFs föregångare, Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF).
Organisationen grundades i mars 1929
med målet att ta tillvara landsbygdsbefolkningens intressen gentemot den ekonomiska lantbruksrörelsen och politiker.
Förbundet skulle även vara en motvikt
mot den arbetarrörelse som framför allt
hörde hemma i städerna. RLF fungerade
alltså som ett slags fackförbund för
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mindre bemedlade bönder och lantarbetare. Kring 1950 nådde man ett rekordstort medlemsantal på nästan 200 000.

Började som smörmärke
I en tryckt programförklaring från RLF
grundandeåret 1929 framgår att ett av
förbundets mål var att kontrollera och
garantera kvaliteten på medlemmarnas
produkter. Ett styrelseprotokoll från
oktober samma år nämner att det är
viktigt att förbundet gör ”en insats vid
reklamen för de svenska jordbruksprodukterna”. I ett annat styrelseprotokoll
från maj 1930 framgår att

Styrelsen beslöt att skrivelse skulle
tillställas RLF:s margarinkommitté
med förfrågan […] angående förslaget
om utarbetande av lämplig smörskylt.
RLF kom att arbeta med smörskyltar,
omslagspapper och tidningsreklam.
Och det var som smörmärke treklöver-

symbolen inledningsvis användes av
förbundet, i konkurrens med den mer
etablerade runmärkningen av smör, som
stöddes av Svenska Mejeriernas Riksförening och Mjölkpropagandan.
I RLF-tidningen juli 1930 finns en annons för potatis från Svartsjölandet, och
på säckarna används ett treklövermärke i
kombination med bokstäverna R, L och F.
RLFs informationsvägg på Stockholmsutställningen sommaren 1930
pryddes av ett så kallat ”funkisträd”, som
skulle symbolisera hur man i framtiden
skulle kunna plocka mogna ”frukter” i
form av ursprungsbeteckning, standardvaror, standardförpackning, kvalitetsförvaring, reklam och enhetliga priser. Trädet var, enligt RLF-tidningen, ”krönt av
vårt eget klöverblad”.

Vimmel av klöverbladsfanor
RLFs huvudexpedition hade i april 1930
mottagit de första färglagda skisserna till
ett klöverblad. Det är tydligt att symbolen
företagsminnen 2009;3

1

3

1. RLF-logotypen som antogs på stämman 1931, det var just den här bilden som
presenterades för stämmodeltagarna.
2. En skiss från 1930 till hur fanorna för
RLFs olika ortsförbund skulle se ut.
3. När LRF bildades 1970 – 71 valde det
nya förbundet en stiliserad treklöver som
logotyp. Likheten med föregångaren RLFs
symbol är påtaglig.
4. Innan treklövern officiellt antogs som
RLFs logotyp användes symbolen när bl. a.
potatis skulle märkas. Klipp ur RLFtidningen, juli 1930.
Samtliga bilder: Lantbrukarnas Riksförbunds historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
2

redan var väletablerad när förbundets
riksstämma i Örebro den 25 – 26 juni 1931
formellt antog den. Under de kommande
fyrtio åren vimlade det av klöverbladsfanor på lantbruksmöten, mässor och
demonstrationer där ortsförbund från
RLF var representerade.
LRFs nuvarande treklöver grundar sig
på RLFs gamla logotyp. LRF använder
samma akronymbokstäver men de kan
läsas på en annan ledd. Ändå framgår det
inte av arkivmaterialet varför man vid den
stora fusionen 1970 – 71 antog en stiliserad
treklöver som var så intimt förknippad
med den ena av de två fusionsparterna.
Den andra parten, Sveriges Lantbruksförbund (SL), grundat 1917, var en
sammanslutning för den ekonomiska
lantbruksrörelsen och verkade främst
på riksplanet. En förklaring till valet av
treklöver som LRFs symbol är att när
sammanslagningen med RLF var aktuell 1969 –  70 hade Lantbruksförbundet
ingen egentlig logotyp.
företagsminnen 2009;3
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Hotfullt samhällsklimat
Kanske var valet av en stiliserad treklöversymbol för det nya LRF 1971 så
självklart att det aldrig diskuterades
på allvar. När LRF skulle bildas kretsade diskussionerna främst kring hur
rörelsen skulle organiseras och vad den
skulle heta. Den nya lokala och regionala organisationen av LRF var en
direkt fortsättning på RLFs ortsförbund, vilket också bör vara en anledning till att treklövern blev det sammanslagna förbundets symbol.
Situationen i samhället under det
sena 1960-talet ger en förklaring till
varför fusionen skedde. Lantbrukarna
hade sedan länge känt sig hotade av
den snabba f lykten från landsbygden.
En fusion av de två främsta lobbyorganisationerna var ett sätt att samla
krafterna. I ett sådant läge framstår det
som naturligt att den nya centralorganisationen antog en kraftfull och enkel
symbol som samtidigt hade en lång

tradition inom lantbruksrörelsen. Tack
vare fantåg, lantbruksmöten och mäs�sor över hela Sverige måste treklöversymbolen ha varit ganska känd bland
allmänheten.
Den gröna treklövern passade även i
sin kantiga form perfekt in i det formspråk som gällde i den gröna vågens
tidiga 1970-tal – stiliseringen hörde
till tidsandan. Grön färg ger lugnande
signaler och kan associeras till närhet,
social gemenskap och harmoni. Den
kunde ju inte sammanblandas med de
skäror och veteax som vid denna tid
prydde många kommuniststaters nationalf laggor.

anders gidlöf är fil.mag. i kulturgeografi och arkivarie vid Centrum för
Näringslivshistoria. Är huvudansvarig
för Designarkivet, Electrolux, Skanska och
NCC med särskilda inblickar i bl. a. LRFs
bildarkiv.
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Ingenjör och industriledare –
dödsrunor över män i näringslivet
Forskning pågår: Energisk, kraftfull, rättrådig, omdömesgill. Humoristisk, gästfri

och vänsäll. Detta är några av de egenskaper som tillskrivs avlidna företagsledare i
dödsrunor. Runorna kan också läsas som berättelser om den turbulenta omvandlingen
av samhället under 1900-talet. | agneta lilja
när en medlem i det enkönade sällskapet Sancte Örjens Gille (bildat i
Stockholm 1921) avlider, får han en
egen dödsruna tryckt i gillets tidskrift
Dödsrunor/Minnesrunor (här kallade
D 1 o.s.v.). De män som beskrivs i dessa
runor är företrädesvis ingenjörer med
utbildning från KTH. Vanligen har de
varit ledare för stora bruk och industrier,
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d.v.s. de är män tillhöriga samhällets
näringslivselit. Trots att det är fråga om
unika personliga runor, där individuella liv och karriärer skildras, uppvisar
runorna en hel del gemensamma drag.
Männen skrivs in i en föreställning om
den ideale Ingenjören.
Genomgående drag i denna föreställning är att mannen i näringslivet främst

är en ansvarsfull, viljestark och kraftfull
ledare. Han har överblick och han kan
planera och kalkylera, leda stora arbetsstyrkor och göra ekonomiskt riskfyllda
satsningar, eftersom han är både erfaren, beslutsam och säker. Han är dessutom arbetsam, energisk, plikttrogen
och pålitlig. Ibland kan han förvisso
framstå som något barsk eller sträv, men
företagsminnen 2009;3

Motstående sida: De praktfulla familjegravarna är ett synligt utryck för samma kultur som
Sancte Örjens Gilles dödsrunor. De hade blivit på modet i slutet av 1800-talet och fortsatte
att vara en viktig statusmarkör långt in på 1900-talet. Graven på bilden är dock tom och
fotot taget som produktreklam för Bolinders Mekaniska Verkstads gravmonument.

han är samtidigt rättrådig och omdömesgill. Han tillskrivs således en rad
egenskaper som gör honom trovärdig
och seriös i sin krävande yrkesroll.

Torsten Holmgren hade […] en enastående stor arbetsförmåga; han förstod därjämte att väl organisera sitt
arbete […] Han var […] synnerligen
energisk, fordrande mot sig själv (D
8 s. 45).
Bertil Norén var de stora linjernas
man. Han hade den för en ledare
ovärderliga förmågan att kunna skilja
det viktiga från det mindre viktiga,
helheten från detaljerna (D 31 s. 31).
En myndig man med starkt patriarkalisk läggning. För den som icke
kände honom närmare kunde [Carl
Roth] ofta verka barsk, men barskheten låg endast på ytan (D 6 s. 6).
Näringslivsmannen beskrivs också
gärna som måttfull. Även om han de
facto innehar en både ekonomisk och
social maktposition framhålls gärna
hans anspråkslöshet och hans ointresse
av att lysa med sin framgång eller framhäva sig själv. Särskilt i krissituationer
visar han detta, bl. a. genom att sätta
en ära i att vara en samarbetsvillig och
lättillgänglig ledare. Han förstår alltså
att väl och balanserat nyttja sin makt
och position för att den verksamhet han
bedriver skall kunna dra fördelar av
detta. Måttfullheten är således en viktig
ingrediens i yrkesutövningen och ytterligare ett tecken på seriositet.

Hans gedigna och urbana personlighet […] hans lättillgänglighet gjorde
samarbetet med honom även under
de mest kritiska situationer både lätt
och givande. Han tillhörde den sortens
människor, som tack vare sitt klara
företagsminnen 2009;3

intellekt och sin öppenhet både tog och
gav skäl, vilket allt i förening resulterade i det goda arbetsresultat, som han
kunde tillskriva sig och som klarast
framgår av den utveckling hans företag genomgått under hans insiktsfulla
ledning […] Ärelystnad och makt voro
främmande för [Sven Lundberg], besinning och trofasthet hans adelsmärke
(D 17 s. 499 ff.).

Även mjuka egenskaper
Men näringslivsmannen är inte bara en
respekterad yrkesman vars roll kräver
”hårda” egenskaper som styrka och beslutsamhet. Som privatperson framställs
han i runorna kontrastivt med ”mjuka”
egenskaper som kärlek till hemmet, humor, gästfrihet och vänsällhet. Runorna
betonar nämligen att han – utanför sitt
krävande arbete – har ett hem, fru och
barn och vänner. Efter den tunga och
pliktfyllda arbetsdagen beger sig mannen till det rofyllda hemmet, där han
finner rekreation och familjelycka.

En glad och otvungen stämning var
utmärkande för detta hem där husfaderns [Fredrik von Homeyer] och
äldsta dotterns vackra sång och familjens muntra skratt avlöste varandra
(D 19 s. 45).
ett harmoniskt familjeliv med dess
speciella prägel av arbete, glädje,
inspirerande tankeutbyte, allvar och
skämt i förening med stor gästfrihet;
gammal brukskultur då den är som
bäst (D 32 s. 3 f.).
Aseachefen, brukspatronen på Uddeholm eller disponenten för Liljeholmens Stearinfabrik framställs alltså
som unika individer med särskilda,
personliga förhållanden och även med
intressen som inte alls är kopplade till
deras yrken. Den ene spelar golf och

sjunger i Orphei drängar, den andre
bedriver hembygdsforskning och seglar,
den tredje ägnar sig åt trädgårdsskötsel
när han inte är ordförande i den lokala
skidklubben. En tycker om att jaga, en
annan är inläst på 1700-talshistoria, en
tredje samlar föremål till Etnografiska
museet. Variationsbredden är stor och
förstärker det individuella.
Vissa runor blir ännu mer personligt individuella och beskriver då inte bara männens familjeförhållanden och fritidsintressen utan även deras utseende och gestalt,
ibland i mycket elaborerade ordalag:

en gestalt som ännu på gamla dar bar
vittne om, att [Karl-August Wallroth]
i sin mannaålders blomma varit en
av de grannaste typer för svensk
manlig skönhet man kunde få se
(D 9 s. 85).
Till utseendet var [Axel Anderberg]
lång och axelbred med rödlätt hy,
rödbrunt hår, som knappast grånade
med åren, och en öppen blåögd blick
(D 19 s. 106).

”Klassiska hjälteberättelser”
Männen framställs alltså som unika
individer, men samtidigt fogas de in i
berättelser där deras personliga livsöden
utgör delar av något större: ett yrkesområde, en livsstil, en social klass, ett
samhälle. Ett tydligt mönster i runorna
är att männens liv skildras utifrån den
klassiska hjälteberättelsen.
I den har hjältarna – som Odysseus,
Æneas eller Robin Hood – kungligt
eller gudomligt ursprung (som skiljer
dem från vanliga dödliga). Som vuxna
vinner de segrar i främmande länder
innan de återvänder och tar makten,
ofta stödda av trogna vapendragare och
en vacker kvinna. Väl hemma skapar
de sedan samhället i dess nuvarande
form. Deras död sker genom svek eller
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förtrollning (Alf Arvidssons Folklorens
former, Lund 1999 s. 37 f.).
Att männen i näringslivet har särskilda ursprung betonas i dödsrunorna.
De är predestinerade till sina yrken
genom att vara födda in i en släkt som
är känd och etablerad i branschen eller
på orten. På det sättet skiljs de ut från
övriga män.

[Uno Lindberg] föddes på Kolsva
[…] Både på fädernet och mödernet
räknade han anor inom svensk järnhantering. Fadern var dåvarande
ägaren till Kolsva bruk […] själv
brukspatronsson […] modern […]
tillhörde en gammal bruksägaresläkt,
som sedan mer än två århundraden
varit förbunden med ett flertal järnbruk (D 7 s. 21).
Arvid Johanssons inriktning mot sin
livsuppgift var i sällsynt hög grad
präglad av generationers arvsanlag och
av den omgivning, i vilken han uppväxte och mottog sin karaktärsdaning.
Djupt ner i södra Dalarnas rika och
urgamla bergslagsbygd sänkte hans anträd sina rötter och bidrog därigenom
förvisso att skänka honom den fasta
karaktär och den storvulna andliga
resning, som var hans (D 8 s. 61 f.).
Efter avslutad utbildning reser männen till en annan plats, inom eller utom
landet, där de skaffar sig erfarenheter
och meriter.

Omedelbart efter sin ingenjörsexamen for [ Josef M. Berglund] till USA
där han under två år bl.a. studerade
träkolsugnar i Minnesota […] som
Jernkontorets stipendiat studerade han
1905 träkolning i Österrike och Tyskland och företog 1907 en studieresa till
bl. a. koppargruvor i USA, Mexico och
Cuba (D 30 s. 39 f.).
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Efter återkomsten gör de sedan en
strålande karriär genom vilken de liksom den klassiske hjälten skapar samhället i dess nuvarande form.

Olof Hjorth var den rätte mannen
att lösa dessa uppgifter [vid SKF]
[…] Nya martinugnar byggdes,
vilket medförde en fördubbling av
götproduktionen […] anlades ett nytt
verkskomplex, omfattande drageri,
rörpressverk, kallvalsverk, pressar
och hammare, glödgningsugnar och
svarvningsavdelningar. Glödgningsanläggningen blev den största i Europa för kvalitetsstål (D 20 s. 42 f.).
Detta åstadkommer de trots ibland
svåra hinder och prövningar, vilka
ytterligare understryker betydelsen av
deras gärningar.

Det var under synnerligen brydsamma förhållanden Lauritzen inträdde
i ledningen för Stockholmskontoret.
Det första världskriget hade nyss
slutat och krigskonjunkturen förbyttes i en mångårig kris, som medförde
stor arbetslöshet och bragte en mängd
industriföretag i svårigheter […]
Därtill kom senare Kreugerkraschen,
som gav genljud långt över Sveriges
gränser (D 19 s. 99 f.).

Uppoffrande, stödjande hustrur
Till sin hjälp har de under karriären en
uppoffrande, stödjande hustru (vars
sociala tillhörighet inte är ointressant).

I ett sällsynt lyckligt äktenskap förenad med Ingrid Liljekvist, dotter till
byggnadsrådet Fredrik Liljekvist och
hans maka Elisabeth Strömberg […]
(D 32 s. 3).
Marion, f. Santesson, som sedan stått
vid hans sida och varit ett gott stöd

och hjälpt honom att med bibehållet
gott humör genomgå de ofta svåra
sjukdomar, som under senare år drabbat honom (D 36 s. 98).
Döden sker inte genom svek eller förtrollning, men framställs ändå som speciell. Drabbas männen av sjukdom framhåller runorna gärna den tappra kamp
de för och det stora hjältemod de visar
inför det oundvikliga. Detta känns igen
från skildringarna i den poetiska Eddans
hjälteberättelser, där man dör ”stående”.

De sista åren plågades [Fredrik] v.
Homeyer av en tärande sjukdom,
som dock icke förmådde stäcka hans
glada livsmod. Sina tidtals svåra
smärtor bar han tåligt och utan att
plåga andra med någon klagan och
döden mötte han som en man. ”glad
och god skall människan vara då hon
bidar döden” syntes vara hans sista års
motto (D 19 s. 45).

En berättelse om 1900-talet
Näringslivsmannen skrivs också in i en
större berättelse om moderniseringen
av samhället under 1900-talet. Det är
en berättelse om teknikutveckling, ökat
välstånd och framstegsberusning, där
den (demokratiske) industriledaren står
som symbol. Men det är samtidigt en
berättelse om förlust och nostalgiskt
tillbakablickande på en patriarkal ordning som är på retur. Näringslivsmännens livsöden speglar dessa samtidiga
men motstridiga ideal. Dödsrunorna
kan därför också läsas som berättelser
om den turbulenta samhällsomvandlingen under 1900-talet.
agneta lilja är fil.dr. och lektor i etnologi
vid Södertörns högskola. Hon forskar om
vilka dygder dödsrunor tillskriver män i
näringslivet samt om män och kvinnor inom
humanistisk forskning. Hon har medverkat
med texter i ämnet till ett antal antologier.
företagsminnen 2009;3

Arbete med succén AXE-systemet vid Ellemtel Utvecklings AB, ett företag som ägdes av LM Ericsson och Televerket tillsammans.
Ericssons historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ericssons hemlighet
Vad hade hänt om Lars Magnus stannat hos kamraten
i Karlstad, eller om han sagt ja till erbjudandet från det
sägenomspunna Smyrna? Och vilka är egentligen de åtta
viktigaste förklaringarna till Ericssons sagolika framgångar? | svenolof karlsson och anders lugn
en tidig höstdag 1867 vandrade två
unga män, Lars Magnus Ericsson, 21,
och Carl Johan Wennberg, 18, med sina
packningar på vägen mellan Karlstad
och Kristinehamn. De hade båda kommit till Karlstad några år tidigare, fått
arbete på samma mekaniska verkstad
och blivit goda vänner. Men nu var det
dags för nästa steg i livet – att åka till
Stockholm och söka lyckan där.
Den första etappen fick de gå till
fots, en sträcka på ungefär fem mil
längs Vänerns norra kust – järnvägen
till Stockholm började vid denna tid i
Kristinehamn. Men ju närmare de kom
företagsminnen 2009;3

Kristinehamn, desto mer började Carl
Johan tveka. Ville han verkligen lämna
Karlstad? De två hade hållit ihop i vått
och torrt, men det fick bli så att Lars
Magnus åkte ensam. Carl Johan återvände till Karlstad och Lars Magnus
steg ombord på tåget utan sin vän.
Så kom det sig att Lars Magnus
Ericsson anlände till Stockholm ensam
och utan att känna någon där.
Mycket finns skrivet om vad som
hände sedan. Dock är det ont om framställningar som syftar till att ge ett helhetsperspektiv och försöker identifiera
de framgångsfaktorer som burit Lars

Magnus Ericsson och hans firma på
resan från då till nu.

Kunde ha blivit
norrman eller turk
Till exempel kunde det ha blivit så att
Lars Magnus hade utfört sitt livsverk i
Norge. Han arbetade i landet en längre
tid som tonåring och sökte plats vid en av
de mekaniska verkstäderna i Kristiania,
det vill säga dagens Oslo. Då svaret blev
nej, valde han i stället Stockholm.
Lika väl kunde Lars Magnus ha
blivit turk. Under sina ”vandringsår” i
Europa arbetade han närmare två år på
Siemens fabriker i Berlin och utmärkte
sig så mycket att han erbjöds ställning
som teknisk ledare i Siemens fabriker
i Smyrna (dagens Izmir). Han svarade
nej av pliktkänsla mot Sverige, då hans
Tysklandsresa delvis hade finansierats
med pengar från svenska staten.
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Åtta avgörande händelser
Här kan bara ges några glimtar av de
händelser som vi uppfattar vara milstolpar i historien för det företag som Lars
Magnus Ericsson grundade 1876.
1. Lars Magnus Ericsson konstruerar
en egen telefonvariant, med spiralmikrofon, i slutet av 1880. Den övertygar
honom om att han ska lämna mångsyssleriet och fokusera på telefonbranschen.
2. Lars Magnus Ericsson beslutar sig
för att satsa på världen utanför Sverige.
Saken aktualiseras när Telegrafverket
inleder egen produktion av teleutrustning 1891, och blir akut då Stockholms
Allmänna Telefon, som leds av gamle
samarbetskumpanen Henrik Thore
Cedergren, gör samma sak 1896. Plötsligt är Sverige stängt som marknad för
Lars Magnus.
Lars Magnus förbereder nu för flytt
till S:t Petersburg, köper tomt och uppför en stor fabrik där. Han skickar ut
försäljningsagenter på äventyrliga resor
över hela världen.
3. Lars Magnus återerövrar Sverige
som företagets ”hemland”. Bakgrunden är att Cedergren i november 1900
vinner koncessioner för telefondrift i
Moskva och Warszawa och inser att
hans egen fabrik inte klarar leveranserna.
Lars Magnus ger bud på Cedergrens
fabrik och har därmed åter en svensk
plattform att arbeta från. Samtidigt
lämnar Lars Magnus sitt företag, nästan
över en natt, och börjar ett nytt liv som
bonde och konstruktör på Alby gård.
4. Under hela 1900-talet är relationen mellan företaget Ericsson och det
svenska televerket symbiotisk; det är
som två syskon som ömsom slåss och
ömsom samarbetar. I september 1969
driver Marcus Wallenberg fram ett
avgörande samarbete: Ericsson och
Televerket ska utveckla en digital växel
i det gemensamägda bolaget Ellemtel.
Så föds framgångsprodukten AXE,
konstruerad med moduler för att kunna
anpassas till behoven hos båda intressenterna.
5. Åren 1969 – 1981 utvecklar de
nordiska televerken mobiltelefonsystemet NMT (Nordisk Mobiltelefoni).
Systemarkitekturen är överlägsen allt
annat i branschen, tekniken är ”högintelligent” och roamingfunktionen
(systemets förmåga att hålla reda på var
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abonnenterna befinner sig) världsunik.
NMT lägger grunden till dagens
mobiltelefoni – men Ericsson är på
vippen att missa tåget. Räddningen
heter Åke Lundqvist, som 1977 blir vd
för Svenska Radioaktiebolaget, SRA,
delägt av Ericsson. I sista stund får han
moderbolaget att leverera AXE till de
NMT-nät som de nordiska televerken
förbereder.
Helt avgörande blir Åke Lundqvists
beslut i januari 1982, mot Ericssonledningens vilja, att SRA ska försöka
sälja mobiltelefonsystem i USA. SRA
lär sig snabbt den amerikanska mobilstandarden AMPS och tar 30 procent
av den amerikanska marknaden. Detta
blir början till Ericssons kommande
enorma framgångar inom mobiltelefonin, och Åke Lundqvist kan på goda
grunder beskrivas som det moderna
Ericssons grundare.
6. Nästa milstolpe är de tester som
Groupe Spécial Mobile låter göra i Paris
runt årsskiftet 1986 – 1987 inför beslutet
om GSM, den europeiska 2G-standarden. I korthet vinner Norden över de
tyskfranska konkurrenterna, mycket
beroende på det systemtänkande som
kan överföras från NMT. Ericsson och
Nokia har detta i sina ”gener” och blir
de stora 2G-vinnarna.
7. Tolv år senare, den 29 januari 1998,
segrar Jan Uddenfeldt, teknikchef på
Ericsson, tillsammans med Yrjö Neuvo,
teknikchef på Nokia, i standardslaget
om 3G. Också detta avgörs i Paris, vid
ett stormigt möte där Uddenfeldt och
Neuvo övertygar den stora majoriteten
av världens teleoperatörer om sitt koncept WCDMA, vidareutvecklat från
GSM.
8. Hösten 2008 vinner Ericsson
det fjärde standardkriget, om 4G, när
operatör efter operatör gör klart att de
väljer Ericssons koncept Long Term
Evolution, LTE. Med detta är vägen för
första gången i historien öppen för en
framtida gemensam världsstandard.

Vad är hemligheten?
Genom åren har Ericsson, ibland med
nöd och näppe, undvikit att bli uppköpt
– bland annat av ITT och IBM – och
undvikit att förköpa sig när erbjudanden
kommit om bolag som Nokia och Fore
Systems. Grunden för detta är huvud-

ägare som haft som mål att behålla
Ericsson svenskt.
Så vad är Ericssons hemlighet? I de
många teknikkrigen grundar sig
Ericssons (och Nokias) framgångar i
hög grad på det vi kallar den nordiska
värdegrunden. Styrkan ligger i kulturen. Man är inställd på att bygga
lösningar som kan användas av alla.
Slutkunden är inte affärseliten utan
vanligt folk. Det handlar inte bara om
teknik – tekniken ska fungera i sitt
sammanhang. Patent ska användas i
samförståndsanda och inte i utpressningssyfte. Man ser till helhetens bästa
och samarbetar resultatinriktat och
prestigelöst. Alla ska hjälpa till och man
ska få saker att funka, helt enkelt. Med
hemhörighet i ett litet land i världen
ligger det dessutom naturligt för en
Ericssonare att vara lyhörd och anpassa
sig till omgivningen.
”Alla ska med” är en statsbärande slogan i Sverige som med fördel kan til�lämpas också på Ericssonkulturen.
svenolof karlsson är rådgivare, kommunikatör och skribent, med förflutet som
journalist och tjänsteman. Han har stått
bakom över 30 böcker, huvudsakligen om
näringslivshistoria, ledarskap, teknologiutveckling och äventyr till bergs och sjöss.
anders lugn är journalist, kommunikatör
och ledarskapskonsult med ett förflutet bl.a.
som studierektor vid Journalisthögskolan i
Stockholm och pressofficer inom internationella FN-styrkan i Libanon. På 1980-talet
grundade han Journalistgruppen.

Artikeln bygger på delar av
Karlsson och Lugns bok Att göra
världen bättre – En berättelse om
Lars Magnus Ericsson och hans
efterföljare som utkommer i september på Sellin & Partner Bok
och Idé. Det är en lättillgänglig
och humoristiskt skriven bok som
handlar om avgörande episoder
i telekomhistorien, där Ericsson
och även
de nordiska
televerken
och Nokia
varit inblandade.

företagsminnen 2009;3

När Ericsson nästan dog
Den 9 augusti 1995 var dagen då it-boomen började. Det lilla företaget Netscape
i Silicon Valley hade aldrig någonsin tjänat några pengar, men utvecklat den
första effektiva webbläsaren – Netscape Navigator – och på så sätt utlöst en
explosion i internetanvändning. | svenolof karlsson och anders lugn

netscape börsnoterades den 9 augusti 1995, och aktiekursen gick från 28
dollar per aktie till 71 dollar under första dagen. Bolagets grundare Jim Clark
blev den första internetmiljardären.
Därmed var cirkusen igång. I Sverige
blev Johan Staël von Holstein och Jonas
Birgersson hjältar. Börsanalytiker och
journalister ingick en ohelig allians och
drev upp förväntningarna. Även Ericsson
var med sitt tal om 3G plötsligt sexigt.
Steg för steg blev svenskarna vid den
här tiden ett folk av aktiespekulanter, ivrigt påhejade inte bara av analytiker och
journalister, utan så småningom också av
politikerna. Stora delar av AP-fonderna
omplacerades till aktier. Svenska folket
köpte Teliaaktier i förvissning om att det
var en säker investering.

Enorma vinster och förluster
Under 1999 och 2000 bekände politikerna färg: 3G-licenserna skulle
fördelas. De nordiska länderna utgick
från ett resonemang om samhällsnyttan
och delade ut licenserna i en ”skönhetstävling”. Men många länder, med
Storbritannien och Tyskland i spetsen,
såg en chans att tjäna pengar och sålde
genom auktioner ut licenserna för 1 200
miljarder kronor – en osannolik summa
pengar för rätten att använda en dittills
oprövad teknologi.
Den 7 mars 2000 inleddes nedgången för börskurserna. Massmedierna
manade till lugn. Till exempel skrev
Dagens Nyheter att ”ingen behöver
oroa sig för att [börsfallen] varslar om
en ekonomisk nedgång”.
Men världens börser följde inte de
goda råden. Europas telekomoperatöföretagsminnen 2009;3

rer såg sina aktiekurser, och därmed
värdet på de egna företagen, genomgå
ett skoningslöst ras, samtidigt som
kassakistorna var tömda efter 3Gauktionerna.
För leverantörer som Ericsson blev
effekterna dramatiska. År 2000 hann
bli ett rekordår för Ericsson: 273 miljarder kronor i omsättning, en vinst på
21 miljarder, 105 000 anställda i 130
länder. Men sedan började en ofantlig
nedförsbacke, som syntes i att faktureringen minskade med nästan 60
procent.
Operatörerna hade genom 3G-auktionerna alltså gjort slut på sina pengar,
och för Ericssons del slutade det nästan
med döden.

Så räddades Ericsson
Fyra faktorer blev avgörande för fortsättningen.
Behovet fanns kvar. Människor fortsatte att ringa. Branschen var i grunden
hälsosam. Efterfrågan på kommunikationstjänster fanns kvar och skulle öka.
Operatörerna måste förr eller senare
börja investera igen.
Jättelika sparpaket. Kurt Hellström bad inte om stödmiljarder hos
regeringen, utan såg till att anpassa
företaget till situationen. Under de
kommande åren slog Ericsson åter alla
rekord, men i besparingar. Bolaget
sparade 500 miljoner kronor i veckan i
100 veckor. Antalet anställda minskades med 60 000.
I början kämpade fack och arbetsgivare mot varandra, men enades så
småningom i det gemensamma målet:
överlevnad.

Nyemission. I början av 2002 stod det
klart att det inte skulle räcka med alla
sparpaketen. Beslutet blev en nyemission
på 30 miljarder kronor, den största i
Sverige någonsin. Bankerna föreslog
emissionskursen 5,50 kronor, men styrelsen lade sig så lågt som 3,80 kronor.
Styrelseordföranden Michael Treschow,
vd:n Kurt Hellström och finanschefen
Sten Fornell åkte sedan ”som ett resande
teatersällskap” (Treschows ord) på långturné och sålde in emissionen till finansfolk. Det hände att aktiekursen låg under
3,80 kronor.
I emissionen visade sig de svenska huvudägarna vara en kärngrupp. ”Det fanns
en känsla av att Ericsson är en nationalklenod som vi måste rädda. Vi hade löpande
kontakt med Hans Karlsson och Göran
Persson.” Här uttrycktes något typiskt
svenskt, ”när det verkligen är kris sluter vi
oss samman”, säger Michael Treschow.
Den 3 september 2002 var det klart att
Kurt Hellström hade lett Ericsson genom
dess värsta kris: ”Då sa jag till Michael
Treschow att nu tänker jag gå i pension.”
Nytt ledarskap. Från och med nu
handlade det för Ericsson om att skifta
fokus, från att slåss för livet till att slåss
för framtiden. Carl-Henric Svanberg
blev som ny vd den som skulle leda det
fälttåget. Han genomdrev som en av
sina första åtgärder, med en tveksam
och delvis skeptisk styrelse, ännu ett
stort nedskärningspaket, det fjärde.
Patienten klarade också den operationen och Svanbergs regim började.
svenolof karlsson och anders lugn
För författarpresentationer och information
om deras nya bok, se föregående sida.
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Handelshögskolan fyller hundra
I höst kan Handelshögskolan i Stockholm fira 100-årsjubileum. När industrialiseringen i Sverige kom i gång på allvar under sent 1800-tal blev behovet av
välutbildade företagsledare akut. Det svenska näringslivet skred till aktion för
att lösa problemet. | petra brännmark och mats wickman

det sjöd i Sverige under senare delen
av 1800-talet. BNP ökade med ungefär
70 procent på 20 år och industrisektorn
med ungefär sex procent per år –
industrialiseringen hade kommit igång
i vad som tidigare i huvudsak hade varit
ett jordbruksland. Bakom de snabba
förändringarna låg politiska och eko32

nomiska reformer och en snabb teknisk
utveckling.
Från mitten av decenniet genomgick
ekonomin dramatiska förändringar. År
1848 röstade den dåvarande ståndsriksdagen fram en lag som tillät aktiebolag
att verka i Sverige – möjligheten att
satsa pengar i bolag utan att behöva

bära ett personligt ansvar för verksamheten ledde till att företagsinvesteringarna snabbt ökade.
Öppnandet av Stockholms fondbörs
1863 stärkte ytterligare aktiebolagens
ställning. Större bolag som Avesta,
Stora Kopparberg och Husqvarna omorganiserades till aktiebolag under de
företagsminnen 2009;3

Motstående sida: Professor Eli F. Heckscher bakom katedern i Handelshögskolans första hus
vid Brunkebergstorg. Året är 1910 och den 30-årige Heckscher har redan publicerat banbrytande
forskningsresultat i ekonomisk historia. Även i nationalekonomi besitter han mycket stora
kunskaper. Handelshögskolans i Stockholm historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

följande decennierna. Nya aktiebolag
som snabbt kom att växa startade också:
Skandia 1855, Atlas – numera Atlas
Copco – 1873, Asea 1883 och Vabis –
som senare blev Scania-Vabis – 1891.
Lagstiftningen om aktiebolag moderniserades 1895 och en professionalisering
av bolagsledningarna skedde vid den
här tiden.

Behov av utbildning
Svenska industriföretag exporterade
framgångsrikt en rad egenhändigt uppfunna produkter. Uppfinnare var dock
inte alltid så effektiva som affärsmän och
de exportberoende företagen var särskilt
känsliga när lågkonjunkturer stod för
dörren. Landet led brist på välutbildade
chefer, ansågs det, och ett behov av en
högre akademisk utbildning för företagsledare uppstod därmed.
Under det sena 1800-talet hade
många ingenjörer nått samma sociala
status som till exempel jurister eller
officerare genom att deras yrkesområde
professionaliserats – en process i vilken
högre utbildning spelade en viktig roll.
Stockholms Enskilda Banks vd Knut
Agathon Wallenberg – en av de tidigaste och viktigaste förespråkarna för
en handelshögskola – menade att
affärsmän skulle kunna utmana de
på den tiden snäva sociala ramarna
på samma sätt: ”Kunskap och formell
utbildning kommer att ge affärsmän
samma sociala status som de har i andra
länder.” Överhuvudtaget var svenska
affärsbanker, som ofta var med och
omstrukturerade finanserna i svenska
tillverkningsföretag, starka förespråkare
för en handelshögskola.
För att en handelshögskola skulle
kunna bli verklighet krävdes finansiellt
stöd från såväl privata som offentliga
instanser. En noggrann planering och ett
målmedvetet genomförande av planerna
behövdes också för att ro projektet i
företagsminnen 2009;3

hamn. År 1900 bekostade bankdirektören Marcus Wallenberg – han var
halvbror till Knut och leddes av samma
ambition att höja statusen för näringslivets företrädare – en studieresa till Europa, ledd av Helmer Key, chefredaktör
på Svenska Dagbladet. Med stöd av den
rapport Key sammanställde inleddes
insamlingar inom näringslivet med
syfte att starta en handelshögskola.

Handelshögskoleföreningen
bildas
År 1903 donerade Knut Agathon
Wallenberg 100 000 kr. Donationen
finansierade en rad resor till Europa
och USA där man studerade de mest
prestigefulla och framgångsrika institutionerna för högre utbildning inom
olika ekonomiska vetenskaper. Han
tog vidare initiativet till bildandet av
Handelshögskoleföreningen 1906. Den
kom att bestå av ett antal framstående
personer inom näringslivet.
Föreningen blev drivande för att skapa
det nya utbildningsinitiativet. Med
deras bidrag uppgick det sammanlagda
kapitalet till 800 000 kr sedan Stockholms Enskilda Bank hade skjutit till
ytterligare medel. Det var en stor summa men räckte inte för den förestående
uppgiften. Föreningen vände sig då till
ett antal företag och fick ytterligare
bidrag. Även staden och staten ställde
upp med pengar. Sammansättningen
av bidragsgivare ser ungefär likadan ut
idag, men det är näringslivet som svarar
för den övervägande delen av det ekonomiska stödet.
Med finansieringen i hamn stod
det klart att en handelshögskola skulle
kunna öppna. Nästa steg för Handelshögskoleföreningen var att rekrytera
dem som skulle styra verksamheten.
De två första som anställdes i ledande
befattning var Carl Hallendorff som
rektor och Eli F. Heckscher som profes-

sor i nationalekonomi. De båda kom att
ha stort inflytande över Handelshögskolans vägval framöver.
Genom rekryteringen av Hallendorff
och Heckscher från universitetsvärlden
ville man inför omvärlden manifestera
sina ambitioner och sin anknytning
till traditionell högre utbildning. Handelshögskolan behövde också markera
sin särart gentemot andra institut som
var inriktade på praktisk utbildning i
t.ex. bokföring. Skolan skulle erbjuda
en kvalificerad akademisk utbildning, utformad av Hallendorff och
Heckscher. Den sistnämnde var den
som låg bakom att undervisningen
fick en förhållandevis teoretisk prägel,
mycket tack vare inslagen av nationalekonomi.
Samtidigt var utbildning i de mer praktiska elementen inom ämnet företagsekonomi, som då hette handelsteknik, nödvändig. Det gällde för Hallendorff och
Heckscher att hitta en bra kombination
av teori och praktik. Hallendorff, som
var historiker, var den som var ytterst
ansvarig för utformandet av den första
studieordningen. Dessutom skulle
ämnen som juridik, geografi samt främmande språk läras ut. Än idag är frågan
om hur man bäst når den optimala
mixen av praktisk och teoretisk utbildning föremål för livlig debatt.

Rum för utbildning
När Handelshögskolan i Stockholm
(HHS) den 1 oktober 1909 slog upp sina
dörrar – i höst är det alltså 100 år sedan
skolan startade – var det i hyrda lokaler på Brunkebergstorg 2, Norrmalm.
Byggnaden låg centralt och nära finanskvarteren.
HHS, eller Stockholm School of
Economics (SSE) som den heter på
engelska, var Sveriges första handelshögskola och en av de första i världen
överhuvudtaget.
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Handelshögskolan flyttade till sitt nuvarande hus vid Sveavägen 1926, bilden är tagen några år senare.
Handelshögskolans i Stockholm historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

År 1926 flyttade Handelshögskolan
till det då nyuppförda huset på Sveavägen som än idag hyser den centrala administrationen och de flesta undervisningslokaler. Flytten från Brunkebergstorg berodde på att hyreskontraktet var
på väg att sägas upp samtidigt som man
behövde större utrymme och ville driva
verksamheten i egna lokaler.
Stockholms stad spelade en stor roll
för att Handelshögskolan hamnade på
Sveavägen 65. Staden ägde mycket mark
i centrum och hade ett intresse i att
skolan fostrade bra företagsledare som
kunde bidra till att öka tillväxten. Därför beslöt staden att Handelshögskolan
skulle kunna disponera den aktuella
tomten nedanför Observatorielunden
och erbjöd ett förmånligt hyreskontrakt
där summan uppgick till blygsamma
100 kr per år. Kontraktet löper på
hundra år, vilket gör Stockholms stad
till en av Handelshögskolans främsta
välgörare.
Det var nödvändigt med en omfattande planering innan arbetet med att
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skapa en ny skolbyggnad kunde starta.
Skolan behövde undervisningsrum,
kontor för varje professor och om möjligt även för andra fakultetsmedlemmar,
bibliotek, mötesrum och administrationsutrymmen. Arkitekten Ivar Tengbom
engagerades och påbörjade ritningarna
efter att ha varit på studieresa till
Holland och Storbritannien 1919. År
1924 godkändes ritningarna och bygget
kunde påbörjas.
Ivar Tengbom var en av Sveriges
främsta arkitekter och professor vid
Kungl. Konsthögskolan. Han fick sitt
genombrott när han ritade Stockholms
Enskilda Banks huvudkontor vid
Kungsträdgårdsgatan på 1910-talet.
Tengbom blev under nästa årtionde
en av de främsta företrädarna för den
nyklassicistiska arkitekturen – han låg
även bakom Konserthuset och Ivar
Kreugers tändstickspalats i Stockholm.
Med sin symmetriska fasad och sina två
kolonner som ramar in den magnifika
entrén är Handelshögskolan ett av
nyklassicismens storverk i Sverige.

petra brännmark är frilansskribent
som skriver för både kund- och personaltidningar.
mats wickman är journalist och författare. Han har skrivit många böcker om
företagshistoria, flera av dem i samarbete
med Centrum för Näringslivshistoria.

Artikeln bygger i hög grad på två
kapitel från Handelshögskolans
jubileumsbok som i höst utkommer
på Informationsförlaget. Den är
rikt illustrerad, skriven på engelska och innehåller ett omfattande
tabellverk. Författare är huvudsakligen Jonas Rehnberg och Thomas
Lavelle. Förutom den vanliga historieskrivningen berörs bl. a. forskningsfältens utveckling och det
berättas om olika personers öden.
Bokens bildmaterial är hämtat från
Centrum för Näringslivshistoria.
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Udda föremål
Skandiauniform
Även till synes livs levande personer
arkiveras hos Centrum för Näringslivshistoria. Den här figuren ser i alla fall ut
som han står och iakttar en om man ser
honom från långt håll. Vid en närmare
anblick upptäcker man dock att det är
en skyltdocka.
Skyltdockan har en uniform med
ett band över kroppen som visar vilken
firma han företräder. Kanske uniformen,
som är från 1930-talet, användes av en
chaufför eller en person från någon
annan yrkeskategori inom försäkringsbolaget Skandia som hade enhetlig
klädsel.
Freja var Skandias dotterbolag för återoch sakförsäkring. Tidigare hade Freja
marknadsförts som eget bolag – även om
det påpekades att det ägdes av Skandia –
men på 1930-talet valde man att koppla
ihop moder- och dotterbolaget i informations- och reklamsammanhang. Namnet
skrevs därför Skandia-Freja.
Idag är sakförsäkring en vanlig försäkringsform men det gällde inte under
den första tiden Skandia bedrev verksamhet. När Skandia grundades 1855 var
det som ett brand- och livförsäkringsaktiebolag.
företagsminnen 2009;3
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Hur man kommer i kapp –
Sverige blir en industristat
Vad har Franklins åskledare att göra med den svenska industrins framväxt? Vad har
dagens Taiwan och Sydkorea gemensamt med de svenska ”snilleföretagen” från förra
sekelskiftet? Mer än vi tror! Ronald Fagerfjäll förklarar. | ronald fagerfjäll

man skulle kunna hävda att den moderna tiden startade ungefär när amerikanen Benjamin Franklin 1752 utförde
ett fullkomligt livsfarligt experiment
och sände upp en drake i ett åskväder.
Han upptäckte att blixten är ett elektriskt fenomen. Det var han som sedan
uppfann den åskledare, som skulle
rädda så många kyrktorn från blixtnedslag och så många klockare från döden.
Och elektriciteten fick oanad framtida
användning.
Vilka var egentligen de krafter som
drev lilla Sverige in i industrialismen?
Det var en ganska långsam evolution,
som runt 1850 hunnit bli en revolution
av nya idéer, institutioner och projekt.
Det befolkningsmässigt lilla perifera
landet förvandlades, först långsamt och
sedan snabbt, till en av världens modernaste ekonomier.
Det var en utveckling som definierades utifrån, ungefär som för dagens
Taiwan eller Sydkorea. Det fanns recept
som kunde kopieras och då kunde det
gå snabbare. Vem utvecklade receptet?
Franklin deltog uppenbarligen, och så
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gjorde, många andra upplysningsmän i
den europeiska kultursfären.
Med en ekonomisk och teknisk referensram ligger 1750-talet väldigt långt
bort. För att komma dit måste vi halvera världens BNP sju gånger (!) efter
varandra. Det producerades ungefär lika
mycket i hela världen på den tiden – av
totalt 7 – 800 miljoner människor – som
i dagens Sydafrika. Och Asien stod för
65 procent av allt som producerades,
med Kina och Indien i täten.

Det börjar med religionen
Men för att bättre förstå det kaosmönster som bäddade för Europas nya
ekonomiska tillväxttakt måste man nog
börja med religionen.
I den protestantiska världen fanns
inget annat att hoppas på än ”Guds
nåd”. Luthers reformation hade ju delvis handlat om att ingen syndare skulle
kunna köpa sig fri, som i den – som
han ansåg – korrupta katolska kyrkan.
Hans samtida Huldrych Zwingli drev
protestantismen i en allvarsam riktning, och efterföljarna Jean Calvin

och John Knox skapade på 1500-talet
enklaver av f litiga borgare i länder
som Schweiz, Holland, Belgien och
Skottland.
En strängt religiös företagare från
Genève, Amsterdam eller Edinburgh
var alltså inte ”sin egen lyckas smed”
utan snarare en orolig själ i nervöst
sökande efter positiva tecken från
ovan. Mirakulöst nog fungerade detta
koncept ekonomiskt. Strävsamma och
sparsamma borgare började utveckla
ekonomin i sina samhällen på ett sätt
som saknade tidigare motstycke.
I Sverige fick vi tidigt kontakt med
dessa rörelser via de valloner från Belgien som kom för att göra affärer med
Bergslagens stål. och via de skottar från
Storbritannien som kom till Göteborg
för att starta Ostindiska Kompaniet.
Detta var en utmaning mot Londons
monopol på Kinahandeln. Att vi i
Sverige också fick lagstiftning redan
1741 som tillät reformerta och anglikanska trosbekännare att flytta till Sverige
och arbeta i textilindustrin, visar hur
impulserna spreds.
företagsminnen 2009;3

Utbyggnaden av järnvägarna var en viktig förutsättning för Sveriges näringslivsmässiga framsteg. Här syns (i år 125-årsjubilerande)
Gefle-Dala järnväg vid Korsnäs, 1875. Svenska Handelsbankens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Inte ett svenskt initiativ
Våra egna historieböcker har lagt
initiativet för allt detta hos de svenska
beslutsfattarna, men det är nog ett naivt
sätt att se på saken. Tre skotska filosofer, Francis Hutcheson, Adam Smith
och David Hume, gjorde betydande
intellektuella insatser för att tolka de
nya företagarrörelserna på ett annat sätt
än det strikt teologiska. Smiths standardverk om nationernas välstånd kom
redan 1776 och grundade en ny vetenskap, nationalekonomin.
Han verkade inte bara i samma tid
som amerikanen Benjamin Franklin
utan också med de stora, ännu mer kända, upplysningsmännen från Frankrike
och England. Steg för steg drevs revolutionen eller snarare evolutionen parallellt
med de nya idéerna. Företagare blev personer som tog kalkylerade risker.
Att England och Skottland behöll
täten berodde på den utveckling som
redan kommit i gång, på den stora öns
transportmässiga läge och på de nya
institutioner som bildades. De första
150 åren fram till ungefär år 1850 handföretagsminnen 2009;3

lade ytterst om kol, järn och ånga. Nya
metoder att massproducera järn med
stenkol öppnade på 1700-talet för den
verkliga järnåldern – tidigare var järnet
och stålet prismässigt nästan att jämföra
med ädelmetaller. Sverige drabbades av
bruksdöd. Och ångkraften utvecklades
steg för steg till dess att James Watts
effektiva ångmaskin började omvandla
industrin från 1760-talet.
En av de tidiga upplysningsprofilerna
i Sverige som tog intryck av det senare
var Rutger Macklean. Efter brittisk
förebild införde han enskifte och växelbruk på sitt ärvda gods Svaneholm Det
goda resultaten där skulle påskynda de
olika reformsteg som togs i Sverige fram
till ”laga skiftet” på 1820-talet.

Anmärkningsvärda framsteg
Det gick inte så fort med dagens måttstockar. Ändå blev framstegen i textilindustrin anmärkningsvärda. På 50 år efter
1780 rasade priset på bomullstråd med 95
procent. Och med Edmund Cartwrights
vävstol blev manchestertyg (corduroy)
snart inte längre förbehållet kungar.

Upplysningstiden utmynnade som
bekant i den franska revolutionen 1789,
ett vulkanutbrott som definierade det
kommande 1800-talets intellektuella
strider och väpnade konflikter. I Sverige
reagerade kung Gustav III och hans
rådgivare raskt på borgarklassens hot
och införde det konservativa envälde
som skulle fördröja de ekonomiska
förändringarna. Den nämnde Rutger
Macklean var en av dem som arresterades för uppror. Och när revolten i
Frankrike senare spårade ur med Napoleon som enväldig kejsare fick Sverige
en fransk tronföljare som sedan svartsjukt försvarade den kungliga makten.
Storbritannien behöll det ekonomiska
initiativet med det nya USA som efterföljare. Det var britterna som monterade
ångmaskinen i fartyg, låt vara att kolboxen
behövde vara så stor att allt tyngre lastade
och överriggade segelfartyg kunde bjuda
hårt motstånd ända in på 1900-talet.

Järnvägen och telegrafen
Ännu viktigare blev försöket att kombinera lokomobilen med de rälsbanor av
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järn som användes i kolgruvorna. Stålhjulen skulle bara slira på rälsen trodde
teknikerna, men så gick det ju inte när
saken väl provades. Flera decennier försenad började järnvägseran på 1830-talet
med järnvägen mellan Manchester och
Liverpool. Snart kom telegrafen, som
följde järnvägarna i en enorm utbyggnad
över världens landmassor.
Vi svenskar hade bara hunnit gräva
färdigt Göta Kanal när järnvägsäventyret började. En av de svenska kanalteknikerna, John Ericsson, var med i
den första stora lokomotivtävlingen,
vilket berättats otaliga gånger i Sverige
men sällan i Storbritannien. En brittisk tekniker Samuel Owen hade också
börjat bygga ångfartyg vid Bergsunds
Mekaniska i Stockholm och en annan,
Thomas Telford, var central i Göta
Kanal-projektet.
Om vi hoppar till 1848 stod nästan
hela Europa återigen i brand. Borgarna
revolterade överallt utom i Storbritannien,
Belgien och USA. De intellektuella
hade utvecklat de nya -ismerna: liberalism, nationalism, konservatism och
socialism. I Frankrike stod striden hårdast, men Preussen, Österrike-Ungern
och Italien bildades successivt under
inflytande av de nya strömningarna.
Liberalismen segrade inte, de revolterande borgarna i olika huvudstäder hade
ju dimmiga uppfattningar om ekonomi.

Sverige valde liberalismen
Otto von Bismarcks nya ekonomiska
stormakt Tyskland byggdes med en
blandning av näringsfrihet, centralstyrning och konservatism, precis som Kina
i dag. Det är intressant att den lilla
utvecklingsekonomin Sverige, för att
möta impulserna från Frankrike, valde
den brittiska liberalare modellen.
Äldst av de svenska liberalerna var
August Gripenstedt, friherre och född
1813. Han slog in på den militära bana
som var naturlig i familjen men representerade redan år 1840, 27 år gammal,
sin ätt i den traditionella ståndsriksdag som kungen inkallade. Han blev
en av de första inf lytelserika liberala
politikerna.
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Den tre år yngre André Oscar
Wallenberg var biskopsson och född
1816. Han valde sjömilitär utbildning, som
var avslutad 1837 när han var 21 år gammal. I väntan på sitt första befälsuppdrag
reste han mellan Europa och USA som
sjöman och fick god insikt i den anglosachsiska modellen. Det första befälsuppdraget i Sverige, som han fick efter nio års
väntan, blev på den nya Göta kanal.
År 1850 kom han på en kommendering
till trävarustaden Sundsvall, som börjat
blomstra på grund av Storbritanniens
öppnade handel. Redan året därpå tog
den 35-årige Wallenberg avsked och
etablerade sig som affärsman i staden
vilket underlättades av nya näringsregler.
Han representerade stadens borgare i
riksdagen från 1853 med klart liberalt
program. Han blev sedan den som gick i
spetsen för ett nytt bankväsende
Louis De Geer föddes 1818. Han tillhörde den främsta vallonfamiljen, adlad
i Sverige. Unge Louis kombinerade
juristutbildning med ambitioner på det
litterära området, och kanske var det
uppmärksamheten kring hans skönlitterära noveller som gjorde att han tidigt
uppmärksammades även som jurist.
Redan vid 37 års ålder blev han president i Göta hovrätt, en av de högre
regionala domstolarna, och tre år senare
blev han kallad att bli justitiestatsminister. Som riksdagsman för sin adliga ätt
debuterade han år 1853.
De Geer blev toppolitikern som med
diplomatisk finess stödde Gripenstedt
och motade de konservativa krafterna.
År 1861 lade han fram förslaget om
riksdagsreform efter brittisk modell
under hot om avgång. Det blev en fem
års hård strid som han vann.
Mellan 1848 och 1907 skulle svensk
produktion bli fyra gånger större, och
trots att antalet svenskar ökade med
mer än 50 procent fick de genomsnittligt nära tre gånger (!) mer att röra sig
med. Sådana språng i levnadsstandard
hade ingen tidigare sett i världen.

Från verkstad till fabrik
Från 1850 började en ny fas i hela den
europeiska industrialiseringen som drog

Sverige framåt. Nu ersattes verkstäderna
och deras företagare av fabriker och aktiebolag. Efterhand kom kartellerna och
trusterna. Utbyggnaden av telegrafen
och järnvägen öppnade för det enade
Tyskland som genast började knappa in
på Storbritannien.
I Förenta Staterna kom en urladdning
av industriell utveckling efter inbördeskriget på 1860-talet. Industrialismens
centrum flyttades från Manchester och
London till Bochum, Berlin, Boston
och New York. Tyskarna utvecklade
förbränningsmotorn, kemiska processer och dynamon (elektrisk generator).
Amerikanerna bidrog med telefonen,
glödlampan, verkstadstekniken och
mycket annat.
Att den brittiska hegemonin kunde
utmanas eller åtminstone breddas
berodde nog delvis på det utbildningssystem som den brittiska överklassen
skapade med betoning på klassiska
språk och ridderligt uppförande, snarare
än naturvetenskap och teknik. Den nye
brittiske gentlemannen blev en belevad
konservativ träbock som gärna blev
ämbetsman och militär men lämnade
industrin åt de lägre och mer praktiskt
utbildade samhällsklasserna.

Visserligen i periferin
Så var det inte i Tyskland och USA.
Där infördes snabbt tekniska högskolor.
Sverige låg visserligen i periferin, precis
som Schweiz. Men läget att plocka det
bästa från varje kultursfär var ypperligt.
Aktivitetsökningen kom från en låg
nivå. Man kan likna den tidens Sverige
vid ett av världens mest efterblivna
utvecklingsländer i dag.
De enda maskiner som år 1848
betydde något för ekonomin var väderoch vattenkvarnar. De flera miljoner
svenskar som arbetade med sina muskler för att odla och hålla boskap, hade
hjälp av 400 000 hästar och 280 000
oxar för att utveckla resten av kraften.
Ångmaskinerna var ännu så få att deras
bidrag knappt var mätbart.
Nya maskiner, växtförädling, konstgödsel och djuravel förändrade under
senare delen av 1800-talet villkoren på
företagsminnen 2009;3

landsbygden. Ett så enkelt redskap som
lien av stål gjorde att skörden kunde
bärgas åtta gånger snabbare än med den
primitiva skäran till exempel.

Till staden och USA
Tidigare hade bönderna lagstiftningsvägen värnat om sin arbetskraft. Vuxna
barn var helt enkelt tvungna att ta tjänst
till låg ersättning. Men nu behövdes det
snart inte lika många pigor och drängar.
Följden blev att människor kunde börja
lämna landsbygden och flytta in till
samhällen och städer för att arbeta i de
nya industriföretagen. En del valde att
flytta till USA.
Det var den processen som kallades
industrialisering. Unga människor flyttade till arbeten i tråkiga industriorter
och blev styrda av maskinerna, sommar
som vinter. Att barnarbete på natten
förbjöds i Sverige 1852 säger något om
de hårda villkoren. Men livet på landet
hade varit ännu kargare.
Förändringen kunde bara komma
successivt. År 1870, drygt 30 år in i den
nya tiden, hade Sverige ännu bara fått
90 000 nya industriarbetare, några fler
än antalet hantverkare. Därefter snabbades takten upp. Bolagsbildningen,
som gått långsamt till en början, satte
fart. Cirka 500 nya aktiebolag bildades
på fem år fram till 1872.
Det var från dessa växande företag
som en stor del av den nya tillväxten
kom. Företagens nya anställda fick
löner och spenderade sina pengar på
livsmedelsmarknader. De behövde nya
bostäder som uppfördes av nya bygg
företag.

Skråväsendet i graven
I flera olika steg fick svenskarna större
rätt att starta verksamheter. Det stela
skråväsendet, som brukade reglera
hantverket i detalj, gick i graven. Med
den nya aktiebolagsformen kunde människor gå in i större riskfyllda projekt
med ett visst bestämt kapital och riskerade inte att förlora mer eller rentav
hamna i fängelse om affärerna gick
dåligt. Tidigare kunde man bara bli rik
genom att skaffa mark eller gå ut i krig.
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Nu kunde man skapa överskott genom
att tillverka och sälja saker rationellt.
Sverige hade från början större
läskunnighet än något annat land i
världen, tacka Luthers katekes för det!
Svenska utbildningsanstalter började
snart efter tysk modell träna ingenjörer
även för civilt bruk och redan 1870 hade
fler än 1 100 ingenjörer utexaminerats
från Teknologiska Institutet i Stockholm
och Chalmers i Göteborg.
Tekniskt kunde knappast svenskarna
ha startat sitt förändringsarbete vid en
bättre tidpunkt. År 1854 öppnades en
telegrafförbindelse mellan Stockholm
och Göteborg. Redan året därpå var
hela systemet utbyggt och förenat
med kontinenten via en kabel under
Öresund. Beslutet om stambanor för
järnväg finansierade av staten togs också
år 1854, och en rad privata bolag startades för lokaltrafik. Västra Stambanan
mellan Stockholm och Göteborg invigdes 1862.
Fram till sekelskiftet framstod de
flesta verkstäder som ett slags butiker
där kunder kunde beställa olika specialgjorda maskiner och gjutgodsutrustningar. Den ena apparaten kunde
likna den andra, men identiska blev
dessa hantverksprodukter aldrig. Så var
det hos allt större verkstadsföretag som
Bolinders, Munktell, Nyqvist & Holm,
Atlas, Motala, Husqvarna och många
andra. Men standardiseringens teknik,
som byggde på utbytbara delar, utvecklades i USA redan i mitten av 1800-talet
vid olika vapenverkstäder, och fördes till
Sverige av tekniker vid gevärsfaktoriet i
Eskilstuna på 1870-talet.
Den nya verkstadstekniken byggde på
olika nya specialmaskiner. Ökad precision och snabbhet möjliggjorde steg för
steg ”de utbytbara delarnas teknik” med
en helt annan slagkraft. Snart kunde
produkter masstillverkas på löpande
band i jättelika hallar. Till den utvecklingen bidrog också elektriciteten.

Även människan utbytbar
Man kan nog säga att människan också
blev utbytbar. Snabbutbildade nykomlingar kunde sättas in på specialiserade

och monotona arbetsmoment. Specialarbetaren förlorade sin yrkesstolthet. I
England var motståndet stort mot den
förändringen.
Svagström användes redan i telegrafen och på 1870-talet presenterades den
nya amerikanska telefonen. Genombrottet för elektricitet som kraftkälla
kom mot slutet av 1880-talet när växelström introducerades av en rad olika
företag, däribland svenska Allmänna
Elektriska (senare Asea).
Elektriciteten från vattenkraften
skulle slå ut ångmaskinerna i fabrikerna
och i järnvägslokomotiven. De nya
dieselmotorerna från Tyskland skulle
successivt ta över fartyg och tyngre fordon. De lättare bensinmotorerna skulle
öppna för personbilar och motorcyklar.
Vi ska heller inte glömma cykeln, som
i lokalekonomin ökade människors
aktionsradie fem gånger eller så.

Kopian vinner ofta
De svenska ”snilleföretagen” och de
svenska uppfinningarna då? Jo, John
Ericsson, Alfred Nobel, Lars Magnus
Ericsson, Gustaf de Laval, Sven
Wingqvist, Gustaf Dalén, Axel
Wenner-Gren och många svenska
innovatörer var nog snarare företagare
som arbetade i en internationell teknisk miljö än originella uppfinnare. De
vidareutvecklade europeiska och amerikanska uppfinningar på ett kommersiellt framgångsrikt sätt. Kopian vinner
ofta över originalet eftersom kopiatören
intresserar sig mer för marknadens
behov. Jämför med dagens Taiwan eller
Sydkorea. Det fanns recept som kunde
kopieras och då kunde det gå snabbare.
För lärdomen från den blågula framgångsperioden under andra hälften av
1800-talet är att den region som öppnar
sig för konkurrens och lärande på den
globala marknaden snabbt kommer i
kapp ledarna.
ronald fagerfjäll är ekonomijournalist, bl. a. ledarskribent på Dagens Industri
och tidigare chefredaktör på Affärsvärlden.
Han har skrivit flera böcker om näringsliv
och näringslivshistoria, t. ex. ”Företagsledarnas århundrade” i tre delar.
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Recensioner i urval
börje isakson är journalist och författare med förflutet på Teknikens Värld,
Månadsjournalen och Dagens Industri.
Han har bl.a. recenserat litteratur och
skrivit böcker om historia – den senaste
heter ”Två dygn som förändrade Sverige.
Revolutionen 1809”.

Pengarna & makten. Riksbankens historia

av gunnar wetterberg, sveriges riksbank i samarbete med atlantis

när det råder finanskris är Riksbanken i centrum. Därför kunde inte
utgivningen av Riksbankens historia ha
varit bättre tajmad. För finanskriser är
inget nytt, tvärtom. Det vittnar Gunnar
Wetterbergs bok om.
Den visar också att den som ger sig på
att teckna Riksbankens historia samtidigt tvingas redogöra för Sveriges ekonomiska, finansiella och politiska historia.
Historien om Riksbanken blir alltså
mycket mer än berättelsen om en bank.
Det vi i dag kallar Riksbanken föddes 1668 som Riksens Ständers Bank,
vilket i sin tur berodde på att Sveriges
första bank, Stockholms Banco, inte
kunde lösa in de kreditivsedlar som
den hade utfärdat. Med den första banken fick Sverige sin första finanskris:
”Folk satt ’hopetals’ på bankotrappan
och väntade på att få ut pengar”, skriver Gunnar Wetterberg.
Det slutade med att banken fick lägga ner. Grundaren, Johan Palmstruch,
dömdes 1668 till livstids förvisning –
men benådades och släpptes fri 1670.
Men en sak hade Stockholms Banco
visat, nämligen att Sverige behövde en
bank.
Namnet ”Riksens Ständers Bank”
var emellertid länge missvisande. Det
var kungen som styrde och såg till att
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banken ordnade pengar till krigen.
Först 1719 fick ständerna makten över
banken igen. Men krigsfinansiering
fortsatte att vara en viktig uppgift, vilket under 1740-talet ledde till att man
lät sedelpressarna gå på högvarv.
Inflation, alltså. Det var lite av ”trial
and error” över verksamheten – eller
några nationalekonomer fanns ju ännu
inte.
Deflation prövades också, bland annat
under 1760-talet, vilket ledde till att
kungen, Adolf Fredrik, gick ut i strejk
som protest mot att ständerna vägrade
att kalla in riksdagen för att lösa deflationskrisen.
Så där pågår det med nya kriser och
nya finanspolitiska grepp för att lösa
dem. Samt med olika politiska makthavares försök att styra Riksbanken.
Namnet Sveriges Riksbank fick den
för övrigt 1867, och rollen som centralbank med monopol på sedelutgivning
tilldelades banken 1897. Men någorlunda självständig blev den först 1999 i
och med den nya banklag som då trädde
i kraft.
Gunnar Wetterberg har skrivit en
lärorik och intressant historia som ger
en god översikt av Riksbankens öden
och äventyr fram till dagens finanskris.
Detta är en bok att gå tillbaka till varje

gång vågorna svallar högt på finansvärldens ocean. Och den visar att inte
heller bonusar till bankchefer är något
modernt påfund: Under 1700-talet fick
medlemmarna av den tidens bankstyrelse, bankodeputationen, ”hedersgåvor”
av banken. Mest fick år 1756 deputationens ordförande, storspekulanten
Fredrik Gyllenborg, som ”överbelånat”
ur banken och dragit på sig alltför stora
räntor. De uppgick till 182 000 d km
(daler kopparmynt). Hans hedersgåva
blev – efter att deputationen prutat –
lämpligt nog 180 000 d km.
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En nationalrikedom av hälsoskatter –
Jämtland och industrisamhället 1882–1910
av svenbjörn kilander, gidlunds förlag
svenbjörn kilanders bok är slutrapporten från forskningsprojektet
”Västjämtskt sekelskifte. En regions
svar på industrialiserings- och moderniseringsprocessen.” Det sätter sin prägel
på texten – den är omständlig – men det
hindrar inte att den är intressant.
Titeln skulle också kunna ha varit
”Jämtlandsturismens födelse”, för det är
vad det handlar om.
1882 öppnades järnvägen mellan
Sundsvall och Trondheim. Därmed
öppnades också obygden i västra Jämtland för besökare. Och detta hände
ungefär samtidigt som den burgnare
delen av storstädernas innevånare
började drabbas av en av den moderna
världens följdsjukdomar: neurasteni,
vilken vi numera oftast kallar utbrändhet. Den skulle botas med vila i orörd
natur.

Samtidigt härjade tuberkulosen,
vilken också kunde botas i den hälsosamma luften på hög höjd.
Västra Jämtland blev, med lätt överdrift, en stor sjukstuga. Lokala entreprenörer – i många fall driftiga kvinnor
– öppnade sina hem för de vårdkrävande, startade pensionat, byggde hotell
och arrangerade utflykter.
Så småningom blev området också
populärt bland de allra friskaste, de som
ville betvinga fjälltopparna, vandra, åka
skidor, kälke, skridskor och så vidare.
Kilander har koncentrerat sin forskning
kring tre kommuner, Mörsil, Undersåker
och Åre. De blomstrade alla med hjälp
av sjukdomar, järnväg och intresse för friluftsliv. I dag syns spåren främst i Storlien
och Åre, men där syns de desto mer.

En nationalrikedom av hälsoskatter
berättar hur och varför det började.

Palle Mellblom – lite snack och mycket verkstad
av lars olefeldt, storahult media
1987 avled palle Mellblom, 98 år
gammal. Men det företag han startade
och drev under större delen av sitt liv,
Mellbloms Snickeri, lever fortfarande
i Landskrona. Om det, men mest om
hans morfar Palle, handlar Lars
Olefeldts bok.
Palle Mellblom gick i snickarlära
och hamnade så småningom, 1915, hos
f lygpionjären Enoch Thulin i Landskrona och blev f lygplansbyggare. Fyra
år senare, 1919, störtade Enoch Thulin
och omkom. Men hans företag,
Thulinverken, levde vidare och började
tillverka bilar. Palle Mellblom blev
karosstillverkare. Den första Thulinbilen lanserades 1920 och sålde bra, men
företaget gick trots det i konkurs.
Därför startade Palle Mellblom 1921
eget tillsammans med en kamrat. Men
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av Lars Olefeldts porträtt att döma var
Palle Mellblom varken innovatör eller
entreprenör. Han var en hantverkare
som försökte överleva. Och det gjorde
han med hjälp av gedigen hantverksskicklighet och idogt arbete.
Mellbloms snickeri blev en framstående tillverkare av bland annat
trappor, butiks-, storköks- och biblioteksinredningar. Det växte så sakta
men blev aldrig något storföretag. I
dag sysselsätter snickeriet omkring 20
personer – av vilka fem är släkt med
grundaren.
Palle Mellblom är långt ifrån unik
och berättelsen om honom och hans
företag är inte speciellt märklig – bortsett från Palle Mellbloms insatser inom
den spirande flyg- och bilindustrin.
Men den är intressant eftersom den i all

anspråkslöshet skildrar ett människooch företagsöde som är vanligt men
sällan omskrivet.
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Aktuell forskning

tom petersson är docent vid Ekonomisk-historiska
institutionen, Uppsala Universitet. Hans huvudintresse är utvecklingen av det svenska finansiella
systemet från 1800-talet och nätverk inom svenskt
näringsliv.

Industriell strukturomvandling
i gamla och nya branscher
Skuta på stormigt hav – SSAB under tre decennier
av sverker jonsson, jernkontorets bergshistoriska skriftserie 45

ett ofrånkomligt moment som i
princip finns i all marknadsbaserad ekonomisk verksamhet är att äldre former
för företagens organisering, produktion,
försäljning och så vidare ersätts av nya
och mer effektiva metoder. Inom traditionella svenska industribranscher, såsom
verkstads- och metallindustrin, har
strukturomvandling ofta handlat om
introducerandet av ny produktionsteknik, som i sin tur slagit ut företag som
inte kunnat eller velat anpassa sig.
Men industriell strukturomvandling
har också uppkommit som en effekt av
en ökad internationell konkurrens, inte
minst från företag som kunnat utnyttja
både den senaste tekniken och haft
tillgång till betydligt billigare arbetskraft. Strukturomvandling är också ofta
en smärtsam process, i första hand för
arbetstagarna naturligtvis, som riskerar
eller hamnar i arbetslöshet. Men industriell strukturomvandling i stor skala
blir också en samhällsangelägenhet,
med högljudda krav på statligt stöd i
olika former.
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När den svenska fordonsindustrin
med Volvo och Saab i dag är inne i en
mycket allvarlig kris, påminner många
om hur det gick förra gången den
svenska staten skulle rädda en svensk
industribransch. Trots ett omfattande
ekonomiskt stöd i mångmiljardklassen
kunde inte staten och Nils G. Åslings
”industriakut” hjälpa den svenska
varvsindustrin från i princip total nedläggning. Därmed anses att staten inte
ska riskera skattebetalarnas pengar på
industriella högriskprojekt, det är helt
enkelt en fråga för privata aktörer. Men
det finns också exempel på när statliga
initiativ och ett offentligt ansvarstagande har lett till långsiktigt goda resultat,
inte minst i termer av industriell strukturomvandling. Sverker Jonsson beskriver i sin nya bok Skuta på stormigt hav
– SSAB under tre decennier ett sådant
mycket framgångsrikt exempel.

”Tre skithögar ruttnar fortare”
”Bildandet av SSAB blev att slå ihop tre
skithögar till en. Inte för att det skulle bli

så mycket bättre men den skulle ruttna
fortare”. Så uttryckte sig SSAB:s förste
vd, Björn Wahlström, när han intervjuades 20 år efter bolagets bildande. Den
svenska stålindustrin var verkligen i ett
mycket dåligt skick i slutet av 1970-talet,
precis som varvsindustrin. Konkurrensen från nya producentländer med
Japan i spetsen i kombination med en
internationell lågkonjunktur gjorde att
alla de tre största svenska stålproducenterna, det vill säga Domnarvets Jernverk,
Oxelösunds Järnverk och Norrbottens
Järnverk, hamnade i akut ekonomisk kris
och massarbetslöshet hotade på en lång
rad mindre orter runtom i Sverige.
Med statliga pengar bildades SSAB,
Svenskt Stål AB, 1978. SSAB har genomgått en remarkabel utveckling sedan
dess och är i dag ett av världens mest
lönsamma stålföretag, även om företaget
naturligtvis likt alla stålföretag drabbats
av en kraftigt vikande efterfrågan. Gradvis har staten skiftat ut sitt ägande och
SSAB är i dag ett börsnoterat företag
med tusentals privata aktieägare.
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Creating Player Appeal. Management of Technological Innovation and
Changing Pattern of Leadership in the U.S. Gaming Machine Industry
1965 – 2005 av mirko ernkvist, studies in economic history 2, göteborgs universitet
Inga patentlösningar
Jonssons strikt kronologiska studie är,
som alltid måste jag tillägga, imponerande
i sin detaljrikedom. Han vänder på varje
sten i sin jakt på förklaringar och analyser.
För en läsare som inte har kunskap om
hur stålproduktion faktiskt går till, finns
både pedagogiska illustrationer och en
ordlista där de viktigaste begreppen och
momenten i produktionen förklaras.
Jonssons studie visar att det inte finns
någon patentlösning på industrins långsiktiga strukturproblem. Varje bransch
och kanske till och med varje företag har
sina egna specifika förutsättningar, och
utan tvekan kan staten spela en avgörande
roll, om man gör det på rätt sätt.

Avhandling om spel
Mirko Ernkvists alldeles färska avhandling handlar i kontrast till den traditionstyngda stålindustrin om en relativt
ny industrigren, nämligen den amerikanska spelmaskinsindustrin. Att denna
industri har sitt ursprung och viktigaste
säte i USA ter sig naturligt med hänsyn
företagsminnen 2009;3

till att ”spelstäder” som Las Vegas och
Atlantic City i det närmaste helt och
hållet är uppbyggda kring kasinon och
liknande verksamheter, som i sin tur gör
sina allra största vinster på relativt enkla
spelmaskiner såsom enarmade banditer
och pokermaskiner. Ungefär hälften av
världens spelmaskiner finns i dag i USA.

”The slot machine king”
Ernkvists studie kretsar kring företagen
Bally Manufacturing som grundades
1932, och IGT som bildades genom en
utbrytning från Bally 1975, och entreprenören William Silas Redd, eller Si
Redd som han vanligen kallades. Ett
annat epitet för Si Redd, som belyser
hans centrala roll inom branschen, var
”the slot machine king”. Ernkvist för
också ett långt och ambitiöst teoretiskt
resonemang kring hur företag, nya och
gamla, kan och bör agera med avseende
på innovationer. Delvis lyckas Ernkvist
föra hem sina resonemang om de svårigheter och möjligheter som uppstår på
vägen, även om det i detta fall är svårt

att isolera den enskilde entreprenörens
faktiska betydelse. Det är delvis ett resultat av att Ernkvist inte haft tillgång
till källmaterial som kan belysa individernas roll.

Teknikskifte
Det mest intressanta med Ernkvists studie ur ett långsiktigt företagshistoriskt
perspektiv, är enligt mitt tycke det teknikskifte från elektromekanik till elektronik
som ägde rum inom branschen från och
med 1970-talet. Jag kan inte låta bli att se
parallellerna med ett svenskt företag som
ställdes inför samma faktum, nämligen
Facit. För ett företag som är framgångsrikt och skapar stora vinster till sina ägare
och sysselsättning åt tusentals arbetare,
kan det vara oerhört svårt att motivera
en övergång till en ny och okänd teknik,
allra helst om den hotar såväl vinstnivåer
som sysselsättning. Sammantaget visar
dessa två studier att den företagshistoriska
miljön vid Ekonomisk-historiska institutionen i Göteborg fortsätter att stå sig
mycket stark.
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Korsordstävling!

Lösningen till korsordet i Fö
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Lös det näringslivshistoriska
korsordet! Vinn bokpaket!
Skanna in och e-posta till:
edward.blom@naringslivshistoria.se
eller skicka in en kopia av hela
korsordet till:
Tidskriften Företagsminnen
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48 – 50
167 33 Bromma
Dragning av vinnarna bland de rätta
svaren sker 15 augusti 2009.
1.a pris: Ett bokpaket (värde 500 kr)
bestående av: Anders Johnsons Fånga
platsen , Edward Bloms Handelsbilder
och Jan-Bertil Schnells Industriminne.
2 – 3:e pris Anders Gidlöfs Bankfolk,
blåställ och butiksbiträden (värde 250 kr).

Förra numrets första pris vanns
av Olle Krantz i Lund. Grattis!
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Medlemmar
AGA Gas AB
Agria Djurförsäkring
Ahlbins Patentbyrå
Ahlsell
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval
ALMI Företagspartners Stockholm
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Astra Zeneca
Atlas Copco
Axfood
Barnens Bokklubb
Becker, Wilhelm AB
BEEP
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm
Bokbranschens Understöds- och
Utbildningsfond, Stiftelsen
Bonnier AB
Bostadsförmedlingen
Brandkontoret
Branschorganisationernas kansli, Stiftelsen
Bruzaholms Bruk, AB
Busslink Sverige AB
Båstads Gymnasium
Carl Lamm AB
Carlsberg Sverige
Cederquist, Advokatfirman KB
Cederroth International
Chefsekreterarna Stockholm
Christenson AB, Advokat
Christenson Roth Advokater
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic
Edita Norstedts Tryckeri
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
Engkvist Byggmästare, Stiftelsen Olle
Ericsson, Telefon AB L M
Esselte
FABEGE
Familjebostäder
FAR SRS
FAR SRS Förlag AB
FERA Ljuskultur
Flood Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
FR i Stockholms län AB
Fritidsbranschernas Service AB
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens
Arbetsgivareorganisation
Försäkringsförbundet
Försäkringsföreningen
Garpco AB
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Gröna Lunds Tivoli
Grönköpings Veckoblad
H & M Hennes & Mauritz AB
Hakon Invest AB
Hald & Tesch Brand
Hamilton & Co Advokatbyrå
Handelsbanken
Handelshögskolan i Stockholm
Hedlunds, Petrus och Augusta stiftelse
Heidelberg Sverige
Henkel Norden AB
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
IBM Svenska AB
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
IKEA
Industri- och Kemigruppen
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Informationsförlaget Heimdahls
Institutet för Näringslivsforskning
Institutet för värdering av fastigheter
Investment AB Kinnevik
JCDecaux Sverige AB
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
Konstnärernas Riksorganisation
Kooperativa Institutet
Kraft Foods Sverige AB
Köttbranschens Riksförbund
Landahl Öhman Advokatbyrå AB
Landshypotek
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Lindberg & Saxon HB, Advokatfirma
Lindblads Bokförlags AB. J.A.
Linde Gas Division
Lokaltidningen Mitt i Stockholm A B
Lundh, Ivar & Co
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringsbolagens AB
Magnusson Advokatbyrå
MAQS Lawfirm AB
Mariebergs Arkivbyrå
Markaryds kommun
Martin Olsson HAB
Metallgruppen MEGAB
Micasa
Mr Trend Writing Unlimited AB
Natur & Kultur
NCC
Nordea
Nordia KB, Advokatfirma
Nordiska Kompaniet
Nordstjernan
Norstedt, P A & Söner
Norstedts Juridik
Nova AB, Advokatfirman
Nynäshamns Ångbryggeri, Intresseförening
Odhner & Co Belysning
OK, ekonomisk förening
Osram
P Wikström J:r, AB
Packhuslaget
Pensionsstiftelsen Mervärde
Pensionsstiftelsen Optimal
Plåtslageriernas Riksförbund
Primus
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Propeller
Roth, Advokatbyrå Peter
Röda Korsets Sjuksköterskekårs
Intresseförening
SAAB AB
Sackemark AB, Advokatfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB
SCA
Scandinavian Airlines System (SAS)
Scandinavian Institutes for Administrative
Research (SIAR) Sievert AB
Schering-Plough
SEB
Setterwalls Advokatbyrå
SHR, Sveriges Hotell & Restaurang
företagare
SIAR, Forskningsstiftelsen
Silversmeden Giertta AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia
Skanska AB
Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear

Sollentuna Kommun
Sparinstitutens Pensionskassa
Spendrups Bryggeri AB
Spårvägens Idrottsförening
Stiftelsen Tornspiran
Stockholm Business Region AB
Stockholm Globe Arena
Stockholm Saltsjön
Stockholms Bleck &
Plåtslagarmästareförening
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem
Stockholmsmässan
Stokab
Strömma Turism & Sjöfart AB
Swedbank
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form
Svensk förening för informationsspecialister
Svensk Handel
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk Mjölk
Svensk Pantbelåning
Svenska Bankföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bostäder
Svenska Bryggareföreningen
Svenska Filmklubben
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Försäkringsföreningen
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen
Svenska Shell, AB
Svenska Spel
Svenska Trävaruproducenter
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Svensk-Thailändska Föreningen
Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Trähusfabrikanter
Swärds Stiftelse, Anders Otto
Systembolaget
SYVAB, Sydvästra Stockholmsregionens
Va-Verks AB
Sällskapet för Folkundervisningens
Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse
Teknikföretagen
Telefondirektören H.T. Cedergrens
Uppfostringsfond, Stiftelsen
Tendorf, Advokatfirma Thomas
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Trafikförsäkringsföreningen
Transportgruppen
Trygghetsfonden
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige
Uppfinnarkollegiet
V&S Group
W&Ö, Advokatfirman
Veteranklubben Alfa
Widell AB, Advokat Anna Stina
Vin & Sprithistoriska Muséet
Volvo
ÅF AB
Åhléns
Nya medlemmar är rödmarkerade.
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Beställ en elegant
sommarhandduk!
g
i
d
l
y
k
S
t
s
a
d
n
e
för kr!
250
Handduken är i vit frotté av bästa
kvalitet och har måtten 140x70 cm.

Så här beställer du

Sätt in 250 kronor på Plusgirokonto
98264-5 och märk talongen med
artikelnummer TH001 tillsammans
med ditt namn och din adress.
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