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Omslaget: Kärleksparet som tittar mot en
rosenröd horisont är hämtad ur en broschyr
om försäkringar, utgiven på 1 9 4 0-talet.
Den innehåller bland annat ett färdigtryckt
formulär som kan användas för att räkna ut
en hushållsbudget. Skandias historiska arkiv
hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Kungliga
förpackningar

vad är väl större än ett bröllop? Ingen
annan fest är så strålande av hopp och
glädje! Och vad ger mer glans än kungligheter? Inte mycket!
Redaktionen för Företagsminnen följer
den allmänna trenden, och inställer sig
vördsammast i hyllningskören genom
att ha bröllop och kungligheter som
tema i detta nummer av tidningen. Som
vanligt sker dock det hela utifrån en näringslivshistorisk aspekt. Således går vi
igenom vilka näringsidkare som inriktat
sig på bröllopstillbehör genom historien,
vi tittar närmare på de kungliga skräddarna och de historiska hovleverantörerna. Och mitt i det hela glömmer vi
naturligtvis inte heller Ockelbos näringslivshistoria.
Särskilt roligt är även att få bjuda
på ett galleri med bilder på kungligheter ur näringslivets stora bildskatt.
Medlemmar i kungafamiljen gör som
bekant en enorm mängd företagsbesök,
och med åren hamnar fotografier från
dessa tillfällen i något av Centrum för
Näringslivshistorias fyra väldiga fotokylrum. Ur den samlingen av fotografier har vi gjort ett urval som återfinns
i denna tidning.
Från och med detta nummer har vi
infört ytterligare en stående del, ett
uppslag vi kallar Gårdagens Nyheter i
slutet av Företagsminnen med små anekdoter och udda fakta ur näringslivets
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brokiga historia, 25 öre blandade företagsminnen om man så vill. Därmed
har vi börjat nå det mål vi satte för två
år sedan, att Företagsminnens material
skulle bli mer olikartat i längd och
form, jämfört med den tidigare utgivningen, då tidningen helt dominerades
av två- och tresidiga artiklar.
I övrigt önskar jag alla läsare en
riktigt skön sommar. Företagsminnen
är tillbaks igen i september med ett
nummer som enligt planen kommer ha
biografier som huvudtema. Men som
vanligt kommer vi även att skriva om
en mängd andra saker, bland annat blir
det texter om Afrika, vilket är tema för
årets Bokmässa i Göteborg. Där Centrum för Näringslivshistoria kommer att
delta, väl mött då!
Och glöm inte att sommaren är ett
utmärkt tillfälle att
besöka ett arkiv för
lite hobbyforskning.
Ni är alltid välkomna till Centrum
för Näringslivshistoria som är
Företagsminnens
utgivare!

edward blom huvudredaktör
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Bröllop är inte bara kärlek och känslor, det finns också en
omfattande näringsverksamhet kring lysning och vigsel. Det
handlar om 1 0 0 0 år av bröllopsaffärer, s 8.

Baksidan: K an Gustav Vasa
locka lampköpare? Det trodde
i alla fall Skandinaviska
glödlampfabriken när de vädjade till de nationalistiska
känslorna i denna annons
från 1 9 2 8. Sverige hade
flera glödlampstillverkare, lite
nostalgiskt nu när glödlampan förbjuds. LRF:s historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
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Ögonblicket

Vad sägs om en kunglig kopp kaffe? Här
ser vi skådespelerskan Gunwer B
 ergkvist
och hennes lilla hund ta en fika med
Prinsesskaffe i teaterlogen någon gång
under 1960-talet, även om bilden uppenbart är ett arrangerat reklamfoto.
Prinsesskaffe, som var ICA-företaget SV:s
eget märke, finns inte kvar i dag men var ett
viktigt varumärke när det begav sig. Rostningen och packningen av kaffet utfördes
4

i ICAs egna anläggningar, förpacknings
designen och namnet var noga uttänkt.
En mängd olika namn användes för
att markera skillnaden i smak och kvalitet: Prinsesskaffet i röda påsar var det som
ansågs vara finast, värdigt en prinsessa. En
vara att återinföra lagom till den kungliga
bröllopsmiddagen kanske? Ur ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
företagsminnen 2010;3

krönikan | jan mårtenson

För kung och
fosterland
i historisk tid har kungamakt och näringsliv levt i ett
symbiotiskt förhållande där den ena faktorn nära nog varit en
förutsättning för den andra. Är det ett alltför drastiskt påstående? Egentligen inte, vid en närmare analys.
Enligt Upplandslagen valdes kungen av svearna vid Mora
stenar, och när han ridit sin Eriksgata genom riket var han
insatt i sitt ämbete. Under dåtida förhållanden var kungen
lika med staten. Han utövade den högsta makten, en funktion som stärktes inte minst under det karolinska enväldet.
”Kungen” var alltså vad vi i dag definierar som ”staten”. Eller,
för att citera Ludvig XIV, ”L´Etat c´ est moi.” Det medförde
bland annat att kungamakten/statsmakten direkt och indirekt influerade ”näringslivet”, som det då kunde definieras.
Gustav Vasa, den store ”rikshushållaren”, är ett intressant exempel. Han detaljstyrde sitt fögderi med lagar och
förordningar, lade sig i fogdars och andras ämbetsutövning
med order om byggenskap, produktion, inköp och annat.
Näringslivet var alltså till stor del beroende av den kungliga
maktutövningen.
I takt med utvecklingen minskade kungens inflytande,
men var fortfarande starkt. Holländska köpmän, som till
exempel Louis De Geer, fick privilegier i Sverige. Hans vapenproduktion bidrog till de svenska segrarna i trettioåriga
kriget. Andra exempel på utbytet mellan kungamakten/staten och näringslivet fanns, inte minst den kungliga byggenskapen, som bottnade i kungamaktens självhävdelse. Stockholms slott började exempelvis byggas 1697 med Nicodemus
Tessin den yngre som arkitekt. Det stod inflyttningsklart
1754 och bygget hade stor betydelse för näringslivet i hela
Sverige; kalksten från Gotland, timmer från Åland, renhår
företagsminnen 2010;3

foto: cato lein

från Lappland att blanda i murbruket, liksom tegelbrukens
produktion är några exempel.
Efter hand minskade den direkta kopplingen mellan
kungamakt och näringsliv i takt med samhällets politiska,
konstitutionella och ekonomiska utveckling. Gustav Vasas
personliga hushållning med rikets tillgångar har försvunnit
som fenomen, men kungliga aktiviteter förekom också senare
i olika former. Oscar I:s initiativ till näringsfrihetsförordningen 1846 är ett exempel.
I dag har Sveriges kung enbart representativa funktioner,
men banden till näringslivet har inte klippts av. I de traditionella statsbesöken, där ofta en delegation från näringslivet
ingår, har i ökande grad program arrangerats med nära anknytning till bland annat forskning, teknik och utveckling.
Seminarier och diskussioner resulterar inte sällan i kontrakt
och avtal, fakta som ibland viftas bort i debatten. I min tidigare funktion som chef för kungens kansli fick jag en direkt
inblick i hur viktig den sidan av kungens programverksamhet
är. Näringslivet ställer upp med sina främsta företrädare under kontaktskapande former som enskilda intressenter skulle
ha svårt att skapa.
Steget är alltså långt från Gustav Vasas hårdhänta detaljstyrning av riket till dagens form av administration och
förvaltning. Men den representativa monarkin spelar fortfarande en viktig roll i nutidens samspel mellan statschef och
näringsliv.
jan mårtenson är författare (bl. a. till kriminalserien om antik
handlaren Homan) och f.d. ambassadör. Han har tidigare bl. a.
varit generaldirektör och biträdande generalsekreterare i FN, samt
chef för H.M. Konungens kansli.
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Noterat
Tog banken
i örat

Gifta varumärkesf igurer
Som få torde ha missat har nu GB-gubben, Clovve även
kallad, och hans hjärtas dam Clovina bestämt sig för att
knyta hymens band lagom till prinsessbröllopet. En speciell glasstrut är naturligtvis framtagen med anledning av
den stora begivenheten. Tankarna går lite vemodigt till
clownens förra flickvän, som vi visade bild på i Företagsminnen 2009;3 , men man får hoppas att hon har det bra
på annat håll.
Men även förra kungabröllopet gav romantiska vågor
i varumärkesvärlden. Vid kung Carl Gustafs och Silvia
Sommerlaths bröllopsgala 1976 sjöng Kerstin Dellert det
gamla Emil Norlander-örhänget "O, min Carl Gustaf "
och låten spelades därefter flitigt i radion. Sju år senare
föranledde detta även varumärkesfiguren MonICA att
spela in en version tillägnad hennes livskamrat, ICAnder. "Oh, ICAnder" hette spåret som ingick i LP:n
Marknadsprogram -83 för ICA-butikerna i södra Sverige.
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I den internationella
bankkrisens spår har
Barack Obama klivit
in och krävt regleringar
och hårdare kontroll.
Inga svenska banker gick
omkull i finansturbulensen, men
det har trots allt hänt även här. Året var 1929 och det
handlade om Allmänna Sparbanken, småfolkets egen
bank. Under 13 år hade den tagit emot sparpengar, och
att arbetarrörelsens representanter satt med i styrelsen
stärkte förtroendet.
Direktören för Allmänna Sparbanken valde dock
att låna ut pengar till sig själv genom olika bluffbolag.
Våren 1929 kom filialen i Örebro på obestånd på grund
av svindlerierna, och hela banken gick omkull. 88 000
sparare hade blivit av med sina pengar, 30 miljoner kronor var borta.
Riksdagen beslöt efter det att starta Statens sparbanksinspektion, som i dag lever kvar i Finansinspektionen. Den statliga insättningsgarantin kom först
1996, efter 1990-talets finanskris.

Med kungliga anor
Bland de varor som saluförs kring kronprinsessans bröllop finns manschettknappar i mässing från Skultuna
Messingsbruk. Det torde vara ett av världens äldsta
mässingsbruk som fortfarande är verksamt, det startades
redan 1607 av Karl IX. Motivet var att minska importen av mässing och därmed förbättra landets ekonomi.
Bruket fick vattenkraft från Svartån och hade Falu koppargruva på rimligt avstånd medan de västmanländska
skogarna omkring Skultuna gav träkol.
Numera är det mer ett turistmål än en industri, och
endast en handfull anställda arbetar i dag med att polera
och packa mässingsföremålen. Men museicaféet ligger
fint intill den forsande Svartån, och i museet kan man
beundra praktpjäserna från brukets storhetstid.
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Företagsminnens redaktör Edward
Blom i television och radio
Under våren har kanske några av Företagsminnens
läsare sett tidskriftens redaktör, Edward Blom som
mathistorisk expert i juryn i TV3:s mattävlingsprogram
Stjärnkockarna . Nu under sommaren kommer han även
att vikariera som programledare i Sveriges Radio P1:s
legendariska matprogram Meny. Ni lär kunna räkna
med att en hel del mat- och företagshistoria smyger sig
in i programmet.

Näringslivshistoria i gasellklass
Tidningen Dagens Industri utser varje år gasellföretag,
alltså företag som visar upp en särskilt bra tillväxt och
minst fördubblat sin omsättning på fyra år. Företags
minnens utgivare Centrum för Näringslivshistoria har
nu blivit utnämnt till gasell
företag, trots att det faktiskt
är en ideell förening om än
med ett servicebolag knutet
till sig. Vi tackar och bugar
för den hedersamma titeln
som visar att svenska företag,
trots långkonjunkturen, lägger allt mer medel på att bevara och berätta sin historia.
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Svenska datordrömmen 60 år
I år är det 60 år sedan BARK, den första svenska
datorn, stod klar i KTH:s lokaler på Drottninggatan
i Stockholm. Den var byggd av telefonreläer och klarade en multiplikation på hisnande 250 millisekunder.
Namnet var en förkortning av binär aritmetisk reläkalkylator, och pengarna kom från statliga Matematikmaskinnämnden.
Efterföljaren kallades binär elektronisk sekvenskalkylator, BESK. Med sina 2 400 elektronrör och
400 dioder ansågs BESK vara den snabbaste datorn i
världen när den invigdes 1954. Bland kunderna fanns
SAAB som beräknade vingprofiler och SMHI som
gjorde väderprognoser. Hisnande 1 000 kronor i timmen kostade det att få beräkningar gjorda.
Flera av konstruktörerna från KTH hamnade sedan på Facit, där de byggde Facit EDB, i grunden en
BESK-dator med transistorer. SAAB byggde också
upp en egen datortillverkning med BESK som grund.
Men alla de maskinerna är sedan länge företagshistoria
och inget annat.
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Från klappträ till vit limousine
– 1000 år av bröllopsaffärer
Bröllop var i urminnes tider en affärsuppgörelse mellan
släkter. Dagens bröllop bygger på kärlek i stället för släktallianser, men den affärsverksamhet som i århundraden
funnits kring bröllop är i dag minst lika blomstrande som
förr. | anita du rietz
alla som blir bjudna på bröllop, och
hela bröllopsindustrin, skall vara glada
för att kunskapen om våra historiska
traditioner fallit i glömska. Om det
förälskade paret visste att de fullföljer
seden att fira en större framgångsrik
affärstransaktion efter ett långvarigt
köpslående, skulle de nog blekna.
Under hednatiden var brudköpet en
förhandling mellan friaren och flickans
far och familj, där man vid fästningsceremonin tog varandra i hand för att
8

bekräfta att alliansen, och därmed
trolovningen, var klar. Brudfärden,
brudlopp (bröllop), innebar överlämnande av bruden och det följdes av ett
bröllopsgille.
Kvinnan förde med sig kapital, oftast
i mark och boskap. Med mycket land
och liten befolkning var den framtida
makten över marken viktig att säkerställa. Länge levde dessa seder kvar
bland de besuttna i samhället, hos
kungar, furstar, inom adeln och bland

bönderna som, över huvudet på kvinnan, ingick strategiska och ekonomiska
allianser. Deras överdådiga fester blev
en förebild för den övriga befolkningen.

Ut med frillorna
Den kristna ceremonin hade svårt
att etablera sig, då kyrkan stred för
en vigsel där kvinnan inför präst och
församling, fritt och själv gav sitt samtycke. Den föregående lysningen vid
tre tillfällen var viktig eftersom frillor
och frillobarn då kunde lyftas fram.
Därmed kunde de inte flytta in i den
gifta kvinnans hem och dela på egendomarna, så som det kunde ske under
hedendomen. Då var hustruns enda
egendom hemgiften, ett förtida arv från
hennes familj, samt morgongåvan från
företagsminnen 2010;3

Motstående sida: Under 1960-talet var ett av tidningen ICA-Kurirens största projekt att
arrangera bröllop. Blivande bröllopspar tävlade och de lyckliga vinnarna fick allting ordnat
av ICA. ICA Provkök hade en stab med skickliga kokerskor, dekoratörer etc. som sändes ut i
den smyckade bröllopsbussen. Kvinnan med det största paketet är Provkökets legendriska chef
Asta Östenius, som även ledde denna verksamhet. ICAs historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

makens familj, vilken var avsedd som
änkeförsörjning.
Kyrkans syn på äktenskapet höjde
utan tvekan kvinnans status. Först 1734
blev vigsel i kyrkan, föregången av lysning (hindersprövning), den enda lagliga formen i vårt land för ingående av
ett juridiskt giltigt äktenskap. Kvinnan
gick härmed in i äktenskapet som en av
två självständiga parter, och den rituella
övergången i livet bekräftades av kyrkan
och staten. Kanske är det från och med
denna tid vi kan räkna med en bröllopsindustri i Sverige.

Friargåvor och brudskrin
Ett ordentligt bröllop krävde rekvisita
och funktionärer såsom brudkläderskor,
brudsvenner och brudpigor. Men först
gick mannen på friarstråt med en sked i
fickan, och fick han ja vändes skedbladet nedåt. Sedan uppvaktade friaren sin
käresta med vackert utarbetade arbetsföremål som linfästen för spinnrocken,
klappträ och mangelbräden för tvätten,
räfsor, skäkteträn och bandgrindar men
också skrin, dosor, smycken och schalar.
Eftersom han inte alltid kunde framställa allt själv köptes dessa friargåvor,
och de var ofta serieproducerade av
hantverkare.
Vid trolovningen/giftermålet fick
kvinnan en trolovningsgåva i ett särskilt
vackert fästmö- eller brudskrin. Först var
det silverskedar, kedjor, bälten, huvudkrans och klädesplagg, och från 1700-talet
psalmbok med ägarinnans initialer, schal,
silkesnäsduk och broderade handskar,
framställda av skråets hantverkare. Guldsmeden tillverkade ring, dosor och brudsmycken, bokbindare och boktryckare
psalmboken, handskmakarna handskarna
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och vävmanufakturen schalen. Ju högre
klass man tillhörde desto större och mer
formaliserade var gåvorna. Flickornas
brudgåvor kunde vara ett finare klädesplagg eller köpta silverdosor eller klockkedjor.

Från mangelbräde till
lysningspresent
Eftersom bosättningen ägde rum i samband med bröllopet gav grannar och övriga bekanta bidrag till hemmet i form
av praktiskt användbara bröllopsgåvor.
Men när industrisamhället etablerats
försvann behovet av friargåvor som
linfästen, mangelbräden och räfsor, och
byns bröllopsgåva var inte längre nödvändig för bosättningen. I stället kom
släkt, grannar och vänner med lysningspresenter under någon av söndagarna
när det lystes för paret i kyrkan.
Den dåtida bröllopsindustrin levde
stort på överklassens och hovens påkostade och spektakulära bröllopsfester, vilka fick karaktären av allmänna
folkfester med riddarlekar, tornerspel,
skådespel, festmusik samt fyrverkerier.
Men även vid ett bondbröllop trakterades över hundratalet gäster i upp till en
vecka med mat och underhållning.
Adeln och städernas borgare anlitade
så kallade tillfällighetsförfattare för
att skriva och framföra bröllopspoem.
Under 1600-talet skrev Lars Wivallius,
Lasse Lucidor, Sophia Brenner och Johan Runius bröllopspoem, på 1700-talet
var det en inkomstkälla för Carl Michael Bellman.
Redan i den äldsta kända svenska
kyrkliga vigselordningen från 1498 fanns
ringen med, och gavs då som symbol till
bruden för det trohetslöfte brudparet gav

varandra. Bland förmögnare borgare blev
trolovningsringar vanliga, ofta av silver
och dekorerade med handslag eller hjärtan. De släta guldringarna spreds i anslutning till den i de borgerliga kretsarna
på 1800-talet nya populära ritualen, förlovning före bröllopet, då paret växlade
ringar. Efter vigseln kom då bruden att
bära två ringar.

Brudkronan från Rom
Att bära brudkrona är en för Norden
unik, nästan 500-årig tradition. Under
tidig kristen tid bars kransar av brud
och brudgum i Rom och denna sed gick
sedan över till att bli ett, med metall
och stenar belagt, band i håret för bruden. Seden med brudkrona har troligen
inspirerats från tidiga avbildningar av
jungfru Maria med drottningkronan.
Kyrkorna över hela landet ägde kronor
som lånades ut till brudar i alla samhällsklasser. Där fanns också halskragar, kedjor, hängsmycken och bälten av
förgyllt eller oförgyllt silver, vilka i dag
till stor del har gått förlorade.
Även adeln och borgarna ägde sådana
smycken som, om de inte skänktes till
kyrkorna, gick i arv i släkten. Kronor av
myrten började användas parallellt av de
högre samhällsklasserna under 1700-talets senare del. Att bära slöja blev modernt under 1800-talet, först som en
liten kant under krans eller krona för att
sedan bli allt längre.

Från svart till vitt
Att införskaffa en särskild brudklänning
var inte alltid så vanligt förr i tiden. De
flesta ägde en svart finklänning eller
högtidsdräkt och den användes vid dop,
begravningar, och bröllop. Bruden och
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hennes brudpigor smyckade denna klänning med vit slöja, krona eller krans,
brudbukett och vita handskar. Därtill
kunde hon använda sidenhalsdukar,
konstgjorda blommor och smycken, som
kanske lånades av någon i släkten. Bara
de mest förmögna skaffade redan för
över 500 år sedan särskilda vita eller ljusa
bröllopskläder av importerade tyger för
både man och kvinna.
På landet var det en högtidsdräkt representativ för trakten, det vi i dag kallar
folkdräkt, som smyckades extra mycket
inför bröllopet. Rika bönder, adel och
borgare kom att äga hela uppsättningar
av dräktsmycken i silver som användes
på bröllop. Att guld- och silversmeder
tillhörde de mest välbeställda inom
skråväsendet har sin förklaring. För att
äktenskapet skulle bli lyckligt krävdes
tre ting i brudens klädsel: lite fornt (en
gammal ring eller ett äldre smycke), lite
blått (en blå tråd syddes in) och lite lånat
10

(oftast brudkrona och slöja) samt senare
också lite nytt. Det var först en bit in på
1900-talet som den vita brudklänningen
användes i alla samhällsklasser liksom
frack för brudgummen.

Storstilade bröllopsfester
Bröllopsfesten hölls i det hem där det
fanns plats, och för de obemedlade hos
deras husbondfolk. Hemmen skurades,
pyntades och utrustades med äreportar.
Det var inte ovanligt att tillresande stannade en tid, och festandet varade därför
ofta i mellan tre och fem dagar. Spelmän
underhöll både i kyrkan och när man
vandrade hem samt under själva festen.
Gästerna placerades efter given
etikett. På 1500-talet förekom mest
träföremål på bordet, på 1600-talet
kom föremål i tenn och från 1700-talet
användes glas, fajanser och porslin. På
1800-talet höll värdfolket själva med
bestick, ofta i silver. Damastdukar och

linneservetter införskaffades. Bröllopsmåltiden varierade beroende på landskap och klasstillhörighet liksom tidens
seder och bruk. I vissa delar av landet
gav sedan gästerna bröllopsgåvor till
brudparet efter måltiden. Därpå följde
dansen till spelmännens musik.
En tillbakablick visar att den kyrkliga
ceremonin och bröllopsfesten förändrats
relativt lite under århundradena. Kläder,
musik, tal och poesi samt måltider har
dock anpassats efter samtida kulturella
uttryck. Men själva ceremonin i samband
med den kyrkliga riten, övergången i
livet till familj, har haft samma innebörd
sedan vi kristnades, och dessförinnan
har gillet eller festen alltid firats i kretsen av familj, släkt, vänner och bekanta.
Ju s törre egendomar och rikedomar i
familjen, desto mer påkostade bröllop,
till gagn för bröllopsindustrin.
När ett par i dag planerar sitt bröllop
utgår de från gamla traditioner och lägger
företagsminnen 2010;3

Motstående sida: Vad finns på listan,
verkar kvinnorna på bilden fråga sig.
Fotografiet är från Militärekipering
AB, MEA, och taget någon gång under
1940-talet. Den stora konkurrenten till
MEA var NK, och där lever traditionen
att lägga ut önskelistor med lysningspresenter kvar än i dag, även om brudparens önskebok numera finns i digital form på nätet.
MEA:s historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
Rätt klädd för vårbröllop, enligt Nordiska
Kompaniet året 1942. Inte bara klädbutiker utan också blomsterfirmor, restauranger,
fotografer, frisörer och biluthyrningsföretag
är en del av bröllopsindustrin. Huvudstadens historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

därtill lite egna inslag, kanske hämtade
från samtida kändisbröllop och amerikanska filmer och deras ”movie stars”.
Bruket av en koordinator speglar att båda
parter förvärvsarbetar och behöver professionell hjälp. Kyrka och festlokal skall
bokas liksom transporter och musikunderhållning. Inbjudningar skickas i god
tid ut och gäster skall inkvarteras.
Blomsterarrangemang kräver specialister liksom fotograferingen av hela
bröllopet och festen. Det stora utbudet
av brudkläder och accessoarer liksom
vigselringar och smycken kräver tid
av brudparet för att detta skall ges
en egen personlig touch. Det gäller
också brudbukett, festtillbehör och
dekorationer. Kanske lägger paret upp
bröllopslistor på nätet och berättar
vilka presenter som skulle uppskattas. Gästerna planerar möhippor och
svensexor liksom festtal och telegram
eller liknande. Fyrverkerier avslutar
företagsminnen 2010;3

en minnesvärd fest och bröllopsresan
väntar.

Talskrivare och koordinator
Bröllopsindustrin blomstrar som aldrig
förr. Nya yrken har uppstått såsom bröllopskoordinator, bröllopstalskrivare,
bröllopstårtspecialister, fyrverkerimästare för bröllop samt bröllopsdekoratörer för festlokal respektive borddukning.
Det finns företag i dag som skapar individuellt anpassade inbjudningskort och
bröllopstrycksaker, erbjuder stilanalys
för brudar, skapar kreativa och trendiga
bröllopsbuketter och bordsdekorationer,
erbjuder lektioner i klassisk brudvals,
tillhandahåller presentförpackad choklad till gästerna, upplåter en häst och
vagn eller vit limousine eller RollsRoyce för brudparets transport.
Bröllopsindustrin har blivit så stor
att det förekommer särskilda bröllopsmässor. Det har etablerats tidskrifter

som bara handlar om bröllop respektive
bröllopsresor. Även om giftermålet i dag
inte handlar om strategiska allianser,
med stora kapitalöverföringar, betraktar
vi denna övergång i livet med familjebildning som en ceremoni väl värd att
kostas på och firas.
När ett bröllop i kungahuset firas
känner många sig idag som delaktiga
via massmedia och tv-utsändningar
över hela världen. Mellan 10 000 och
20 000 turister väntas vinka utefter
kortegen den 19 juni i Stockholm.
Företagen lockar med bröllopserbjudanden av alla de slag. Det blir en merförsäljning för tillverkare och handlare,
och bröllopsindustrin kan invänta en
högkonjunktur, inspirerad av kronprinsessans giftermål.
anita ru rietz är fil.dr och forskar om
institutioner och kvinnors företagande i
historien, bl.a. som knuten till Centrum för
Näringslivshistoria som associerad forskare.
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C E N T RU M F Ö R N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A
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Varje företags historia är unik och en viktig del i varumärket. Historien hjälper dig också att tolka samtiden
och bättre förstå framtiden. Ofta är det både värdefull
och underhållande kunskap om såväl näringsliv som
samhällsutveckling.
Centrum för Näringslivshistoria har i mer än 30 år
hjälpt svenska och internationella företag att använda
sin historia till nytta för sig själva, journalister, forskare
och alla andra som är nyfikna på det som varit. Vi ger
aktuella skeenden ett historiskt sammanhang i allt från
föredrag och seminarier till böcker, utställningar och
interaktiva webbplatser.

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

Besök gärna www.naringslivshistoria.se

Kunglig klädprakt av den mer storslagna sorten – dessa plagg bar kronprins Gustav och Sofia Magdalena på sitt bröllop den 4 november
1766. Den blivande kung Gustav III:s dräkt är prydd med solar, Sofia Magdalenas med rosor. Foto: Göran Schmidt, Livrustkammaren.

Klädd för kungligt bröllop
Kungliga bröllop har under
seklen förmedlat inte bara
traditioner i form av seder,
ceremonier och klädsel – de
talar också om värdet i utsökta textilier och exklusivt
hantverk. Samtidigt visar
bröllopskläderna upp tidens
mode och ideal.
ingrid giertz-mårtenson
"ett bröllop utgör i alla samhällen
och samhällsklasser en så kallad rite
de passage – en övergång då ett stadium i livet övergår i ett annat. Sådana
tillfällen manifesteras i ceremonier,
oftast tillsammans med släkt och vänner, men vid ett kungligt bröllop höjs
denna rit upp till en angelägenhet för
hela riket."
företagsminnen 2010;3

Detta citat ur Lena Rangströms
nyutkomna bok En brud för kung och
fosterland. Kungliga svenska bröllop från
Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf beskriver mycket av den atmosfär som i dag
råder i vårt land. Ett kungligt bröllop
planeras, ett bröllop då vår nuvarande
kronprinsessa och blivande statschef
ingår äktenskap.
Lena Rangström är 1:e intendent
vid Livrustkammaren i Stockholm
och är väl förtrogen med de samlingar
och arkiv som på olika sätt kan berätta
om svenska kungligheters bröllop
– berättelser som inte bara förmedlar bakgrunden och detaljerna runt
monarkers giftermål utan även ger en
ingående information om ceremonier
och klädsel. Dessa historiska tillbakablickar ger också en säregen och
mångfacetterad bild av hur symboler,
traditioner och moden gått från en
privilegierad överklass till den breda

borgerligheten och senare anammats
av alla samhällsklasser.

Hemgiften gav status
Kungliga brudar hämtades generellt från
andra furstehus. Giftermålen blev verktyg för att skapa framtida familjegemenskaper och betydelsefulla politiska allianser. En viktig del i dessa överenskommelser (ibland gjorda redan då parterna var
barn) bestod av att bruden försågs med
en riklig hemgift. I denna skulle ingå en
utstyrsel, trousseau, en slags förmögenhet
i form av värdefulla textilier, dräkter och
inte minst smycken. Dessa kläder och
smycken var viktiga statusuttryck. Av
bevarade inventarieförteckningar framgår
att de förmedlade klara bilder av modets
växlingar men de skapade också en kontinuitet eftersom smycken kunde ärvas
från generation till generation.
Den vita bröllopsklädselfärgen går
tillbaka ända till 1400-talets början då
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både brud och brudgum var klädda i
vitt eller silverskimrande kläder. Silver
var överordnat guld som statusfärg i
detta sammanhang. Det vita hämtades
från den katolska kyrkans etablering av
vitt som liturgisk färg och symbol för
kyskhet och renhet: det betecknade en
välsignelse från ovan.
Det sista exemplet på ett silverklätt
kungligt brudpar i Sverige är kronprins
Oscars (senare Oscar I) vigsel i Storkyrkan den 19 juni (sic!) 1823, då både han
och hans blivande drottning, prinsessan
Josefina av Leuchtenberg, bar magnifika dräkter i silverskimrande färg. Vid
nästa kungliga bröllop, när dåvarande
kronprins Karl (Karl XV) gifte sig 1850,
bar denne uniform. Detta har därefter
varit legio för en kunglig brudgum, något som vi senast såg på vår nuvarande
konungs bröllop. Den vita bröllopsklädseln reserverades nu för bruden. Från
och med empiren förekommer vit brudklädsel inte bara i högreståndskretsar
utan börjar även användas inom andra
samhällsskikt.

Brudklänningar
som modeuttolkare
Brudklänningarna följer länge det officiella och solenna galamodet. Kronpris
Gustavs (Gustav III) blivande drottning,
prinsessan Sofia Magdalena av Danmark,
bar vid sitt bröllop 1766 en magnifik
kreation av silverbrokad, en så kallad robe
de cour, allt i enlighet med det franskinspirerade mode som var förhärskande vid
europeiska hov. I dag uppfattar vi den extremt breda kjolen med sin styvkjortel vilande på en stålställning, panier à coudes,
som en av modehistoriens mer bisarra
inslag. Enligt tidens mode skulle brudklänningen också ha ett vackert decolletage, det vill säga en djup ringning. De
utsökta textilierna med eleganta broderier
i både brudens och brudgummens klädsel
vittnar om en hantverksskicklighet som
knappast existerar i dag.
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Senare blir klänningen mera täckt
och påklädd, vilket manifesteras i
brudklänningarna som kronprins
Gustaf Adolfs (Gustav VI Adolf) båda
hustrur Margareta av Connaught och
Louise Battenberg bar under början av
1900-talet. Även vår drottning Silvias
stilrena och långärmade brudklänning 1976, från Dior i Paris, visar upp
en magnifik enkelhet som ligger långt
ifrån de axelbandslösa brudklänningar
som tycks vara populära i dag. Man kan
dock förmoda att kronprinsessan Victorias val av brudklänning kommer att bli
förebild för många blivande bröllop.
Lena Rangström berättar i sin bok
om hur blommor under en viss period
fick smycka den kungliga brudklädseln.
Normgivande blev Sveriges blivande
drottning Victorias bröllopsklänning
från 1881, en kreation i vitt atlassiden
med dekor av girlander av myrten och
så kallade orangeblommor. (Se bilden
i korsordet på s. 47!) Redan 1840 hade
drottning Victoria av England på sitt
bröllop burit en klänning med samma
dekor. De gröna myrtenkvistarna och de
väldoftande vita apelsinblommorna symboliserade oskuld och på samma gång
evig kärlek. En eloge till dåtidens vurm
för natur och trädgård? Kanske något
som kan vara aktuellt för en nutida brud
när samhällsdebatten betonar ett naturnära och miljöbevarande tänkande.
Möhippan är inte något modernt
påfund, mökvällar brukade anordnas
redan i början av 1500-talet. Historikern Olaus Magnus berättar att kvinnor
och jungfrur ordnade ett högtidligt
tåg med bruden aftonen före bröllopet
till en badstuga för något som kallades
brudbadet. Möjligtvis förekom denna
sed i samband med Katarina Stenbocks
giftermål med Gustav Vasa 1552. ”Mökvällarna brukade vara uppsluppna tillställningar”, skriver Lena Rangström,
”som kunde pågå hela natten, och till
prästernas förargelse hände det att delar

av bröllopsföljet kom väl upprymda till
kyrkan följande dag”.
Resultatet blev att en kyrkoordning
från 1571 förbjöd dessa glada mökvällar.
De fortsatte dock att existera i enklare
tolkningar bland borgerligheten och allmogen ända in på 1800-talet. Och vi kan
givetvis hitta dem i moderniserad form
än i dag som populära möhippor.
Historien om kungliga bröllop förmedlar alltså traditioner och sammanbinder generationer. Den skapar också
kontinuitet. Man blickar bakåt och
man blickar framåt. Det resulterar i en
förståelse och samband mellan gamla
och nya släkter. På ett djupare plan
förmedlar dessa kungliga bröllopsberättelser också historiens allmänna
betydelse. När vi vårdar vårt historiska
arv bevarar vi värden och kunskaper
som är betydelsefulla för nutida och
framtida individer – vare sig det handlar om kungliga bröllop eller om berättelserna bakom svenska företag och
deras historia.
ingrid giertz-mårtenson är vd för
Swedish Vision och knuten till Centrum för
Näringslivshistoria som senior advisor. Hon
var tidigare vd för Svenska Moderådet, och
en av initiativtagarna till etableringen av
modevetenskap som ett ämne vid Stockholms universitet.

En brud för kung och fosterland.
Kungliga svenska bröllop från
Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf
av Lena Rangström, Livrustkammaren/Atlantis förlag. Boken ligger
till grund för utställningen Bröllop
för kung och
fosterland som
pågår 20 maj
till 3 oktober
på Livrustkammaren i
Stockholm.

företagsminnen 2010;3

Ur arkivet
Handlingen ovan är ett förslag på
middagsmeny, anno 1934, från Strand
Hotell vid Nybroviken i Stockholm.
150 personer från aktiebolaget Lux, detsamma som tillverkade dammsugare
på Lilla Essingen, skulle inmundiga
företagsminnen 2010;3

en härlig supé bestående av Janssons
frestelse, ost, smör, pilsner och kaffe.
Utöver detta skulle damerna få kalasa
på fruktbuffé och herrarna på punsch,
whisky och eau de vie som serverades
mot motbokskuponger. Man kan notera att inte ens under 1930-talet undkom man garderobsavgiften, då 20 öre
per person.
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Ett långlivat kungligt varumärke är Kung Gustaf sardiner i tomatsås, som har återfunnits på butikshyllorna sedan 1932. Även om EU
inte längre tillåter att brissling/skarpsill kallas sardiner" Foto: Edward Blom. Prima salt Victorialax är dock borta ur sortimentet, likaså
Victoria-punschen och Victoria-tvålen. Foto: Birgitta Conradson. ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Victorias cigarrer och Gustafs sardiner
kunglig glans i varumärkenas värld
Näringslivet har länge låtit kungligheter förgylla sina
förpackningar. Men tiden då kungafamiljen syntes på allt
från tvålar och rakblad till punschetiketter och cigarrer är
definitivt över. | birgitta conradson
när kronprinsessan Victoria på försommaren gifter sig med Daniel Westling är deras namn och bild på kommersiella förpackningar strikt reglerat.
Numera finns en lag beträffande detta,
och om ärendet gäller den kungliga familjen måste det beviljas av kungaparet
via Riksmarskalksämbetet.
När kronprinsessans farfars farmor, Victoria av Baden, gifte sig med
blivande Gustaf V hösten 1881 var
det stor skillnad. Hon fick i det årets
bröllopsyra finna sig i att låna ut sitt
namn och sin bild för att förgylla en rad
industritillverkade produkter. Det fanns
exempelvis Victoria-lax och Victoria16

tvål, men också Victoria-punsch och
Victoria-cigarrer.
Att kvinnliga kungligheter skulle
kunna marknadsföra cigarrer ansågs
helt rätt. Kronprinsen Gustaf själv fick
ge sitt namn till ”Kungscigarren” och
något senare till ”Mr G rakblad”. Mr G
kallade han sig när han spelade tennis.
Så småningom lanserades den populära
sardinburken, som fortfarande finns
kvar på marknaden.

Kunglig glans och status
På 1880-talet var varumärken, och särskilt kungliga varumärken, något helt
nytt och kungafamiljen med Oscar II

i spetsen var dåtidens kändisar, som
skulle ge glans och status till annars
anonyma varor.
Redan under Carl XIV Johans regeringstid, och långt före dessa varumärken, hade begreppet ”kunglig hovleverantör” införts. Kungen fick också
själv skylta med namn och bild på bland
annat snusdosor från både Skultuna och
Finspångs bruk.
När de massproducerade varorna slog
igenom i industrialismens barndom
fordrades det nya försäljningsmetoder.
De muntliga säljargumenten fungerade
inte längre. På 1880-talet infördes en
varumärkeslag och anonyma industritillverkade varor kunde, i konkurrens
med andra, få en urskiljbar identitet.
Anonyma varor blev märkesvaror.
Det allra första varumärket var tuppen för Norrköpings Bomullsväfveri,
en annan pionjär i sammanhanget var
företagsminnen 2010;3

Drottning Sophia, som var gift med Oscar II, får låna ut både namn och bild
till denna förpackning tvål av märket savon royal från sent 1800-tal. Henkel
Nordens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Gustaf V använde sig av pseudonymen Mr G när han spelade tennis. Här
används både hans tennisnamn och en porträttbild i full galauniform på en
förpackning med rakblad. Foto: Matts Hildén

Barnängens Tekniska Fabriker, som
lanserade björnen vid sin mortel som
varumärke. Och det var under den rojalistiska yran, när Victoria den äldre
och Gustaf gifte sig och bildade familj,
som de kungliga förpackningarna slog
igenom.
När den stora Konst- och Industriutställningen ägde rum i Stockholm 1897,
var en av arrangörerna kronprins Gustaf, blivande Gustaf V. Hans föräldrar,
Oscar II och drottning Sofia, skulle
hyllas. Oscar firade sin 25-åriga regeringstid och kungaparet sin 40-åriga
bröllopsdag.
Det var framför allt choklad- och
konfektyrindustrin som visade upp
sina varor. De tre schweiziska bröderna
Cloetta, Nordens äldsta choklad- och
konfektyrtillverkare, hade börjat sin
verksamhet i Sverige med en fabrik
i Malmö 1872. De lanserade nu sin
jubileumschoklad med profiler av en
företagsminnen 2010;3

lagerkrönt kung och drottning, och
karamellfirman Nissens Manufacturing
från Stockholm hyllade kungaparet med
bland annat miniatyrer i pressglas fyllda
med sockerpiller, och smultrondrops
i små, runda bleckburkar prydda med
kungabilder. Dessa ”kungaaskar” med
en ordensprydd kung eller en juvelprydd
drottning kunde köpas för 25 öre styck.
Oscar II är troligen den kunglighet
som utnyttjats allra mest som varumärke, särskilt under unionstiden före
1905, då han var kung i både Sverige
och Norge. Förpackningar med Oscars
namn och bild kan man fortfarande hitta även utomlands, i form av norska sardiner i röda burkar från Stavanger och
kaffe i USA. I svenskstaden Lindsborg
i Kansas, USA, kan man i mataffären
köpa King Oscar’s Coffee, tillverkat av
den lokala firman Davis Coffee House
med sin slogan ”A meal is only as good
as the coffee.”

Göteborgs Kexfabrik blev Oscars
hovleverantör 1897, men det skulle
dröja till 1971 innan Kung Oscar pepparkakor fanns på butikshyllorna. Det
sägs att försäljningschefen strax före
lanseringen ombads att först åka upp till
kungliga slottet i Stockholm och bjuda
på pepparkakor innan de godkändes.

Choklad till bröllopen
Kungliga förpackningar fortsatte vara
populära in på 1900-talet. Cloetta blev
kunglig leverantör 1922 och har sedan
dess haft äran att vid varje kungligt
bröllop leverera bröllopschokladen i
exklusiv förpackning. Kronprinsessan
Victorias farföräldrar, Gustaf Adolf
och Sibylla, gifte sig 1932 och en lyxig
chokladkartong salufördes med bild av
brudparet, ett blivande samlarobjekt.
Nästa bröllopspar var prinsessan Ingrid
som år 1935 gifte sig med den danske
kronprinsen Fredrik. Ingrid, som skulle
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bli dansk drottning, hyllades med extra
fina praliner i röd lyxkartong.
När Victorias föräldrar gifte sig 1976
hyllades de med schweizisk choklad i
en elegant, kungsblå kartong, och till
årets kungabröllop presenterar Cloetta
en exklusiv pralinask i vitt och guld
och med den officiella bilden av kronprinsessparet, men också en mindre
chokladkaka under namnet The Wedding Chocolate. Cloettas bröllopschoklad ingår i den officiella bröllopsserien
tillsammans sjutton andra godkända
leverantörer.

fabrik. Försäljningen gick emellertid
trögt, och för att öka efterfrågan ville
han ha ett säljande namn. Goksöyr reste
då till Stockholm och kungliga slottet,
och sedan han talat med Gustaf V om
den svåra arbetslösheten i Bohuslän,
fick han kungens tillstånd.
Det dröjde några år, men från 1938
pryds sardinburken med kungens pampiga porträtt av konstnären Bernhard
Österman. Numera är bilden något
beskuren för att få plats med den obligatoriska streckkoden och en extra text
om Omega 3.

Kung Gustaf lättrökta sardiner i finaste tomatsås , som funnits sedan 1932,

Filmstjärnor tog över

hittar man fortfarande i butikshyllorna.
Sardinen är populär, och på internet
kan man hitta en hyllningssång till
Gustaf som ”lade sardiner i fina rader”.
Den produkten har sin upprinnelse i
början av 1930-talet då en norsk sardinfabrikör, Lars Goksöyr, flyttade till
Strömstad för att där starta en sardin

Efterfrågan på kungliga förpackningar
minskade dock under senare delen av
1930-talet, och definitivt efter andra
världskriget. Det tidiga 1900-talets
rojalism och nationalism hade börjat
blekna, och nya reklamidéer hämtades
från andra sidan av Atlanten. Kungar
och prinsessor byttes ut mot ameri-

kanska filmstjärnor som gjorde reklam
i veckotidningarna för varor som Lux
toalettvål, Pan Cake och Max Factors
läppstift.
Under 1950-talet blev de amerikanska stjärnorna ersatta av svenska
skådespelare. En ung Jarl Kulle gjorde
reklam för det kyssäkta läppstiftet Sans
Egal, och Bibi Andersson fick, som de
amerikanska kollegorna, göra reklam
för tvålen Lux. På 1960-talet var det
sporthjältar, Björn Borg eller Ingemar
Stenmark, som blev de nya fixstjärnorna, men också de svenska husmödrarna,
som fick marknadsföra Surf och andra
tvättmedel. Men de år då kungabröllop är aktuella, som 1976 och 2010, blir
kungafamiljen åter viktig för varors
marknadsföring.
birgitta conradson är fil.dr i etnologi
och har skrivit en lång rad böcker, bland
annat ”Sillburkar & tvålkartonger” som
handlar om de svenska förpackningarnas
historia.
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Du får fem fullmatade nummer
av tidskriften Företagsminnen
företagsminnen 2010;3
för 200 kr. Gå in på www.naringslivshistoria.se och fyll i prenumerationsformuläret. Eller köp lösnummer i välsorterade tidningsbutiker. Pris 45 kr.

Udda föremål

Året är 1961 då Karl Gerhard, sittande på en
tronliknande bärstol, blir buren in på Berns salonger för att fira sin 70:e födelsedag. På sig har
han en kungamantel och en purpurröd cylinderhatt med kungakrona. Den märkliga huvudbonaden är ingen slump; revykungens hatt är
en mindre dyrbar kopia av arvfurstehatten som
Karl X Gustav använde vid drottning Kristinas kröning år 1650, till och med kronringarna
och broderierna är på plats. 1961 spelades även
Gerhards sista helaftonsrevy, Ursäkta handsken, regisserad av Tage Danielsson.
Arvfurstehatten förvaras tryggt i Livrustkammaren och kronringen i guld finns
i Kungliga husgerådskammaren, men revykungens krona finner du i Berns arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
företagsminnen 2010;3
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Motstående sida: Fulla av beundran är man inför Ockelboskotern. Tillverkningen av snöskotrar startade 1963 och pågick fram till 1993 då den dåvarande
ägaren Bombardier lade ner verksamheten. Länsmuseet i Gävles arkiv.

Båtar, snöskotrar och stål
– Ockelbo, en klassisk industriort
Ockelbo har en lång historia av entreprenörer och industrier. Redan 1709 hade Wij
säteri en kraftfull kvinna som ledare. I vår tid är det snöskotrar och fritidsbåtar
som satt Ockelbo på den industriella kartan. | anders johnson
ockelbo har en sak gemensam med
flera andra viktiga mellansvenska orter
som Stockholm, Uppsala, Enköping
och Örebro. Orten ligger där en nordsydlig rullstensås genomkorsas av ett
vattendrag. I Ockelbos fall är det Testeboån som skär genom Enköpingsåsen.
Eftersom både vattendrag och åsryggar har varit viktiga historiska kommunikationsvägar, blev sådana platser
naturliga bygdecentra och handelsplatser. Dessutom uppstår det forsar där ett
vattendrag bryter igenom en ås, vilket
kunde ge mekanisk kraft åt industrier.
Det är därför inte underligt att Ockelbo
har en lång industritradition, särskilt
som orten ligger i anslutning till landets
äldsta industriregion, Bergslagen.
Historien startade på 1670-talet
när Sven Bröms på Wij säteri utanför
Ockelbo började bryta järnmalm vid
Åbron tillsammans med svågern Robert
Petre. De anlade även en masugn vid
Åbron, och en stångjärnshammare vid
Brattfors söder om Ockelbo.
Sven Bröms var prästson från Ockelbo som hade utbildat sig till läkare och
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bland annat varit livmedikus åt drottning
Kristina och Karl X Gustav. Robert Petre
var en skotsk invandrare och rådman i
Arboga. De ägde även en bruksrörelse i
Hofors. Det uppstod dock snabbt slitningar mellan Bröms och Petre, varför
Petre löstes ut från verksamheten i
Ockelbo och köpte ut Sven Bröms från
bruksrörelsen i Hofors. Släkten Petre kom
sedan att spela en vikig roll i södra Gästriklands bruksindustri under två sekler.

Catharina tog över
Anläggningarna vid Ockelbo ärvdes av
Sven Bröms dotter Catharina Bröms
(1664–1735). Hon kallades ”Nådiga
frun på Wij” och blev 1709 som änka
en mäktig ledare för det som kom att
kallas Ockelboverken. Catharina Bröms
anlade 1710 ett järnbruk vid Åmot
längre upp i Testeboån. År 1725 hittades
järnmalm vid Vintjärn på andra sidan
gränsen till Dalarna. Efter mycket processande lyckades Bröms få rätten till
fyndigheten.
Över huvud taget var Catharina
Bröms beredd att driva processer med

stor kraft för att få rätt att utveckla sin
rörelse. Hon blev därigenom alltmer
respekterad bland myndigheter och
brukskolleger. Under hennes första
tid som bruksägare drabbades landet
av ekonomisk kris på grund av Karl
XII:s krig och stormaktsväldets fall.
Detta slog hårt mot Ockelboverken.
Catharina levde under flera år mycket
sparsamt i köksflygeln på gården och
skötte praktiskt taget all administration
av bruksrörelsen själv.
Catharina Bröms ingick i en släkt
med många driftiga kvinnliga företagare. Hennes syster Elisabeth Bröms
ägde f lera bruk i södra Gästrikland
och hon hjälpte till att driva den arvsprocess som gav Catharina rätt till
bruken vid Ockelbo. Systrarna skulle
sedan ofta rådgöra och samarbeta med
varandra. De tog även upp en gruva
tillsammans för att få mera malm till
sina masugnar.
Chatarina Bröms dotter Helena Cederström, och Helenas dotter Catharina Cederström, blev sedermera framgångsrika
bruksägare i Gästrikland och Hälsingland.
företagsminnen 2010;3

Rakbladsstål till Tyskland
Ockelboverken kom i över 200 år att
vara den dominerande industrin i norra
Gästrikland. I Wij anlades ett manufakturverk 1797. Här drevs sedan ett
valsverk 1885–1933. Det levererade bland
annat stål till Gillettes rakbladstillverkning i Tyskland.
År 1857 anlade Ockelboverken ett
järnverk vid Jädraås sydväst om Ockelbo. Verksamheten i Åmot flyttade 1887
till Jädraås och Wij. I stället anlades ett
sågverk i Åmot.
Ockelboverken organiserade ett
väl fungerande produktionssystem
där malm bröts i Vintjärn. I Jädraås
smältes malmen till tackjärn i masugnen och sedan smiddes tackjärnet till
smältstycken i Jädraås och Brattfors
smedjor. Därefter valsades smältstyckena i Wij.
En järnväg anlades 1876–1895 från
gruvan i Vintjärn via industrierna
till hamnen vid Norrsundet vid Bottenhavet. Men när järnvägen nådde
Norrsundet 1895, så hade Ockelboverket
förvandlats till en skogsindustri.
företagsminnen 2010;3

Ockelboverket köptes nämligen 1887
av Kopparbergs och Hofors Sågverksaktiebolag. Från 1937 hette företaget
Kopparfors och det fusionerades 1987
med Stora. Den sista järnhanteringen
från Ockelboverkens tid var smedjan i
Jädraås som lades ner 1942.

Lundgrens berömda båtar
Det är särskilt två industriprodukter
som har gjort att namnet Ockelbo ärat
har gått över jorden: Ockelbobåten och
Ockelboskotern .
Erik Lundgren var en rallyförare för
Ford, känd som ”Ockelbo-Lundgren”.
Han var en företagsam mångsysslare,
och bilintresset gjorde att han tillverkade plastkarosser till sportbilar. År
1958 började han bygga båtar i glasfiber.
Båttillverkningen blev framgångsrik och
drevs till 1979 då Ockelbo-Båtar gick i
konkurs.
Erik Lundgren var också en av
grundarna till Industriaktiebolaget
Ockelbo (IBO) 1962. Året därpå kom
dess första snöskoter. Tillverkningen
i Ockelbo drevs i precis 30 år innan

verksamheten, som då ägdes av Bombardier, lades ner.
Ytterligare en entreprenör i Ockelbo
förtjänar att nämnas, nämligen trädgårdsmästaren Lars Krantz som har
skapat en av landets finaste trädgårdar,
Wij Trädgårdar, som är ett populärt
turistmål.
Den som besöker trakterna kring
Ockelbo bör inte missa de gamla industrimiljöerna. Det välbevarade valsverket i Wij är nu museum. Här finns
även annan bruksbebyggelse bevarad.
Även i Åmot och Jädraås finns välbevarade bruksmiljöer.
I Jädraås finns en industrianläggning från tidigt 1900-tal med hytta och
lancashiresmedja, herrgård och arbetarbostäder från olika epoker, bland annat
Skogsarbetarbyn, ritad av Ralph Erskine
1951. Den kompletta stationsmiljön är
utgångspunkten för museijärnvägen
Jädraås–Tallås.
anders johnson är skriftställare och nybliven Sokratespristagare. Han har skrivit
ett antal böcker om näringslivs- och samhällsfrågor, ofta ur ett historiskt perspektiv.
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Kunglig Hovleverantör
– en krönt affärsrelation
Vad har en Klippo gräsklippare gemensamt med kängor
från Lundhags i Järpen, och vad förbinder en arraksboll
från Delicato med en tvål av märket Barnängen? Kanske
inte så mycket, men alla är de tillverkade av företag i den
mycket begränsade skaran som kan titulera sig hovleverantör till kung Carl XVI Gustaf. | maria gunnarsson
titeln kunglig hovleverantör klingar
välbekant för de flesta. Vissa omnämner
skämtsamt företag de gärna använder
sig av som sina egna hovleverantörer.
Begreppet i dess egentliga bemärkelse
fungerar precis på samma vis, det är
varor eller tjänster som en medlem i den
kungliga familjen regelbundet använder
sig av. Men nog så viktigt är att hovleverantörskapet markerar en uppskattad
affärsrelation.
Svenska hovleverantörer har det
funnits så länge landet haft ett hov att
leverera till, traditionen är åtminstone
22

tusenårig. Inledningsvis var hovleverantörerna köpmän och hantverkare i omedelbar geografisk närhet till slottet Tre
Kronor i Stockholm, de fanns i det som
nu kallas Gamla Stan eller i stadens
nära omgivningar.
”Konungens köpman” var en titel som
användes fram till 1600-talets slut, efter
det blev det vanligare att sätta prefixet
”kunglig maj:ts” framför sin yrkestitel: kunglig maj:ts skräddare, kunglig
maj:ts bagare och så vidare. Med tiden
kom titeln att spridas i vidare kretsar,
och kunglig maj:ts ersattes av det lite

lättare ”kunglig hov-” följt av en yrkestitel, som i kunglig hovbagare, kunglig
hovskorstensfejare och kunglig hovsilversmed.
Kung Karl XIV Johan införde ett mer
reglerat system för utnämnandet, och
han passade även på att införa en avgift för själva utnämningen. Titeln var
eftertraktad och avgifterna välkomna,
bland annat användes de till att bygga
upp olika fonder vid hovet. Kungliga
hovstatens gratialkassa är en av dem,
och avkastningen användes till förmån
för fattiga änkor och till pensioner som
tillföll slottspersonalen. Än i dag används dessa fonder för personalen vid
Kungliga hovstaterna i enlighet med de
ursprungliga intentionerna.

Många ville vara med
Antalet hovleverantörer växte stadigt
under regenterna Oscar II, Gustaf V
och Gustaf VI Adolf. Från Oscar II:s
företagsminnen 2010;3

Liljeholmens stearinfabriks AB är en av de nutida hovleverantörerna, men företaget startades redan 1839 av Lars Johan Hierta. Denna
reklambild från 1950-talet visar att levande ljus ger feststämning åt alla tillställningar, även de med unga deltagare. Liljeholmens Stearinfabrik AB:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Motstående sida: Grand Hôtel i Stockholm är självklart kunglig hovleverantör. Här syns vår blivande kung, dåvarande kronprinsen,
tillsammans med smokingklädda kamrater under en bröllopsfest på etablissemanget. När han tillträdde som kung två år senare försvann den
uppsjö av hovleverantörer som tidigare funnits. Grand Hötels historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

tid finns ansökningar bevarade i slottsarkivet i Stockholm, såväl beviljade som
avslagna. Gustaf V:s hovleverantörer
vittnar om kontakter med stora och små
företag, både i Sverige och i utlandet.
Bland vissa yrkesgrupper kom titeln
att bli extra viktig och även spridd. År
1911 fanns det exempelvis 65 verksamma
hovfotografer i Sverige.
Under Gustaf V:s tid fanns ett stort
antal leverantörer i andra länder. Bland
dem återfann man pianotillverkaren
Steinway & Sons i New York, liksom en
berömd tillverkare av cognac i franska
Charente. Till hovet levererades det också gåsleverpastej från Frankrike, blommor från Madeira och eau-de-cologne
från Tyskland.
Hemma i Stockholm hade kungen
leverantörer inom alla kategorier, som
skrädderiet Bauer & Co och hovapoteket Lejonet för att nämna två. Augusta
Lundins Syateljé är en annan kändis
företagsminnen 2010;3

bland Gustaf V:s leverantörer. Mest
omskriven blev den i samband med den
magnifika och i pressen flitigt skildrade
brudklänning, som syddes för prinsessan Astrid 1926.

Kunglig kaffestuga
Ett företag som förknippas med
kung Gustaf VI Adolf är kaffestugan
Flickorna Lundgren på Skäret. Solförmörkelsen sommaren 1945 föranledde
kungen att resa till Kullaberg. Efter att
ha bevittnat fenomenet fortsatte följet
till det berömda kaféet med utsikt över
Skälderviken, där Gustaf VI Adolf
sedan blev stamgäst ända fram till sin
bortgång 1973.
Hovkonditorier fanns det många av
under gamle kungens tid, välkända är
Ofvandahls och Güntherska i Uppsala
och Fahlmans konditori i Helsingborg.
Kungen hade också flera hovfotografer,
mest känd är kanske Lennart Nilsson.

Gustaf VI Adolf hade sammanlagt över
1 100 hovleverantörer.
Sedan följde en ny tid, Sverige gick in
i 1970-talet och landet fick en ny monark, en som tvekade inför hela begreppet kunglig hovleverantör. Utmärkelsen
låg inte i tiden, ansåg den unge kungen.
Det gjorde den visst, menade företagen,
och ansökningarna samlades på hög i
Stockholms slott. Hovleverantörskapet
har nämligen en personlig anknytning, dels till en medlem i den kungliga
familjen, dels till en företrädare för
företaget. När en kunglig person går ur
tiden förfaller alla hovleverantörskapen,
och företagen måste följaktligen söka
förnyat förtroende.
Efter moget övervägande omstöpte
kung Carl XVI Gustaf reglerna för utnämnande av kungliga hovleverantörer.
Avgiften slopades, men kraven skärptes,
och det var ytterst få som faktiskt utnämndes.
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En överdådig dekor med rosor, medaljer, ett älskande par och blomsterkvistar pryder denna tvålförpackning från
Barnängens tekniska fabrik. Bolaget
började leverera till hovet år 1876, och
har sedan dess fått fortsatt förtroende.
Henkel Nordens historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

Först och främst bygger utnämningen på en befintlig affärsrelation. Det går
inte att i samma paket sända förträffliga
produkter och en ansökan. Vissa formella krav måste också vara uppfyllda:
företaget ska ha bedrivit sin verksamhet
i minst fem år, ha skött sin ekonomi
klanderfritt och bedriva en etiskt och
moraliskt försvarbar verksamhet. Ärendet bereds av kungliga hovstaternas
personal, men slutligen är det kungen
eller drottningen själv som avgör vem
de önskar utnämna till hovleverantör.

Bara vatten i flaskan
I kungens nya giv ingick att företagen
skulle vara baserade i Sverige, och han
valde också att inte utnämna företag
som producerar alkoholhaltiga drycker
eller rökverk. Förvisso är både Carlsberg och Spendrups hovleverantörer,
men uttryckligen för sina varumärken
Ramlösa och Loka.
Hovleverantörskapet hålls aktivt
genom regelbundna uppdateringar. I
händelse av avgörande förändringar inom
företaget, som till exempel när en ny vd
tillträder, ska företaget ansöka om en förnyad utmärkelse. Ett hovleverantörskap är
heller inte ristat i sten, utan kan när som
helst återkallas. Vanligtvis är anledningen
inte så dramatisk. Kanske har företagaren
gått i pension och lagt ner sin firma. Man
kanske har upphört med tillverkningen av
produkten som låg till grund för utmärkelsen, eller bytt inriktning på verksamheten. Ett undantagsfall är den tillverkare av
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almanackor, som utöver stiliga kalendrar i
skinn även producerade almanackor med
lättklädda flickor, och därför fick sin titel
indragen.
Vissa företag kan stoltsera med hovleverantörskap till en hel rad av kungligheter. Här hittar man Göteborgs Kex,
Liljeholmens Stearinfabriks AB och
ärevördiga silversmedjan Atelier Borgila
i Stockholm. Guldsmeden W. A. Bolin,
livsmedelsföretaget Arvid Nordquist
och tapettillverkaren Duro hör till de
flerfaldigt utnämnda, liksom konfektyrföretagen Malaco och Cloetta.

Helmantlad hovleverantör
Man kan i viss mån säga att det urval
den nuvarande regenten gjort speglar
hans intressen, för här återfinns flera
företag, aldrig tidigare utnämnda, med
produkter för friluftsliv. Företag som
Fjällräven, Lundhags Skomakarna,
Skeppshultcykeln, EKA-knivar, Bölebyns Garveri och ammunitionstillverkaren Norma Precision har fört med
sig en doft av gran och pors till slottet.
Urvalet av företag inom konst, konsthantverk och antikviteter är mycket
begränsat och kungen har idag faktiskt
inte ett enda hovkonditori och heller
ingen hovfotograf. Vad som tycks vara
gemensamma nämnare hos kungens
leverantörer är att många är små eller
medelstora, med verksamhet på landsbygden och med en tydlig miljöprofil.
Många företagsledare vittnar om utnämningens stora betydelse. Vid sidan

om mer industri- och branschmässiga
kvalitetscertifieringar talar hovleverantörskapet ett annat språk, och för
många kan det vara ett nog så gott
betyg: ”passar det kungen kan det passa
för mig också”.

Kunglig exporthjälp
I det internationella perspektivet har
utmärkelsen stor betydelse. Ett anonymt litet företag från Sverige hamnar
i ett annat ljus som leverantör till det
svenska kungahuset. Företagens sätt att
använda riksvapnet i sin marknadsföring talar sitt tydliga språk. Det vatten
som företaget säljer på export eller till
restaurangnäringen tappas på blåskimrande glasflaskor med en etikett krönt
av riksvapnet i färg, försett med texten
kunglig hovleverantör. Den som i dagligvaruhandeln köper en flaska naturell
Ramlösa hittar i stället källans grundare Döbelius på etiketten.
Hovleverantörerna är vitt spridda
över landet, men det finns, precis som
för tusen år sedan, även en nära vardag
i de kungliga inköpen. Skor som ska
omklackas hittar till Skomakeri Framåt
i Gamla Stan, och hemmets matkasse
kommer med stor regelbundenhet från
Engströms Livs i Nockeby, ett stenkast
från Drottningholm.
maria gunnarsson är författare och
kommer nästa år ut med boken ”Kunglig
Hovleverantör”, skriven tillsammans med
Erik Gunnarsson. Hon är också redaktör för
hemsidan www.hovlev.se.
företagsminnen 2010;3

Gyllene salen i Stockholms stadshus 1972: Drottning Margrethe II av Danmark (sittande t.v.) befinner sig på sitt första statsbesök. Bredvid
henne ser vi statsminister Olof Palme och näst honom kung Gustaf VI Adolf. Märkligt nog saknar kungen bordsdam, kanske har han bara
satt sig där tillfälligt under kaffet, eller också är det en tillställning utan andra damer än ”dronningen”. Foto: Ragnhild Haarstad, Svenskt
Pressfoto. SARAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Med kungafamiljen som gäster
I Centrum för Näringslivshistorias väldiga bildarkiv finns både stora och små händelser dokumenterade. Bland det som med självklarhet fotograferades var förstås besök
från kungligheter, och sådana har det blivit åtskilliga genom åren. Men även andra
bilder på kungligheter förekommer ganska rikligt i företagsens arkiv. | edward blom
företagsminnen 2010;3
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Det är den 15:e oktober 1935. Den långe och alltid lika välklädde
kung Gustaf V (i mitten) och kronprinsessan Louise inviger den
nya Slussenanläggningen i Stockholm. Där fanns bl. a. ett litet
Åhlén & Holm-varuhus. Åhléns historiska arkiv hos C
 entrum för
Näringslivshistoria.

Vår nuvarande kung, dåvarande kronprinsen Carl Gustaf, besöker
Ericssons Östersundsfabrik 1970 och samtalar med de anställda,
som här Eva Solem. Den skadade armen härrör från en skidolycka
i fjällen. I bakgrunden fr.v. länets landshövding Hans Gustafsson,
stadsfullmäktiges ordförande i Östersund Nils Uddgård samt fabrikens platschef disponent Joel Frenning. Ericssons historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

Belgiens kung Baudouin besöker en av Atlas Copcos fabriker och talar med en av arbetarna. År 1956 bytte Atlas Diesel namn till Atlas
Copco sedan bolaget köpt det belgiska företaget Airpic E
 ngineering.
Atlas Copcos historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia på besök i Dagabs centrallager i Jordbro den 17/1 1990. Mellan kungligheterna, deras värd,
Axel Johnson AB:s vd , Göran Ennerfelt. Rundvandringen tycks ha varit lång: sällskapet ser, med undantag av drottningen, påtagligt trött
ut. Axfoods historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Kungen och drottningen gör ett
endags studiebesök på ICAs dåvarande huvudkontor på Odengatan i Stockholm, och drottning
Silvia e rhåller ett exemplar
av klassiska Rutiga Kokboken
av ICA Förlagets vd Erik
Rydholm, året var 1981. ICAs
historiska arkiv hos C
 entrum
för Näringslivshistoria.

Valborgsmässoafton år 1923 och kronprinsen, den blivande kung
Gustaf VI Adolf, har fått sin nya bil, en blå Buick, levererad till
slottet från Ostermans bilhandel. Motorn är sexcylindrig och på 45
hästkrafter. Med sig har kronprinsen sönerna, t.v. prins Sigvard och
t.h. prins Gustaf Adolf. Barnet i läderluva skulle kunna vara blivande motorprinsen Bertil. Det behövdes ingen större nummerplåt
på ekipaget, eftersom det fick registreringsnummer A4. Ostermans
historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Kung Carl XVI Gustaf (nr 3 fr.v.) besöker ett av renrums
laboratorierna hos Ericsson i Kista någon gång under 1990-talet.
Ericssons historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
företagsminnen 2010;3

Som kronprins på 1950-talet gick man knappast och handlade själv,
så man kan förstå vår nuvarande kungs intresserade blick vid besök
i en vanlig livsmedelshandel. Till höger hans farbror dåvarande
kung Gustaf VI Adolf. Här studerar de kött- och charkdisken. Foto:
Sandberg Foto-illustrationsbyrå, Helsingborg. ICAs historiska
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Allvarligt besök i ostkällaren den 11 mars 1935. Dåvarande
kronprins Gustaf, blivande Gustaf VI Adolf, besöker ICA-företaget
SV:s nyöppnade huvudkontor och lager på Lindhagensgatan på
Kungsholmen i Stockholm. T.h. SV:s direktör C.R. Lundin. Foto:
Continental foto, Stockholm. ICAs historiska arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.

Invigning av Sveriges första drive-in-bank och vem passar bättre
som förste kund än "motorprinsen". Bilden är tagen i Midsommar
kransen den 14 november 1955. Foto: Sweden Illustrated Foto.
Svenska Handelsbankens historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Alltid lika sportige prins Bertil fyller på ”bilkol” till sin gengasmotor vid en motortävling under andra världskriget. Hans Ostermans arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Vår nuvarande kung, kronprins
Carl Gustaf tillsammans med sina
systrar samt farbrodern kung Gustaf
VI Adolf och drottning Louise, ca
1950–1954. Foto: Gösta Nordin,
Skanskas historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
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Storbritanniens drottning Elizabeth II på statsbesök i S
 verige.
Kortege tillsammans med Sveriges kung Gustaf VI Adolf. I
bakgrunden syns SKF:s lokaler. Bilden är tagen den 10 juni 1956.
Foto: Gösta Nordin, Skanskas historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Kungen har alltid varit mycket road av jakt och haft många hundar,
en del i dag begravda i Drottningholmsparkens kungliga hundkyrkogård. Här syns han som kronprins rastande hundar i januari 1963.
Foto: Gösta Nordin, Skanskas historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Prins Eugen besöker Svenska Slöjdföreningens mycket uppmärksammade utställning "Det moderna hemmet i Ålsten",
där bl.a. NK och Svenskt Tenn stod för inredningarna, och den
moderna svenska stilen visades upp. Året var 1933. Fotograf:
Bertil Norberg, Svensk Forms historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Kung Gustaf V synar en båt, som vanligt iförd hög hatt. Det hela
sker under en gengasutställning i Ostermans bilhallar mars 1941.
Hans Ostermans historiska arkiv hos Centrum för Näringslivs
historia.
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The Coolest Thing – så blev
Frigoscandia världsledande
Ett av de mest framgångsrika avsnitten i svensk
kylteknisk industrihistoria
står Frigoscandia Equipment i Helsingborg för.
Företaget spelade en avgörande roll från 1960-talet
och framåt när den globala
djupfrysningsindustrin utvecklades. | leif rynnel
helsingborgssonen Tore Lauritzson
grundade 1948 Frigoscandiagruppen,
med inriktning på temperaturkontrollerad transport och lagring, samt kyl- och
frysteknik. Lauritzson hade tidigare varit produktionschef på Findus i Bjuv och
blev en dynamisk entreprenör med stort
intresse för att utveckla frystekniken.
År 1958 rekryterade han Per-Oskar
Persson som teknisk chef. Några år
senare, 1962, bildades teknikföretaget
Frigoscandia Equipment med uppgift att
utveckla och marknadsföra det som kal�las frysare, alltså utrustning för industriell
djupfrysning av matvaror. Per-Oskar
Persson blev företagets vd och genomsyrade organisationen med ett visionärt
och entreprenörsorienterat engagemang.
Redan samma år lanserades frysaren Flofreeze som revolutionerade tekniken för
individuell infrysning. Produkten fryses
mycket snabbt medan den flyter fram på
en luftkudde, så kallad fluidisering.

Lösfrysning världssuccé
Konsumenten fick en lätthanterlig och
bekväm produkt av hög kvalitet som var
helt individuellt infryst, och producenten kunde snabbt och kontinuerligt frysa in stora kvantiteter säsongsprodukter.
Den första ordern gick till USA, den
andra till Sverige, och 1972 hade 200
enheter installerats i 27 länder. Mindre

än två decennier senare uppgick antalet
till 1 000 enheter över hela världen.
Bolaget spelade även rollen som pionjär genom sitt intensiva turnerande
runt om i världen med föreläsningar och
symposier inom kyl- och frysteknik.
Under 1980-talet lanserade Frigoscandia Equipment tekniska nyheter vartannat år, och deltog flitigt i de stora livsmedelstekniska mässorna i Köln, Paris,
Atlanta och Tokyo. Samtidigt öppnade
företaget egna säljkontor i USA och
flertalet europeiska länder, och byggde
upp ett internationellt agentnät.

Mat och inte maskiner
Företagskulturen präglades av entreprenörsanda, och redan från början lät
man kundernas behov vara centralt i
arbetet. ”Make sure you understand your
customer´s customer” – det var ”food
focus” som gällde och Per-Oskar Persson menade, lite tillspetsat, att man nog
använde mer tid till att testa sina kunders
livsmedel än att testa sina egna frysare.
Det innebar bland annat att medan konkurrenter inom branschen hade tekniska
beskrivningar och fotografier av maskiner på framsidan av sina broschyrer,
pryddes Frigoscandia Equipments trycksaker av bilder föreställande kundernas
produkter, det vill säga livsmedel.
Grundfilosofin i företaget ledde inte
bara till Flofreeze för lösfrysning av
grönsaker, frukt, bär, och skaldjur med
mera. År 1979 introducerades det självstaplande bandet Frigobelt i spiralfrysaren
Gyrocompact, och redan vid mitten av
1980-talet nådde Frigoscandia Equipment
en marknadsledande position, genom att
hälften av världens djupfrysta livsmedel
passerade genom bolagets frysare.
År 1989 kom drivsystemet Frigodrive,
och spiralfrysaren Gyrocompact blev med
tiden en stor framgång med över 3 000
maskiner sålda i 90 länder. Sedan dess har
teknikutvecklingen fortsatt – 1993 kom

Per-Oskar Persson var inte bara vd för Frigoscandia utan en av världens ledande kyltekniker. Här syns han framför företagets fabriksbyggnad, någon gång på 1960-talet. Genom
en teknik att frysa in grönsaker styckevis lyckades Frigoscandia bli världsledande inom
industriell infrysning av livsmedel. Fotografiet tillhör författaren Leif Rynnel.
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exempelvis Advantec, där frysningen sker
genom att luftstrålar med mycket hög
hastighet kyler bägge sidorna av tunna
matvaror, som hamburgare.

Tidig outsourcing
Frigoscandia Equipment anlitade redan
från början mellan 15 och 20 verkstäder
i Helsingborgsområdet för tillverkning av olika komponenter till frysarna.
Kunnandet att exempelvis bocka och
behandla rostfritt stål kunde man skaffa
utanför företaget, och Frigoscandia
Equipment fick därigenom stor flexibilitet i tillverkningen samtidigt som man
inte låste resurser i de egna verkstäderna.
I stället kunde bolaget fokusera på sin
egen teknikutveckling, som ofta skedde i
nära samarbete med kunderna. Slutmontering och provkörning gjordes i egen
regi eftersom man ville erbjuda funktionsgaranti, liksom tillverkning av vissa
strategiska komponenter.
Frigoscandias frysarverksamhet har
haft olika ägare, men har trots det haft
förmågan att upprätthålla samma affärsfilosofi och entreprenörskap. Vid sidan
av den egna teknikutvecklingen träffades
överenskommelser om samarbete med en
del företag inom industriell infrysning,
medan andra köptes upp.
Under huvuddelen av den här perioden, från tidigt 1960-tal till slutet av
1990-talet, var Frigoscandia Equipment
medlem i Frigoscandiagruppen som från
början ägdes av Malmros Rederier, därefter under nästan 20 år av AGA. I samband med de förändringar som Frigoscandiagruppen genomgick under senare
delen av 1990-talet splittrades koncernen
och Frigoscandia Equipment förvärvades
av den amerikanska företagsgruppen
JBT FoodTech. Frysutrustningarna fortsätter att utvecklas och dominerar i dag
den globala djupfrysningsindustrin.
leif rynnel var marknadschef under
Frigoscandia Equipments första decennier. Han har skrivit om bolagets start och
uppbyggnad i "The Coolest Thing" som
gavs ut 2007. Boken kan beställas från JBT
FoodTech i Helsingborg.
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Textilindustrins
levande fossil
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Mönstret heter Oscar II, och de små ojämnheterna i väven ger ett
nästan tredimensionellt utseende åt tyget. Än i dag tillverkas jacquardvävt siden på samma vävstolar som installerades i mitten av
1800-talet. K.A. Almgrens sidenväveri och museum.

K.A. Almgrens Siden
väveri blev hovleverantör
1844 när företaget sålde
tyg till drottning Josefinas
klänningar. I dag levererar
väveriet fortfarande till
hovet och sidentyget vävs
på samma vävstolar som
användes för över 17 0 år
sedan. | per wikström
den gamla textilfabriken på Repslagargatan i Stockholm är något av
näringslivshistoriens levande fossil.
Inte nog med att produktionen fortfarande är i gång, den sker med samma
vävstolar som när verksamheten startade 1833.
– Det är en unik industrimiljö, något
liknande finns inte i norra Europa,
säger Jan Lindo, direktör för K.A. Almgren Sidenväveri & Museum.
Textilmaskinerna är intakta och
fungerande, men kvar finns också bokföring, offerter, brev och anställningslistor, liksom tygprover och mönster.
Det gräddvita sidentyg med det lilla
riksvapnet som nu har vävts åt hovet är
exempelvis gjort efter ett mönster som
ritades 1897.
– Det vävs med samma små defekter
som fanns för hundra år sedan. Det blir
företagsminnen 2010;3

ett helt annat tyg än det som görs med
moderna maskiner, säger Jan Lindo.

Allt stod kvar
Sidenväveriet var i drift långt in på
1900-talet, men de sista decennierna
förde väveriet en allt mer tynande
tillvaro, medan intresset för handvävt
svenskt sidentyg blev allt mindre. År
1974 lades till sist verksamheten ner.
Fabriksdörrarna låstes men de gamla
textilmaskinerna fick stå kvar, tillsammans med mönster och sidentråd. Till
och med föremål som nycklar, telefoner
och kontorsutensilier fick stå där de
stod. Fabriken har egentligen aldrig
moderniserats någon gång, till och
med detaljer som fönsterbågar och färgen på väggarna är kvar sedan starten.
Familjen Almgren ägde fastigheten,
och hade inget trängande behov av att
sälja eller riva. År 1991 blev så fabriken
museum, och samtidigt togs vävstolar,
stansmaskiner och bobiner åter i bruk.
– De är förvånansvärt hållbara, de
här maskinerna. De är gjorda av trä och
gjutjärn, och de går aldrig sönder, säger
Jan Lindo.
I dag finns det en anställd vävare, som
vid en vävstol producerar ungefär 100
meter tyg per år. Vid sidan av exklusiva
och dyra handvävda tyger är ordensband
en stor artikel.
På direktör Lindos kontor finns det
förstås både datorer och skrivare, men i

fabrikslokalen är det de urgamla maskinerna som arbetar. Varpen lindas upp
på stora handvevade trätrummor, och
de hålkort som styr vävstolarna görs i
en stansmaskin där de fåtaliga delarna
av järn, som hävarmar och stansar, bär
tydliga spår av handsmide.
Under storhetstiden på 1870-talet
hade bolaget 300 anställda och 396 vävstolar i fyra närbelägna fabrikslokaler.
Då handlade det om tapetsiden, och
siden till kläder och möbeltyg. Det var
inte bara kungligheter som klädde sig i
Almgrens siden, att bära vackra schalar
var högsta mode och de plaggen blev en
stor försäljningssuccé. Kring fabrikerna
växte det fram en bruksmiljö som än i
dag kan skönjas i kvarteret.
Allt hade byggts upp av Knut August Almgren, som spelade en stor roll
i framväxten av det moderna svenska
näringslivet.
– Han startade Handelskammaren
och Ackordscentralen, och var verkligen
en driftig affärsman, säger Jan Lindo.
Knut August Almgren var också delaktig när Stockholms Handelsbank
grundades 1871. Handelsbankens första
kontor var inrymt i Almgrens fastighet
vid Kornhamnstorg i Gamla Stan. Hans
karriär började emellertid med en fräck
smugglingsaffär.
På 1800-talets första hälft var Frankrike dominerande inom Europas sidenväverier tack vare jacquardvävstolarna.
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En vävare i K.A. Almgrens sidenväveri. Jacquarderna är hålkort som lyfter rätt varptrådar så att mönstret växer fram, en uppfinning
som revolutionerade textilindustrin under 1800-talet. Detta är dock inte jaquardvävstol utan en vävstol för vävning av ordensband.

De styrdes av en mekanik med hålkort,
jacquarder, som i hög grad effektiviserade vävningen. Att föra ut jacquardmekaniken utomlands var strängt förbjudet.

Smugglade i cognactunnor
Knut August Almgren var emellertid
en företagsam man. Han hade skickats
på studieresa till Frankrike av Mazér &
Co, det stockholmsväveri där han var
anställd. I Lyon köpte han 24 jacquarder och smugglade dem ut ur landet,
gömda i konjakstunnor och lådor med
torkad frukt. År 1831 var Almgren tillbaka i Stockholm med sina jacquarder,
och två år senare startade han ett sidenväveri som på ett par decennier blev
landets största.
Almgren var inte bara intresserad av
affärer. Tillsammans med sina anställda
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startade han en kooperativ butik, han
satt i riksdagen och stadsfullmäktige,
och grundade branschorganisationen
Sidenfabrikörssocieteten. Familjen
Almgren blev en av landets rikaste, och
de investerade sina pengar i bland annat
järnvägsbyggen och pappersindustri.
Att just Knut August Almgren blev en
viktig pionjär kan också sägas spegla det
faktum att textiltillverkningen var den
första delen av den industriella revolutionen, som skapade möjligheter för industrialiseringen inom andra områden.
K.A. Almgrens sidenväveri började
sälja siden till hovet redan när Oscar I
tillträdde, och fortsatte under de följande
regenterna fram till Gustaf V. Men samtidigt som efterfrågan på de svenska sidentygerna minskade, svalnade också hovets
intresse. Under Gustaf VI Adolfs regent-

tid såldes ingenting till Sveriges hov och
på 1970-talet tystnade vävstolarna.
Nu är emellertid väveriet i gång igen,
och till sommarens bröllop ska Almgrens sidentyg användas till de standar
som ska smycka trumpeter och trummor.
Jan Lindo menar att titeln hovleverantör
även i dag har ett betydande värde:

Det är ett kvalitetsmärke för våra
produkter. Samtidigt är det viktigt
för vår marknadsföring. Vi lockar
ungefär 13 000 museibesökare årligen, och för dem är det viktigt att
kunna visa upp att vi är hovleverantörer.
per wikström är journalist och författare, och sitter i redaktionen för tidningen
Företagsminnen.
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Så ska det lastas, Nils-Erik Wirsäll studerar en modell av ett lager för att effektivisera flödet.
Året var 1960, och platsen Västerås. ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Lastpallen som
revolutionerade världen
Det globala transportsystemet är handelns eget blodomlopp, i dag snabbare och mer effektivt än någonsin. Bakom det ligger en transportteknisk revolution. Den är föga uppmärksammad, trots att utvecklingen möjliggjort svenska världssuccéer som H&M och IKEA.
Allt startade med ett världskrig och en grovt tillyxad lastpall. | ronald fagerfjäll
den som sett en av Maersks container
jättar stäva in i Göteborgs hamn för att
sedan lastas av med hjälp av stora spindelliknande specialfordon, som ser ut att
vara hämtade ur en rymdfilm, glömmer
det inte i första taget. En till synes oändlig mängd metallådor lastas av i flygande
företagsminnen 2010;3

fläng och ligger snart på lastbilsflak eller
järnvägsvagnar för att köras till någon
omlastningscentral, där det pallastade
innehållet plockas ut ur containern och
fördelas på olika lagerhyllor.
I Sverige finns det gott om plats, så
lagerområdena breder ut sig över stora

ytor utanför städerna, men nere i Europa växer de på höjden. Märkliga fordon
som automatiskt kan lokalisera en pall
bland många tusen likadana hissar upp
förare och gaffelanordningar, ibland
tjugo meter högt, när beställarna kommer för att hämta ut sina prylar. Inte en
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enda mänsklig hand har rört emballaget
på den långa färden från fabriken i Kina
eller Sydkorea.
Det vi ser är resultatet av en evolution
eller kanske revolution som möjliggjort
en världshandel som volymmässigt är
tjugofalt större i dag än under mellankrigstiden. I fråga om komplexitet talar
vi om tusenfalt större ökningar. För hur
kan man på annat sätt kvantifiera alla
kontakter som krävs och alla de komponenter och produkter som hanteras
jämfört med då?
Hur startade den här fantastiska
resan, som gjorts nästan helt i skymundan av mediernas och läroböckernas
skildringar? Och varför är svenskarna så
framstående med storföretag i logistik
som Electrolux, H&M och IKEA?
Det svenska företaget BT, numera
ägt av Toyota, är världsledande på
lasthanteringsutrustning, och de båda
lastbilsföretagen Volvo och Scania slåss
med tyskarna Mercedes och MAN om
världsherraväldet när det gäller tunga
lastbilar.
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SJ-pallen blev europeisk
Som vanligt får man leta en bit bakåt i
historien. Själv sätter jag startpunkten
när SJ-pallen lanserades 1947. Den är
precis 80 x 120 cm och varenda förpackning producerad i Europa sedan dess
är en multipel av dessa yttermått, till
och med sockerbitarna i kaffet. För
SJ-pallen blev till Europapallen när
den ganska snart antogs som europeisk
standard.
Av alla stora epokgörande innovationer är lastpallen en av de minst spektakulära. En helt vardaglig pryl. Vanligtvis spikas den av ohyvlade bräder
och används tills den bränns upp i ett
kommunalt värmeverk eller återanvänds
till byggmaterial i något slumområde i
ett fattigt land.
Vem som uppfann lastpallen är oklart.
Det fanns flera sorter i USA redan på
1930-talet och följaktligen också företag
som tillverkade gaffeltruckar, men det
var ju ekonomisk depression och gott om
billig arbetskraft. Att organisera om på
lagren tedde sig inte brådskade.

Av krig kommer sällan något gott. Men
världskriget fick materialhanteringen
att ändra prioritet. Militärer är duktiga
på transporter och catering. Men ett
nytt globalt krig ställde okända nästan
otroliga krav på den militära transportapparaten. För varje soldat som skulle
till Europa eller Sydostasien behövdes
totalt 14 ton förnödenheter och materiel. Åtta av dessa ton behövde nå destinationen omedelbart för att soldaten
skulle bli klar för strid.
Hur skulle man få fram fartyg och
hamnanläggningar? Varifrån skulle alla
människor som lastade på och av rekryteras? Någon kom på den ljusa idén att
kontakta en liten kortväxt företagare
som tillverkade gaffeltruckar, han hette
Ezra Clark och företaget bar hans efternamn.
Jodå, Clark var villig att attackera
det gigantiska problemet om han fick
stå helt utanför den militära rangrullan med extraordinära befogenheter.
Så kom det sig att en civilist fick göra
om det amerikanska militära transportföretagsminnen 2010;3

Toppmodernt år 1950, med både lastpallar och gaffeltruck. Bilden är från Alhlsell &
Bernströms nyligen invigda lager i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm. Alhlsell &
Bernströms historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

systemet i grunden. På många platser i
världen byggdes lagerhallar helt organiserade för en enhetspall och med gaffeltruckar och lyftvagnar som hanterade
denna.
Med en maximalt utnyttjad varvskapacitet kunde de allierade i början av
kriget sjösätta cirka 300 000 ton nya
fartyg varje månad. Betydligt mer sänktes av de tyska ubåtarna. Amerikanska
tekniker fick utveckla Libertyfartygen,
en enkel variant av ett brittiskt trampfartyg från 1930-talet. Under två år
sjösatte sedan amerikansk varvsindustri
över 3 000 Libertyfartyg på sammanlagt 25 miljoner dödviktston. Arbetet
pågick på 159 stapelbäddar vid 18 varv
som tillverkade exakt likadana fartyg
med prefabrikation och montering av
sektioner.
På de snabbt uppbyggda Kaiservarven, uppkallade efter industrimannen
Henry J. Kaiser, svetsade varvsarbetarna i stället för att nita. Till sin
hjälp hade de starka kranar som lyfte
sektionerna på plats. Så välbyggda blev
kanske inte fartygen alla gånger, men
ekonomin för den här sortens tillverkning var överlägsen.

Officerare blev logistiker
Det beräknas att Clarks insatser frigjorde 300 000 man för militära insatser,
somliga menar att han tippade över balansen i de allierades favör. Hur det än
var med den saken så startade han den
stora transportrevolutionen i världen.
Med Libertyprojektet kom nätverksplaneringen. När kriget var slut sadlade
därför många amerikanska militärer om
till konsulter i transportekonomi och
logistik. Snabbt spred de sina nya insikter under de närmaste decennierna över
hela världen.
företagsminnen 2010;3

Sverige var som vanligt USA:s ivrigaste lärjunge. KF och HSB var vid den
tiden två folkrörelsedrivna affärsföretag
som råkade ha kvar var sin grundarpersonlighet, den ekonomiskt sinnade
långvägaren Albin Johansson och den
arkitektutbildade Sven Wallander, far
till Handelsbankens senare chef Jan
Wallander.
Johansson och Wallander anade att
det fanns spännande idéer och agenturer att plocka upp i det stora landet i
väster efter kriget, och de övertalade en
av HSB:s ingenjörer, Ivan Lundquist,
att ta Amerikabåten år 1946. Med sig i
bagaget fick han idén om ett nytt företag som senare skulle döpas till Byggoch Transportekonomi, BT.
Lundquist kom hem med agenturer
från både Clark och konkurrenten Ross.
När det gällde de mindre och enklare
lyftvagnarna tyckte han att det fanns
utrymme att starta egen tillverkning.
Ivan Lundquist blev fram till 1980 en av
näringslivets främsta entreprenörer, sällan nämnd utanför en trängre krets.

KF föregångare
HSB lämnade snart BT-projektet, men
Kooperationen drev det vidare. Till
KF:s stora centrallager i Bro utanför
Stockholm kom snart studiedelegation
efter studiedelegation. BT levererade
allt fler lyftvagnar när snickerierna fick
beställningar på lastpallar. Fram till i
dag har närmare tre miljoner lyftvagnar
levererats från fabriken i Mjölby, och en
rad andra tillverkningar har startats i
Sverige och utomlands.
Fortfarande när den här författaren
gick på Handelshögskolan i Göteborg,
som präglades av distributionsprofessorn Ulf af Trolle, var KF och Domuskedjan stora erkända praktikfall på hur

varor skulle hanteras och distribueras.
Men folkrörelsens stämmor skulle snart
kidnappas av en vänsterrörelse som såg
effektivisering som rena direktörsfasoner. Varenda liten butik skulle försvaras.
Sedan dess har KF varit på ett sluttande
plan.
Men luntan var då redan tänd i
övriga näringslivet. I den första kompletta handboken i transportteknik
som BT sponsrade år 1967 konstateras
att det var mekaniseringen och specialiseringen av arbetsuppgifterna som låg
bakom att transportvolymen i Sverige
kunnat öka så snabbt efter kriget, en
fördubbling räknat i ton per kilometer.
Med en noggrann genomgång visar
experterna bakom boken hur snart sagt
varenda bransch anslutit sig och hur
maskiner, utrustningar och förpackningar utvecklats, alla med koppling
till den nämnda lastpallen. Nåja, ett
problem blev förstås att den nya containern bildade en global standard med
måtten i tum.
Andra svenska företag drev nu också
utvecklingen. Gaffeltrucken band
samman de externa transporterna med
de interna och fick en stor betydelse
för både lagerhållningen och den industriella anläggningstekniken. När
transportkostnaderna sjönk och hanterings- och lagringskostnader ständigt
ökade, betydde det att det lönade sig att
ha större och färre lager.
ICA följde KF i hälarna på grund av
dessa krafter. Själva lagret blev också
storindustri när lastbilsföretaget ASG
inom SJ-koncernen var ett av de företag
som skapade stora fristående lagerutrymmen där olika företag kunde hyra
in sig. Familjen Malmros startade Helsingsborgs Fryshus som utvecklades till
kylfraktföretaget Frigoscandia.
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Med pallar och gaffeltruckar kunde man stapla på höjden. Så här såg Eolbolagets lager ut på 1950-talet, och det
är lingonsylt från Bjäre som lyfts ut ur hyllan. ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Den perfekta trucken
Civilingenjören Knut Jacobsson var
anställd som logistiker, alltså transport- och lagerspecialist, när han 1954
fick drömmen om att bygga den perfekta lagertrucken. Han hade då infört
stapling av pallar på höjden men de
tyska truckarna gav instabila staplar.
Utan pengar, ritbräde eller verkstad
skulle han förverkliga sin truck, och
med företaget Atlet bli specialiserad
konkurrent till BT.
Gamla Scania-Vabis, som gått från
katastrof till katastrof, förvandlades
i sin medelålder till ett av Sveriges
ungdomligaste företag. Den drivande
kraften bakom förändringen var CarlBertel Nathhorst, som inriktat företaget
på tunga fordon lagom till transportrevolutionen. Personbilsföretaget Volvo
lade sig i direktkonkurrens med Scania
på lastbilar och resten är historia. Det
introducerades en rad tunga lastbilar
från dem, med allt större motorstyrka
och lastförmåga.
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På varvssidan hände en hel del även om
Sverige redan på 1930-talet valt inriktning
på oljetankrar, ofta för norska och svenska
redare. Frifräsaren Gustaf Thordén började i Uddevalla med ett begagnat Kaiservarv från USA som han kunnat köpa
för en spottstyver. Uddevallavarvet växte
sig stort men Thordén fick ekonomiska
problem redan före den stora varvskrisen
som på 1980-talet nästan utplånade den
svenska varvsindustrin, då världens näst
största efter den japanska.

IKEA och H&M vinnare
Samtidigt med varven gick flera av de
stora svenska rederierna i kvav. Kvar
blev främst färjeredaren Sten A. Olsson
som kombinerade passagerartrafik och
skattefri sprit med modern transportteknik för gods. Vi ska heller inte glömma Stenakaptenen Christer Ericsson
som, trött på instabila laster, gick i land
och konstruerade ett slags bilbälte för
snabbsurrning av containrar. Resultatet
blev de band med enkelt fäste som i dag

används överallt. Av orden container
safe bildades företagsnamnet, Consafe.
Om Holland blev Europas hamn så
blev Sverige med tiden, särskilt efter alla
nedvärderingar av kronan, ett monteringscentrum för olika exportprodukter.
Företag som Ericsson, Volvo och SaabScania utvecklade sofistikerade system
för flöde av komponenter från underleverantörer i utlandet och Sverige. Nya
handelsföretag som IKEA och H&M
anammade den lagertekniken på ett
lysande sätt. De styrde tillverkning över
hela världen. Och det ledande vitvaruföretaget Electrolux utvecklade en rörelse
på ett sätt som gör att gränserna mellan
tillverkningsföretag och handelsföretag
suddas ut.
Allt detta startades av en simpel träkonstruktion.
ronald fagerfjäll är ekonomijournalist och har tidigare bl. a. varit chefredaktör
på Affärsvärlden. Han har skrivit flera
böcker om näringslivshistoria t.ex. ”Företagsledarnas århundrade” i tre delar.
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Fråga doktorn
Per Dahl är fil.dr i idé- och lärdomshistoria med inriktning på teknik
historia, och Centrum för Näringslivshistorias forskningschef. Mejla dina
frågor om näringslivets historia till per.dahl@naringslivshistoria.se

Vem var viktigast? Inte helt lätt att
reda ut, menar Per Dahl. På bilden
syns kamrerer, bokförare, arbetsledare,
ingenjörer med flera på Finnboda
varv, året var 1895. Finnboda varvs
historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Sveriges mest betydelsefulla person
Vilken enskild person skulle
du säga har haft störst betydelse i Sveriges näringslivshistoria? gustaf wikström, hjo
Det finns som alla vet många enskilda
entreprenörer och företagsledare som är
lysande förebilder. Särskilt brukar man
framhålla de män (det är alltid män)
som ligger bakom våra så kallade snilleindustrier, Gustaf Dalén, Lars Magnus
Ericsson med flera. De har skapat nya
produkter och byggt upp stora företag
som i dag utgör en stor del av Sveriges
näringsliv. Men är de personligen de
viktigaste aktörerna i näringslivshistorien? Nej, knappast.
En annan sida av saken är politikens
betydelse. En politiker som brukar
framhållas är Johan August Gripenstedt,
finansminister 1856–1866. Han var den
ledande liberale politikern när Sverige
avreglerade sin handels- och näringspolitik. Gripenstedt var uppenbarligen
företagsminnen 2010;3

viktig som en drivande person i ett
händelseförlopp som inledde Sveriges
välståndsutveckling. Samtidigt hade han
både anhängare i Sverige och viktiga föregångare utomlands, framför allt i England och Frankrike. Skapade han ensam
framgångarna? Nej, inte det heller.
Enkla förklaringar är oftast just
alltför förenklade. I det dagliga livet
bildar entreprenörer, politiker, finansiärer, anställd personal, samhällets
infrastruktur och flera andra faktorer
ett svåröverskådligt nätverk, som inte
alltid påverkar utvecklingen i den riktning man förväntar sig. Det är klart att
berättelsen blir mer komplicerad, men
också mer mänsklig. Ingen människa
är en ö. Även den störste hjälte har haft
lärare, förebilder och medhjälpare.
Det samhälle man lever i bjuder på
möjligheter som kan förverkligas, om
man möter rätt kombination av mottaglighet för förändringar och frånvaro
av begränsningar. Detta förringar inte
alls den enskilda personens insats, som

ofta inneburit ett liv av hårt arbete. När
det gäller att lyfta fram förebilder, är det
alltid individer man talar om. En berättelse om till exempel en branschförening blir liksom inte lika inspirerande,
oavsett hur dramatisk den är.
Det är också så att var tid har sina
hjältar. Historien är inte en linjär och
statisk redogörelse för fakta, ”wie es
eigentlich gewesen”. Den är något som
skapas av människor som lever i ett
samhälle med behov av vissa typer av
berättelser, som kan inspirera och skapa
mening. I vår tid handlar det ofta om
entreprenörer, enskilda personer som
förverkligar en vision om sig själva och
sin roll i samhället.
Ett korrekt svar på frågan blir därför
lite akademiskt: det går inte att med vetenskapligt objektiva medel peka ut någon individ. Uttryckt i mer personliga
termer, skulle jag vilja säga att näringslivshistorien är fylld av enastående män
och kvinnor som var och en kan vara en
förebild för oss sentida stackare!
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Recensioner i urval
börje isakson är journalist och författare och har bl.a. medverkat i tidningar
som Teknikens Värld, Månadsjournalen
och Dagens Industri. Han har skrivit flera
böcker om historia, den senast utgivna
heter ”Två dygn som förändrade Sverige.
1809 års revolution.”

Familjen Hamrin & Jönköpings-Posten av sverker oredsson, atlantis bokförlag
herenco i jönköping är en mediekoncern som ger ut omkring 10 dagstidningar, men också driver tryckeri
och tillverkningsindustri. Den ägs av
familjen Hamrin och allt startades av
Josef Hamrin som började arbeta på
Jönköpings-Posten 1893, och var chefredaktör och vd för Herman Halls
Boktryckeri 1910–1934. Hans bror, Felix
Hamrin, var livsmedelsgrossist och politiker. Han blev så småningom handelsminister, finansminister och var under
en mycket kort period 1932 statsminister.
Både Josef och Felix Hamrin var
starkt engagerade i frikyrkan, nykterhetsrörelsen, politiken och pressen –
Felix Hamrin var delägare i Jönköpings
Läns Tidning som konkurrerade med
Jönköpings-Posten . Bägge bröderna
gjorde stora insatser på alla dessa områden, men tillhörde olika läger.

Av den dramatik som detta bör
ha inneburit finns emellertid knappt
några spår i boken. Här finns inte heller några mer ingående skildringar av
Josefs och Felix yrkesverksamhet eller
deras privatliv, och det finns i stort
sett ingenting om hur det som i dag är
Herencokoncernen, med drygt 1 500
anställda, föddes.
I stället bjuds läsaren på ganska ingående referat från Jönköpings-Postens
behandling av en lång rad inrikes- och
utrikespolitiska frågor från slutet av
1800-talet till 1930-talet. Det är i och
för sig intressant eftersom det speglar
Sveriges utveckling under den perioden.
Men det tillfredsställer knappast den
som vill veta något om familjen Hamrin
och Jönköpings-Posten .
Boken, som sträcker sig fram till Josefs och Felix död, 1934 respektive 1937,

är den första av två delar. Jag hoppas
fortsättningen ger mer information om
det titeln utlovar.

Stockholm Arlanda Airport av johan fredin-knutzén, trafik-nostalgiska förlaget
fotografen Johan Fredin-Knutzén
har tillbringat ett år på Arlanda
f lygplats och fotograferat allt från
tågstationen under jord till f lyg
ledartornets översta våning. R esultatet
är en bok i coffee table-format med
drygt 300 b
 ilder av vilka många är
vackra och f lera informativa och intressanta.
Texterna är emellertid få och knapphändiga. De påminner mest om en
informationsbroschyr om flygplatsen. I
vissa fall kan en bild säga mer än tusen
ord, men i det här fallet säger 300 bilder
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inte på långa vägar lika mycket som
300 000 ord.
Många bilder får mig bara att vilja veta
mer: Hur fungerar företaget – eller de
olika företagen som samverkar kring Arlanda, vem har svarat för den prisbelönta
arkitekturen, vem har gjort den konstnärliga utsmyckning som gör sig så bra
på bild, vad kan personalen vid den för
oss passagerare så frustrerande säkerhetskontrollen berätta? Och så vidare, med
mera. Här måste finnas minst 300 bra
historier, men de saknas. Flygplatsentusiaster bör emellertid få sitt lystmäte.
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Stockholmskärlek. En bok om Hjalmar Mehr av björn elmbrant, bokförlaget atlas
hjalmar mehr rev Stockholms city
och ville såga ner almarna i Kungsträdgården. Det är vad de som vet något om
Hjalmar Mehr – och de är inte många
– anser sig veta.
Björn Elmbrant ger en mer mångfacetterad bild av stockholmspolitikern.
Den visar dels att Hjalmar Mehr var
långt ifrån ensam om de beslut som gjort
honom historisk – när det gäller almarna
var han knappt inblandad alls – dels att
stockholmarna har Hjalmar Mehr att
tacka för mycket: Tunnelbanan, och inte
minst konsten i den, Stadsteatern, Kulturhuset, storlandstinget och 50-kortet
för att nämna något.
Björn Elmbrants porträtt av Hjalmar
Mehr visar en man av tyskt-lettiskt-

judiskt ursprung som likt en ettrig terrier jagar betonghäckar i Stockholms
stadshus. Han var beläst, smart och kulturell med ideal och visioner. Han var
socialdemokrat på vänsterkanten och
kämpade för förändring och förbättring.
Det störde många. Han domderade,
dominerade och kallades både enmansteater och enmansdemokrati, men han
fick saker att hända.
Björn Elmbrants biografi är underhållande och lärorik. Fram träder en
politiker av en typ som tycks utrotad i
dag: Orädd, proppfull med idéer och
visioner, och med kraft och förmåga att
driva igenom åtminstone en del av dem.
Men så jobbade han praktiskt taget
ihjäl sig också.

Far och flyg av maria rankka, anders ydstedt och fredrik johansson, timbro
”Att resa är nödvändigt” kunde stå
som motto för denna skrift som radar
upp argument för just detta. Och vilka
problem avbrott i kommunikationerna
ställer till med har askmolnet från
isländska Eyjafjallajökull nyligen demonstrerat.
I sin plädering för resandets nödvändighet tar författarna upp allt från
in- och utvandring – och den stora
betydelsen de pengar utvandrare skickar
till hemlandet har – till turistresor och
pendling till och från arbetet. Och de
citerar rader av rapporter som visar hur
resande påverkar såväl välbefinnandet
som den privata och allmänna ekonomin positivt.
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Argumenten är naturligtvis avsedda
för dem som av olika skäl vill begränsa
resandet. Och i de flesta fall räcker de
gott. Men när författarna kommer in
på frågan om klimatpåverkan och hushållning med ändliga resurser uppstår
problem. De har visserligen konsulterat
experter, men något övertygande svar
på frågan hur ”fler ska kunna resa mer”
– vilket är författarnas strävan – utan
att miljön försämras och resurserna
töms har de tyvärr inte.
Den gamle romaren Pompejus ord
”Att segla [dvs resa] är nödvändigt, att
leva är icke nödvändigt”, blev visserligen bevingade. Men den som inte lever
kommer inte långt.
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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.

Revisorsbranschen i Sverige under hundra år av eva wallerstedt, sns förlag
Fem svenska ekonomer. Knut Wicksell, Eli Heckscher, Bertil Ohlin,
Torsten Gårdlund, Staffan Burenstam Linder. Vad skrev de egentligen?
av mats lundahl, timbro

revisorerna är en yrkeskår som till
vardags varken omges av särskilt mycket glamour eller får positiv uppmärksamhet, snarast är det tvärtom. När
revisorerna i ett företag väl uppmärksammas är det inte sällan för att det
uppstått någon form av kris, eller att
någon i företaget eller dess omedelbara
omgivning brutit mot de formella
reglerna.
I samband med många uppmärksammade företagsskandaler, som till exempel det amerikanska företaget Enron
för några år sedan, ställer sig allmänhet
och massmedia frågan vad revisorerna
egentligen sysslade med, och varför de
inte hade upptäckt felaktigheterna i
bokföringen och den ekonomiska rapporteringen tidigare?
I Sverige föreslår regeringen i skrivande stund att tusentals aktiebolag inte
längre ska lyda under revisionsplikten,
det vill säga de ska inte längre behöva
anlita auktoriserade revisorer för att
göra sin årsbokslut.
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Revisorsbranschen har dock all anledning att se ljust på framtiden. Revisionsföretagen tillhör de branscher som
inte bara klarat den pågående ekonomiska krisen mycket väl, de har till och
med visat tillväxtsiffror under de senaste åren. Samtidigt placerar sig revisoryrket och revisionsföretagen år efter
år mycket högt på ekonomistudenternas
rankingar över potentiella arbetsgivare.
Eva Wallerstedt, professor emeritus i
företagsekonomi vid Uppsala universitet
och numera gästprofessor vid Mittuniversitetet, har tidigare skrivit flera
arbeten inom företagshistoria. Hennes
bok om de svenska affärsbankerna – Finansiärers fusioner : de svenska affärsbankernas rötter 1830-1993 utgiven 1994
– tillhör ett av standardverken inom
svensk bank- och finanshistoria.

Ägarnas öga och öra
Wallerstedts nya bok om revisorsbranschen är, precis som hennes tidigare arbeten, resultatet av en mycket grundlig

genomgång av ett omfattande källmaterial. Wallerstedt beskriver inledningsvis
varför behovet av revisorer över huvud
taget uppkom i den moderna ekonomin.
Det var i slutet av 1800-talet som ägandet av storföretagen separerades från
ledningen av företagen. Ägarna behövde
helt enkelt ha en oberoende granskning
av de anställda företagsledarna.
Boken är också i mångt och mycket
en organisationshistoria, där de två
svenska revisorsorganisationerna – Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR)
och Svenska Revisorsamfundet (SRS)
– och deras tillkomst och utveckling
beskrivs. Först år 2006 gick de två konkurrerande organisationerna samman
till en organisation, med det föga fantasifulla namnet FAR SRS.
Wallerstedts bok är således en gedigen beskrivning av både revisorsprofessionen och den svenska revisorsbranschen, men det är när hon borrar lite
djupare i en specifik fråga som boken
blir riktigt intressant. Kapitlet om
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Kreugerkraschen 1932 och dess långsiktiga effekter på revisorsbranschen är ett
sådant exempel. Här får vi följa denna
historiska händelse ur ett delvis nytt
perspektiv. Den enorma omfattning
som Kreugeraffären hade, gjorde att
inte ens hela den samlade svenska revisorskåren räckte till för att reda ut snårigheterna. Den gjorde också svenska
företagsledare och politiker uppmärksamma på det faktum att revisorerna
var en viktig del av en väl fungerande
modern ekonomi.

De stora nationalekonomerna
Mats Lundahl, professor i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i
Stockholm, har under lång tid i olika
sammanhang ägnat sig åt doktrinhistoria och åt att teckna svenska ekonomers
bidrag till vetenskapen. Nu har han
förenat både gamla och en del nya texter
i en samlingsvolym som fokuserar på
fem ekonomer: Knut Wicksell, Eli F.
Heckscher, Bertil Ohlin, Torsten Gårdföretagsminnen 2010;3

lund och Staffan Burenstam Linder. De
fyra sistnämnda var alla verksamma vid
Handelshögskolan i Stockholm.
Ur ett företagshistoriskt perspektiv
är naturligtvis beskrivningen av Torsten
Gårdlund mest intressant. Hans bok

Svensk industrifinansiering under genombrottsskedet 1830–1913 är än i dag
den mest ambitiösa studien av hur den
svenska industriella revolutionen egentligen finansierades. Och det var inte främst
via lånat kapital från bankerna utan genom återinvestering av vinster och genom
annat eget kapital som den svenska industrin byggdes upp, vilket ofta glöms bort i
dagens historieskrivning.
Gårdlund skrev en handfull välkända företagsmonografier, bland
annat om Bolinders, Atlas Copco och
Lamco. Det sistnämnda beställningsverket, som kom ut 1967, medförde att
Gårdlund hamnade riktigt i blåsväder
och han kritiserades för att gå storkapitalets (bland annat familjen Wallenbergs) ärenden. Enligt Lundahl ligger

dock Gårdlunds mästerverk inom den
biografiska genren, där han bland annat skrivit om den redan nämnde Knut
Wicksell och ett antal viktiga svenska
industri- och finansmän som Marcus
Wallenberg den äldre (1864–1913),
Gustaf de Laval och Ernest Thiel. I
dessa böcker drar sig Gårdlund inte
för att på ett kritiskt sätt beskriva
dessa personers framgångar och motgångar, deras geni men också deras
mindre smickrande personlighetsdrag.
Lundahls bok är inte så mycket
doktrinhistoria som den är en form
av kollektivbiografi. På många ställen
lyser hans oförblommerade beundran
för studieobjekten, inte bara deras intellektuella och vetenskapliga prestationer
utan också deras personligheter, igenom
väldigt tydligt. Ändå kan Lundahls bok
rekommenderas för den som vill ha en
personligt präglad beskrivning av en
handfull svenska nationalekonomer, deras karriärer och bidrag till den ekonomiska vetenskapen i bred bemärkelse.
43

Gårdagens Nyheter
Citatet

"Ta aldrig lärdom
av dina misstag –
då törs du aldrig
pröva igen”.
Ingvar Kamprad

Elegant utan flytväst: Sjölivet
ter sig behagligt i denna annons
från Svensk-Engelska Mineral
oljeaktiebolaget 1927. Åtta år
senare ändrades namnet till AB
Svenska Shell. De första mätpumparna av svensk tillverkning
kom redan 1915 under namnet
MACK. Skapare var Oscar
Andersson och tillverkningen
låg i Midsommarkransen i
Stockholm. Svenska Shells historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

BILD

Mot himlavalvet
Gondolen till fransmannen Tissanders elektriska luftskepp, anno 1883. ”Luftskeppet förmådde nätt och jämt
hålla sig mot vinden men icke röra sig framåt. [---] Men
vid rörelse med vinden blef farten naturligtvis betydlig”.
Ur Uppfinningarnas Bok (Hiertas bokförlag 1901), där
skribenten djärvt hävdar att tanken på flygmaskiner inte
längre är utopisk.

Smal utan svält
Drömmen om en slank figur utan ansträngning är
långlivad, här en bantningsapparat som NK saluförde
1903 i en annons i Idun . Ett år tidigare hade Joseph
Sachs slagit samman familjens bolag Joseph Leja med
Karl M. Lundberg vid Stureplan och startat Nordiska
Kompaniet. Huvudstadens historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

Revolutionerande för sin tid: AGA L2
kom 1927 och var den första radion på
den svenska marknaden med nätanslutning, tidigare hade radiomottagarna haft
stora batterier för sin strömförsörjning.
Först på 1960-talet avvecklade AGA
produktionen av radio- och tv-apparater,
delar av verksamheten såldes till Svenska Philips. AGAs historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

kungl. hovstaterna/bernadottebibliotekets bildarkiv
fotograf selma jacobsson

Av Hans G. Svensson
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Lös det näringslivshistoriska
korsordet och vinn böcker!
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Skanna in korsordet och e-posta till:
edward.blom@naringslivshistoria.se
eller skicka en kopia av korsordet till:
Företagsminnen
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma
Glöm inte att bifoga ditt namn och din adress.
Dragning av vinnarna bland de rätta svaren sker 21 maj 2010.
1:a pris: Ett bokpaket (värde 348 kr) bestående av Jan-Bertil Schnells
Ulvsunda–Mariehäll samt Torun Nilssons m.fl. 125 år med Corpo-

rate Social Responsibility
2:a–3:e pris Edward Bloms Handelsbilder (värde 190 kr)
Förra numrets vinnare och rätta svar hittar Du på
www.naringslivshistoria.se/korsord . Alla prisböckerna
finns även till salu.
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Ny bok
om kvinnliga entreprenörer

Här porträtteras både dagens kvinnliga företagare och
deras historiska föregångare. Bland de nu verksamma
finns exempelvis Christina Lampe-Önnerud, som driver
företaget Boston Power med miljövänliga batterier som
affärsidé, och Cecilia Bergh, vars hälso- och vårdföretag omsätter 80 miljoner kronor. Bland de historiska
namnen finns Hilda Ericsson, som tillsammans med
maken Lars Magnus startade ett litet familjeföretag som
så småningom blev känt världen över under namnet
Ericsson. Läs också om hur Ulla Murmans skrivbyrå förvandlades till bemanningsjätten Manpower.

Beställ på www.naringslivshistoria.se
Boken kostar endast 150 kr.
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