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Att bygga ett samhälle
För ganska länge sedan råkade jag
på en bok i kommunal budgetering.
Denna är i praktiken egentligen ganska lik zenbuddhism, slog författarna
Nils Brunsson och Björn Rombach
fast. Det är sådana
påståenden som
håller en läsare på
alerten.
Bland annat
konstaterade de
båda att väldigt,
väldigt kostsamma och stora
kommunala byggprojekt som regel får
gräddfiler där alla kontroller i realiteten är bortlyfta. Skälen är rationella:
skulle någon upptäcka att projekten
går åt skogen blir konsekvenserna
för politiker och chefer förödande.
Därför är det säkrast att inte mäta eller granska alls. Kontrollerar man inte
kan projekten alltid framställas som
framgångar.
Egentligen känns det lite besvärande att det ska behövas två professorer i företagsekonomi för att
formulera det vi vanliga
människor har på känn.
Många av artiklarna i denna utgåva av
Företagsminnen handlar
om byggande. Finns det
någon sektor som
arbetar med så
stora kontaktytor
mot offentliga
beslutsfattare,

där så många parter vill ha ett ord
med i laget – från trädkramare till
bostadssökande till bilistorganisationer – och där så stora projektsummor
möter så många offentliga beslutsfattare på olika
nivåer?
Det är nog
inte en slump att
många byggmästare varit så starka
profiler, exempelvis Uppsalas
Anders Diös, som
ofta sågs i sin dalafolkdräkt i stället
för i företagsledarens sedvanliga
kostym. Den som framgångsrikt
ska hantera alla intressenter för att
föra sitt projekt i hamn får inte vara
bleksiktigt försynt. Diös folkdräkt
sågs som gammaldags exotisk i fyrtio- och femtiotalens Uppsala, men
stadsdelarna som domineras av de
bostadsrättsföreningshus han byggde
blev normen för stadens modernitet.
Hade de stått där utan hjälp från
hans personlighet?
Var går då den hårfina gränsen
mellan djärv framgång och nästan
succé? När den kinesiske byggherren
Jinxing Lou kom till Kalmar firades
han som en kejsare; han skjutsades
runt i bil och fick peka ut vilka markområden han ville köpa. Några år
senare var han jagad och oanträffbar,
och på hans tomter stod halvfärdiga
murar som snabbt förföll till ruiner.
Var han en bluff och svindlare, eller
en lite för naiv investerare som förtog
sig? Svaren är ännu osäkra.
En samhällssektor av dramatik,
således. Men samtidigt en som
bokstavligen formar vårt samhälle.
Kanske är det omöjligt att skilja det
ena från det andra.

”Den som ska hantera
alla intressenter för
att föra sitt projekt
i hamn får inte vara
bleksiktigt försynt”

Per Dahl, redaktör
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1938 får Axel Eriksson, vd för
Betongindustri, information om hur
betong kan armeras med ståltråd
och bli böjsäker. I början av 1939
möter han materialets uppfinnare
Ewald Hoyer i Berlin. På eftermiddagen 22 juni 1939 sker provgjutningar i Hornsberg i Stockholm.
Betongplattan håller! Arbetare
och företagsledning kan nöjda
börja midsommarfirandet. Ur
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästares historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
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Byggbranschen
exporterar
kunnande!
vem bygger landet? Utan tvekan är det många som vill
ta ansvar för den viktiga uppgiften, och det är många som
bidrar. Mångfald är nyckeln till tillväxt. Många entreprenörer, många olika jobb, ett behov av nytänkande och innovationer, många som kan konsumera så att hjulen börjar
snurra. Industrialiseringen betydde inte bara att man började tillverka saker på ett nytt sätt, industrialiseringen krävde
också en marknadsekonomi, och massproduktionen krävde
konsumtion av många varor. Men inte bara det, vi är också
beroende av vår omvärld. I dag pratar vi mycket om globaliseringen, men den var lika viktig förr när industrialismen
tog fart och fick den svenska tillväxten att öka rekordartat.
Utan den engelska industriella revolutionen, och den
efterfrågan landet hade på svenska exportvaror, hade inte
mycket hänt. När småbönder under slutet av 1800-talet
fick exportera havre till Storbritannien blev de en del av
en marknad, de fick kontanter, de kunde kommersialisera
jordbruket och de kunde konsumera.
Byggnadsindustrin är ett annat exempel. Länge var
byggandet en fråga för det privata näringslivet, men genom industrialiseringen och i takt med att flyttlassen
rullade in till de större städerna kom efterfrågan på bostäder att överträffa utbudet. Under 1900-talets första 20
år fördubblades Stockholms befolkning. Sverige fick en
byggrush och över 200 byggmästare var i farten. Det var
alla typer, det var snickare, murare, lycksökare men dock
entreprenörer. Att det var många byggmästare från olika
samhällsskikt var en fördel för tillväxten.
Byggbranschen blev inte bara en del av tillväxten – den
blev något av en motor. I dag är byggnadssektorn en av
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foto: expressen

Krönika | lotta gröning

de största näringarna i svensk ekonomi. Byggbranschen
är het, det märks inte minst på alla tv-såpor som nu går,
i allt från ”Bygglov” där vi ska lära oss bygga själva till
”Arga snickaren” som stormar in och rustar upp folks förskräckliga boenden.
Byggbranschen kliver in i folks vardag genom att den
formar den sociala miljön, men den kan också vara spjutspetsen mot framtiden genom miljömässigt nytänkande.
Jag såg en framtidsspanare som sa att på framtidens hus
kommer det att vara vatten på träd och vatten på taken.
I Milano har man kommit längst, där förbereds nu två 27
våningshus med massor av träd och buskar längs fasaden
och ekologisk zon på taket där växligheten ska ta upp
koldioxiden.
Skanska, det stora internationella företaget som startade
1887 som Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet, är ett
av de svenska företag som erövrat världen. Företaget har
Europa och USA som hemmamarknader. Men det har varit i andra världsdelar också. Det var till exempel Skanska
som byggde en av Saddam Husseins stora bunkrar. Kanske
kunde de bidra med ritningarna när USA jagade diktatorn
som mest.
Byggföretagen räknas inte till exportindustri, de jobbar
på hemmamarknader. Men de exporterar ändå kunnande,
kvalitet och expertis. Det lokala kunnandet är en tillgång
för tillväxten i den globala ekonomin.
Nu är det många som bygger världen!
lotta gröning är opinionsbildare och kolumnist i bl.a.
Expressen.
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90 år för goda bostäder

Centrum för Näringslivshistoria har i samarbete med
HSB producerat en webbsida med historiskt material
från HSBs arkiv. 22 maj lanseras www.hsb-historien.se.
HSBs verksamhet startade 1923 från en idé om
kooperation för bättre boende och inflytande över det
egna boendet. HSB kom till under en tid då boendevillkoren för många var riktigt dåliga. Syftet var
att bygga och förvalta bostäder för medlemmarnas
räkning och att bedriva sparkasseverksamhet. Tanken
att just kombinera sparande och byggande var unik.
Följ med in i HSBs historia!

Hur är det att driva ett företag?

Centrum för Näringslivshistoria intervjuar just nu en
mängd små och medelstora företag runt omkring i landet.
Intervjuerna, som sparas i arkiven som ljud och text, blir
en resurs för framtida forskning.
Det är främst tjänsteföretag som är aktuella, och ämnena
berör allt från företagens och företagarnas bakgrund till
hur det är att anställa och synen på ny teknik. Varför görs
alla dessa intervjuer? Vi vet mycket om de stora företagens
historia men mindre om de små. Det som nu dokumenteras kommer att utgöra framtidens
källmaterial för forskare som tittar på
hur det var att driva företag i vår tid.
Vill du vara med? Kontakta
sara.johansson@naringslivshistoria.se.

Etervågor med Stil

Stil, det heter inte bara NK:s kundmagasin. Sveriges
Radio P1 har ett program med samma namn som under
mer än ett år har gjort många avsnitt om historiska personer och varumärken kring kläder och skönhetsprodukter. Med lätt anslag har redaktionen i skenbart flyktig
glamour visat oss nya sidor av samtid och närhistoria,
det stora i det lilla. Den 28 december sändes ett program
om skåningen Knut Wulff, som startade Nordens största
skönhetsföretag med det franskklingande namnet Pierre
Robert. I programmet får vi bland annat höra Anders
Bredahl, arkivchef vid Skånes Näringslivsarkiv, berätta
om intressanta fynd i arkivet efter Pierre Robert. Andra
avsnitt av Stil handlar om:
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Madam C.J. Walker – slavdottern som
blev den första kvinnliga miljonären i USA
genom att sälja hårvårdsprodukter.
Bergdorf Goodman – ett av de mest
legendariska varuhusen på Femte Avenyn i
New York som firar 111 år.
William Randolph Hearst – den amerikanske mediemogulen som startade
tidningar som Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan och Harper’s Bazaar.
Stil kan avnjutas i poddform
på Sveriges Radions webbsajt http://sverigesradio.se

företagsminnen 2013:3

Den 16 mars invigdes i Gustavsbergs Porslinsmuseum på
Värmdö en utställning med den branschöverskridande
titeln Porslinsrederiet. Utställningen handlar om den rederiverksamhet som Gustavsbergs Porslinsfabrik bedrev
i egen regi under perioden 1842–1947. Hjulångare, segelfartyg, pråmar och propellerdrivna
fartyg arbetade med att leverera produkterna, och efter sekelskiftet även
med att ta hem kol och råvaror över
Nordsjön. Porslinsfabriken skaffade
sig på så vis bättre kontroll
över leveranserna.
En mycket positiv bieffekt var att
Stockholms skärgård för
första gången fick en stadig
tidtabellsbunden persontrafik.
wik
imedi

Fartygen tog både gods och människor. Skärgårdsbor
kunde ta sig lättare till staden, och stadsborna kunde upptäcka skärgården och kanske skaffa sommarboenden. För
att inte tala om vad bättre kommunikationer betydde för
tillväxten av ett av Stockholms läns äldsta industridominerade samhällen, Gustavsberg.
En bok i ämnet, Porslinsrederiet
– Gustavsbergs Porslinsfabriks
rederiverksamhet 1842 – 1947,
har skrivits av Rolf Ihre
och givits i samarbete med
Porslinsmuseet; Strömma
Kanalbolaget har köpt en
delupplaga. Utställningen
pågår till den 19 maj 2013. Se
www.porslinsmuseum.varmdo.se
för mer information!
rd
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På vakt mot alla tänkbara hot
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Roligare bilder har förekommit i Företagsminnen . Men
bakom fasaden av svartlackerad metall och plast finns en
av Centrum för Näringslivshistorias arkivdepåer, nämligen
Digitala Arkivet. Hos företaget Aptean i Slakthusområdet i
Stockholm samlas allt digitalt arkivmaterial.
En senvinterdag fick CfN en visning av Apteans lokaler
och framför allt vår server. Här kommer en stor del av
näringslivshistorien från tiden kring senaste sekelskiftet
och framåt att lagras, liksom de stora mängder filer som är
resultat av att vi digitaliserar foton, videoband och papper
i de fysiska arkiven hos CfN.
Vår traditionella arkivdepå har kontrollerad luftfuktighet
och temperatur samt utökat skydd mot brand. Detsamma
gäller vårt digitala arkiv. Den bandstation som utför den
yttersta backupen av CfN:s digitala arkiv är inkapslad som
inte skulle skydda mot kärnvapen, men väl mot mycket annat. På bilden ser vi den server som det gick att fotografera,

n ä ri ngs

li v s a r k i v

Insändare

Jag läser i den nyutkomna Företagsminnen nr 2
/ 2013 om den en gång svarta mellanmjölken.
Faktum är dock att när den nya magra mjölken kom så hette den inte mellanmjölk, utan
Mjölk 1% fett. 1986 ökade fetthalten till 1,5
procent och namnet blev mellanmjölk.
Illustrationen av kon var gjord av Slas

k ä ll a : a
rla

a

eftersom en kamerablixt mot bandroboten skulle utlösa larm.
Apteans svenska dotterbolag grundades 1967 av Martin
Leimdörfer och heter formellt AB Industri-Matematik.
Leimdörfer var från början kärnfysiker men lämnade den
banan när han startade företag. Det brukade förkortas IM
och är Sveriges äldsta egna
programvaruföretag.
Industri-Matematik lade
till International och hade
redan från början gjort affärer i USA. Det svenska
moderbolaget inlemmades
mellan 2003 och 2008
med amerikanska CDC
Software. Under 2012 gick
CDC ihop med Consona
och bildade Aptean.

och blev mycket omdiskuterad och gick allmänt under beteckningen ”Älgen”.

Hälsningar Kerstin Norberg
Tidigare redaktör för Arlas historia och
under många år redaktör för Arlas personaltidning Mjölkdags.
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Porslinet kom från Gustavsberg

KÖKET
ETT RUM FÖR DRÖMMAR

8

företagsminnen 2013:3

Trångboddhet, spekulationsbyggen och höga hyror. Bostadssituationen kring förra sekelskiftet var svår. Människor åt,
sov och levde under förhållanden som vi har svårt att föreställa oss. Åren efter första världskriget var bostadsmarknaden
så ansträngd att kommuner
tvingades bygga nödbostäder
i gymnastiksalar, biografer och
kontor. Hur människor bodde –
eller inte bodde – började bli en
samhällsfråga. | anna ohlsson
drömmar är namnet på en sorts spröda småkakor som
de flesta känner till. Kakor görs vanligen i kök. Köket i
sig är en plats för drömmar, inte sällan om ett gott liv. För
några år sedan uppstod en animerad debatt efter Dagens
Nyheters reportage om det unga paret som stolt förevisade
läsekretsen sin vindsvåning i Vasastan i Stockholm.
Kökets teppanyakihäll lyftes i debatten fram som en
symbol för den lyckade medelklassens snarast sjukliga
intresse för heminredning. Nu har debatten lagt sig, men
klart är att hemmen – och inte minst köken – är laddade
utrymmen, platser för drömmar.
Under 1900-talet var köket en plats för många föreställningar om bland annat rationalitet, modernitet och
framsteg. Låt oss möta några av 1900-talets stora köksdrömmar, så som de gjort nedslag i arkivet hos bostadsföretaget HSB (tidigare Hyresgästernas sparkasse- och
byggnadsförening).

När bostaden blev en samhällsfråga
År 1916 bildades Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), och 1923 var det dags för nästa nu välkända bostadsförening att göra entré, HSB Stockholm;
organisationens riksförbund bildades året därpå (begreppet ”bostadsrätt” med dess skattemässiga implikationer
föddes senare). En av initiativtagarna var arkitekten Sven
Wallander, bland annat känd som uppfinnaren av sopnedkastet. Snart var man i gång med såväl bostadspolitiskt opinionsbildande som konkret husbyggande, först i
Stockholm men sedan över hela landet.
Motstående sida: Barnvänligt och säkert i det svenska
folkhemmets kök. HSBs historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
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HSB drev redan under pionjäråren på 1920-talet en
rad byggnads- och bostadstekniska utvecklingsprojekt.
Högre boendestandard stod högt på agendan: rinnande
varmt och kallt vatten i lägenheterna, badrum, sopnedkast, tvättstugor och mer rationellt utformade kök blev
gradvis standard i HSB-husen. Helt motståndsfritt gick
det inte. HSB, menade vissa, byggde onödigt lyxiga
lägenheter. Inte behövdes väl badrum och badkar i en
lägenhet för arbetare?
Det ansåg emellertid HSB. Likaså menade organisationen att något borde göras åt köket. Snabbt skred man
till verket.

Köket som sovrum
– eller det oorganiserade köket
Den plats vi i dag kallar kök har en lång historia. Under
sekel byggdes nya hus kring den levande eldstaden. Där
fanns värmen, möjligheterna till matlagning och ljuset.
Med järnspisens genombrott på 1860-talet skapades
successivt förutsättningar för ett mer organiserat köksutrymme. Men det skulle dröja innan köket blev en fråga av
närmast social karaktär. Köket utnyttjades länge både för
matlagning och för sömn (där var ju varmt). Just detta sista
ville HSB ändra på.
Sett ur ett idéhistoriskt perspektiv sammanfaller HSB:s
tankar om det rationella köket med mer samhällsövergripande tankar om vikten av god hygien och ett nytt Sverige
i folkhemskläder. I folkhemmet sover man inte i köket.
Köket har sin bestämda funktion – där tillagas maten, och
var sak finns på sin plats. Det är nu rörelsen från det oorganiserade och planlösa köket, i vilket man också sover,
tar fart mot det organiserade köket, i vilket man i första
hand arbetar. Den utvecklingen fick sin blomstringsperiod
efter andra världskriget.

Köket som arbetsplats
– eller det organiserade köket
Givetvis har man alltid arbetat i köket. Men sällan har
köksutrymmet varit föremål för det slags mycket noggranna vägande och mätande som förekom under efterkrigstiden och som successivt ledde fram till de enhetliga
standardmått för kök som inrättades 1950.
HSB var en av de samhällsaktörer som bidrog till
utvecklingen. Redan under 1920-talet inrättade organisationen en snickerifabrik i Sparreholm, vilken försåg
bostadsbyggena med färdiglackerade köksskåp. Detta var
nytt; tidigare hade kökssnickerier tillverkats direkt på
byggplatsen och utan enhetliga mått. Nu fanns plötsligt
möjligheter till serieproduktion och rationalisering.
Med funktionalismens genombrott i Sverige 1930
fanns också de som menade att köken snart skulle ha
spelat ut sin roll. Vilken yrkesarbetande stadsbo behövde
egentligen ett kök? En rationellt utrustad kokvrå kunde
kanske räcka, åtminstone om man bodde i kollektivhus
med mathiss. Då levererades maten bokstavligt talat på
en bricka. Kvinnliga arkitekter som Ingeborg Waern

9

Gemensam middag i god miljö. Det moderna köket skulle ha rum för familjens matplats. Senare, på 70-talet, blev
köket mer av ett gemenskapens allrum. Ur HSBs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Bugge gick till motangrepp − självklart behövdes köken!
Hade herrar funktionalister ens tänkt på alla dem som
bodde på landsbygden och som faktiskt hade köket som
arbetsplats?
HSB är vid den här tiden fortsatt aktivt i sitt arbete för
bättre och modernare kök. I samarbete med det statliga
Hemmens Forskningsinstitut producerade organisationen
bland annat filmen Det moderna köket. Samtidigt gav
man ut broschyren Ett kök ni blir glad i.
Nu är vi framme vid 1950-talets ingång. De flesta spisar
är vita, och studier har gjorts över husmoderns mått och
steg mellan diskho och spis, allt i syfte att veta på vilket
avstånd dessa bäst bör placeras från varandra. Det är för
övrigt nästan alltid husmor som rör sig i köket, även om
det kan noteras att mannen i filmen Det moderna köket
faktiskt diskar.

svar finns att söka i den dåtida sanningen att köket just
var Sveriges största arbetsplats, och att ett folkhem bör
kunna erbjuda en god arbetsmiljö. Följande står att läsa i
Ett kök ni blir glad i:

Forskning – men varför då?

Mot bakgrund av att författarna i samma skrift hävdar att
husmodern byter sysselsättning 80 gånger per dag, går det
att förstå varför frågan om köket som arbetsplats uppfattades som brännande aktuell.
I arbetet för ett bättre kök aktualiserades såväl frågor
om ergonomi och konsumentupplysning som teman om

Vardagslivets diskning och matlagning hade nu gjorts
till vetenskapligt studieobjekt. Man kan förstås fråga
sig varför. Vad handlade alla funktionsstudier i köket
om? Varför intresserade man sig för hur hållbara tallrikar var och hur en riktig diskbänk skulle se ut? Ett
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Varje år åtgår enbart för matlagning och diskning i de
svenska köken bra mycket flera arbetstimmar än vad
som presteras inom Sveriges hela egentliga industri.
Men medan industrien rationaliserat utrustning och
arbetsmetoder – med bättre arbetsförhållanden och
ökad fritid som resultat – står den stora massan av kök
kvar på ungefär samma nivå som för decennier sedan.
För hela folkhushållet betyder de otidsenliga köken ett
oerhört slöseri med arbetskraften. För husmödrarna
själva betyder de onödigt spring, onödig kraftförlust
och onödig irritation. Något måste göras!
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Ovan: Här har diskmaskinen, kaffebryggaren och mannen
introducerats i köksmiljön. Och färgerna. HSB:s h
 istoriska
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Vänster: Texten på väggskåpsluckan lyder ”Skåp för uppläggnings- och beredningskärl”. Kliniskt vit interiör från
varuhuset PUB. HSB:s historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

rationalitet och modernitet. Världen var ständigt på väg
framåt, framtiden hade liksom redan infallit. Att köken
sedan kom att se nästan likadana ut var knappast ett
problem. 1950-talets drömmar handlade i det här fallet
mindre om flotta köksfläktar och exklusiva spisar än om
planmässighet och förnuft.

Köket som livsstil
– eller det moderiktiga köket
HSB fortsatte under 1960- och 70-talen att intressera sig
för kökens utformning. Visserligen var måtten på kökets
fasta inventarier desamma under lång tid, men under
1970-talet formligen exploderade färgsättningen i nya
nyanser av sällan skådat slag. Brandgula köksluckor, eller
bruna, eller kanske gröna? Allt var möjligt. Storblommiga
tapeter samsas med furumöblemang.
Möter vi nu drömmen om köket som mode? Det är en
alltför stor generalisering, men det är rimligt att pröva
tanken att den som bor med de orangefärgade köksluckorna visar att han eller hon hänger med, att man är modern
och följer med sin tid.
Den stränga uppdelning som under närmast föregående årtionden gjorts mellan köket och övriga bostadsut-
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rymmen luckrades nu upp. Byggnadsantikvarien Staffan
Hansing har talat om att köket under 1970-talet åter blev
ett slags allaktivitetsrum, även om man inte längre sov
i det. Liknar inte detta i viss mån dagens köksanvändning? Köksön i mitten, barstolar kring höga bord, alla
som samlas för att röka under köksfläkten? Köket blev
då, och är för det mesta fortfarande, ett rum för hela livet. Samtidigt är det ett rum där vi visar upp vad vi har,
vilka redskap vi har råd med och vilket kakel som gör sig
bäst i, låt säga, solnedgångsljus.
Men färgskalan från mossgrönt till barkbrunt har
bleknat igen. Nu skulle allt vara vitt och fräscht. Vi
minns också det tidiga 2000-talets utrivningshets; av de
gamla köken omramade av väggar har blivit aktivitetsytor som glidit samman med vardagsrum och hallar.
Köket är alltså långtifrån ett rum enbart för matlagning, hur funktionellt det än är tänkt. Rummet är laddat
med föreställningar om liv, status och pengar. I köket
frodas drömmarna, antingen de rör sig om ett gott liv
eller spröda bakverk. Köket rymmer båda.
fil. dr. anna ohlsson är arkivarie vid Centrum för

Näringslivshistoria.
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STADSBYGGA
BOOM OCH KR
Stockholm är en europeisk huvudstad som i
likhet med andra för drygt hundra år sedan
genomgick en radikal fysisk förvandling.
”Här rivs för att få luft och ljus”, diktade
Strindberg.
| anders perlinge

Vy över Atlasområdet från Vasaparken i
Stockholm mot St Eriksbron och Kungsholmen. Företaget Atlas verkstäder som
legat här sedan slutet av 1800-talet, rivs
och flyttar till Sickla. Samtidigt uppförs nya
bostadshus . Atlas Copcos historiska arkiv
hos Centrum för Näringslivshistoria.
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en gamla kåkstaden, i ytterkanterna till stora delar fortfarande alltså byggd i trä, ersattes under Strindbergs livstid med hjälp
av storstilade stadsplaner efter
tysk förebild av stenstadens likartade bostadsbebyggelse, vars höjd
bestämdes av gatornas bredd.
Här låg också kornet till den
problematik som skulle utmärka
sekelskiftets bostadsbyggande – spekulationen i tomter och
fastigheter. Men om mycket är skrivet om husens arkitektur
är desto mindre skrivet om hur de finansierades, trots att den
frågan faktiskt skulle få ett helt avgörande inflytande på hela
den svenska bostadspolitiken under resten av 1900-talet.

Näringsfriheten lockade nya aktörer
De allmänna förutsättningarna är väl kända. Stockholms
befolkning fördubblades två gånger under 1800-talet,
och Stockholmsindustriernas expansion – särskilt inom
maskin- och metallbranscherna – attraherade en ny stor
arbetarbefolkning på kort tid. Mot slutet av seklet kom
det industriella genombrottet, med huvudstaden i centrum för händelserna.
Förr hade industrialister och företagare (och staden)
i egen regi låtit bygga bostäder för sina egna arbetares
behov. Efter näringsfrihetens införande 1864 släpptes
dock marknaden fri för alla som ville ge sig in i byggbranschen. Stora vinstchanser blev lockande för många.
Detta öppnade för en helt ny grupp av entreprenörer
som sökte sig hit från landsbygdens städer. De bodde i
staden och kallade sig byggmästare, och helt utan något
eget kapital på fickan började de med lånade pengar
bygga hyresfastigheter på spekulation direkt för den
oreglerade marknaden.
Omkring 40 procent av stadens hyreshusbestånd byggdes nu under ett drygt decennium. Därefter nådde konjunkturen ett bottenläge, och nästan ingen bostadsbebyggelse kom till under ett par år. I den nya uppgången från
mitten av 1890-talet, som ledde fram till en ny byggboom,
var det särskilt i Birkastaden och på Södermalm som arbetarkvarteren växte fram. Precis under den period som
för Strindberg blev ett ”inferno”, 1896 – 1908, förvandlades
Stockholm en gång för alla till en stenstad.

Det enskilda näringslivets angelägenhet
Stadens företrädare visade inget större intresse för bostadsbyggandet eller dess aktörer, vid sidan av att staden
tillhandahöll tomtmark och infrastruktur i form av gator
och kvarter, vatten och avlopp. Bostadsbyggandet uppfattades som en angelägenhet för det enskilda näringslivet
och ingenting som offentliga medel skulle förbrukas på.
Först från 1888 infördes vissa formella krav på byggmästarna vad gällde deras utbildning och erfarenhet.
Men ekonomiskt var det en riskfylld verksamhet de
bedrev. Av stadens omkring 200 godkända byggmästare
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gick tre fjärdedelar i konkurs, en eller flera gånger, under
åren kring sekelskiftet. Denna olycka blir vår lycka, för
därigenom får vi en möjlighet att med hjälp av konkursakterna i Stockholms stadsarkiv få en detaljerad inblick i hur
byggmästarna lyckades finansiera sina byggprojekt.
Eftersom en så stor andel av dem gick i konkurs bör det
innebära att det mönster som träder fram inte är atypiskt,
utan snarare visar hur det vanligen såg ut bland dessa
spekulationsbyggmästare, som också var den grupp som
dominerade byggbranschen vid den här tiden. Bilden kan
även kompletteras med hjälp av bevarade bankarkiv och
Stockholms Byggmästareförenings och andra bransch
organisationers arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Näringslivshistoria som perspektiv
Det är ett givande perspektiv att betrakta dessa byggmästare just som entreprenörer, med ett teoretiskt angreppssätt inom näringslivshistoria, d.v.s. hur företagandet från
företagarens eller organisationens perspektiv – och närmast i konkurrens med sina föregångare – strävar efter att
lösa ett samhälleligt eller mänskligt behov.
Det kan ske genom att tillhandahålla en vara eller
tjänst på ett mer effektivt och lönsamt sätt, bl. a. genom
att minska kostnaderna för marknadstransaktioner, mot
bakgrund av dess omgivande ekonomiska, sociala och
kulturella kontext. Detta ger ny kunskap om interaktionen
mellan individer och organisationer i den institutionella
miljön, mellan aktörerna å ena sidan och det formella och
informella regelverket å den andra.
Den bild som växer fram av byggmästarnas finansiering
pekar på den avgörande betydelsen av krediter från leverantörer, både enskilda hantverkare och firmor, och privatpersoner. Spekulationsbyggmästarna utnyttjade endast
i obetydlig grad bankkrediter. Deras intresse var snarast
att snabbt kunna sälja en bebyggd tomt till ett högre pris
än anskaffningsvärdet och de gjorda byggnadsinvesteringarna. De ville knappast vänta åratal på att amortera ned
stora banklån. Upp till en halv miljon kronor kunde det
kosta att uppföra ett gatuhus och ett gårdshus.

Den aktive Palme
Bankdirektören Henrik Palme tillhörde dem som från finansvärlden intresserade sig mycket för Stockholms bebyggelse. Han hade 1869 grundat Stockholms Inteckningsgaranti
Aktiebolag (SIGAB) och blivit den dominerande institutionella kreditgivaren för Stockholms fastighetsägare. Hans
erfarenheter som bankman av byggmästarna var knappast
lysande ( J.H. Palme, Stockholms bostadsförhållanden. En
statistisk undersökning. Stockholm 1908, s. 33 f ):
Den kris, som ända sedan hösten förlidet år [1907]
pågått inom Stockholms byggnadsindustri, har blottat
mycken osundhet. [---] Redan i början af innevarande år
[1908] voro af de i Stockholm då pågående byggena omkring femtio afstannade på grund af vederbörande byggherrars iråkade obestånd. Vid häraf föranledda undersökningar har det i regeln visat sig, att fastigheterna varit
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Stockholms Norr Mälarstrand skapas, och strandpromenaden grundläggs. Huset med byggnadsställningarna, nr 56, uppfördes i armerad betong med ny teknik. Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästares arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
intecknade högt öfver värdena, och att de så kallade ägarna dessutom häftat i betydande skulder för ännu obetalda
byggnadsmaterialier och arbeten. Där konkurs följt på betalningsinställelsen, hafva de i konkursstaterna upptagna
tillgångarna, vid bortseende från de alltid öfverintecknade
egendomarna, oftast funnits stå i ett tragikomiskt missförhållande till de bedrifna affärernas omfattning och skuldernas storlek. I ett fall utgjordes de af ett ritbräde och en
förbandslåda. I ett annat fall af ett fickur och en ring. I ett
tredje af lösören till ett värde af 200 kronor och i kontanta
penningar 1 krona, innestående på sparkasseräkning.

Byggboom övergick i strejk och krasch
Den kris Palme skrev om hade speciellt drabbat den konjunkturkänsliga och kreditberoende byggsektorn efter den
finansiella kris som Sverige kände av 1907 – 1908 p.g.a.
den internationella penningbristen efter gigantiska utbetalningar från försäkringsbolagen i kölvattnet efter den
stora jordbävningen i San Francisco 1906.
Nu hade leverantörernas tålamod med segdragna
betalningar från byggmästarna definitivt tagit slut, och
de upphörde helt enkelt unisont med att leverera varor och tjänster till dess gamla skulder blivit betalda.
Arbetaravtalen sades oväntat upp på hösten 1907, och
på våren därefter utbröt den största konflikten på svensk
arbetsmarknad före storstrejken.
Kriser innebär vändpunkter och det blev fallet också
med denna. På sommaren 1908 förhandlades nya centrala
avtal fram på arbetsmarknaden, trettio år före den bekanta
Saltsjöbadsandan, och staten ingrep och organiserade upp
hela den svenska kreditmarknaden genom etablerandet av
nya specialinstitut för finansieringen av bostadsbyggandet.
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Krisen en katalysator
Detta blev samtidigt en kreativ destruktion i schumpetersk
mening, genom att de allra mest oseriösa byggmästarna slogs
ut från marknaden och tvingades att lämna Stockholm.
Den mest långvariga effekten av 1908 års byggkrasch
blev uppvaknandet av det offentligas intresse för bostadsproduktion. Stockholms stad insåg att kommunen behövde göra mer för den kraftfullt växande huvudstaden. På
1930-talet bildades kommunala bostadsföretag.
På det finansiella området blev det offentliga engagemanget till slut så stort att industriföretagen under 1950och 1960-talet hade svårt att utnyttja obligationsmarknaden. Bankerna blev till ett slags kassaskåp för statliga
bostadsobligationer, vilket gynnade den s.k. allmännyttan.
Fram på 1980-talet hade det gått så långt att statens finanser var hårt ansatta, och det blev återigen de privata byggentreprenörerna som fick ta initiativen för bostadsbyggandet
från 1990-talet. Men nu var för länge sedan spekulationsbyggmästarnas tid förbi. De stora byggföretagen, med ett
eget aktiekapital att riskera i första hand, hade lättare att få
finansiering genom bankerna. Alltjämt får byggmästare dock
lägga ned mycket tid och kraft på finansieringsfrågorna.
Men obalanserna på bostadsmarknaden består. Nyligen
har frågan om ett starkare offentligt ingripande i finansieringen av bostäder åter tagit fart. Detta lär däremot inte
leda till någon ny våg av spekulativa, privata byggmästare.
anders perlinge är fil.dr i etnologi med intresse för
kreditmarknadshistoriska problem. Han är verksam som
arkivarie vid Wallenbergarkivet och är nu aktuell med
boken Bubblan som sprack. Byggboomen i Stockholm
1896–1908 på Stockholmia förlag.
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Saltsjöqvarn 1924, i full elektrisk belysning. Lantmännens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

SALTSJÖQVARN
borgen vid Stockholms inlopp
Vid Stockholms inlopp ligger några riddarborgsliknande
byggnader uppradade. Det är lämningarna efter ett par
av stadens kvarnar som uppfördes under förrförra seklet.
Konkurrensen om böndernas sädeslaster var stor, och
med en iögonfallande fasad mot vattnet ville kvarnägarna locka kunder till sig. | lisa qviberg
byggnaderna är pampiga och skiljer sig från de väderkvarnar som annars var vanliga. En av dessa fasader hör till
den gamla Saltsjöqvarn, byggd 1889 av Stockholmsfirman
Holmberg & Möller. Företaget hade handlat med mjöl alltsedan 1860-talet och utnyttjat tullkvarnarna i Stockholms
utkanter för malning av spannmål. Den tekniska och
ekonomiska utvecklingen tillät så småningom att de själva
etablerade en mer centralt belägen ångkvarn.
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Saltsjöqvarn byggdes vid Danviksstrand. I trakterna
fanns bruk från 1600-talet, och nedanför Henriksdalsberget
låg Danvikens Hospital. Vid 1800-talets slut sökte sig
många av Stockholms industrier till området, och marken
som Holmberg & Möller fick köpa från hospitalet var säkert eftertraktad.
Det för ändamålet bildade Holmberg & Möllers
Qvarnaktiebolag förlorade 1902 sin förste verkställande
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Fortfarande krävs muskelkraft för att hantera mjölsäckarna. Lantmännens historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Arbete i Saltsjöqvarns laboratorium. Observera mannens
vita skjorta och fluga; han är tjänsteman, inte arbetare. Lantmännens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ännu 1924 kördes del av produktionen ut med häst och vagn och uniformerad kusk. Lantmännens historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
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Året är fortfarande 1924. Lastbilsparken står beredd att
distribuera mjöl och gryn av skilda kvaliteter. Lantmännens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

direktör, grosshandlaren Carl Bengtson. Samtidigt överläts rörelsen till det nybildade AB Saltsjöqvarn. Som vd
valdes Philip Valentin, en av de stora pionjärerna inom
svensk kvarnindustri.

Kvarnlaboratorium byggdes
Kvarnanläggningen sköttes med framgång. Ett kvarnlaboratorium inrättades 1909 som det första i Skandinavien,
och 1916 övergick man till elektrisk drift. Allteftersom
vidgades rörelsen med nya byggnader; 1923 uppfördes
till exempel Skandinaviens första mannagrynskvarn.
Siloutrymmen byggdes i flera omgångar, såväl i
Stockholm som i övriga landet. För att möta det ökade
behovet av spannmål bildades dotterbolaget AB Silos i
Landskrona som bland annat höll ett lagerhus för spannmål från södra Sverige. Under 1920- och 30-talen förvärvades också kvarnföretagen AB Gefle Valsqvarn och
AB Nyköpings Storhusqvarn. I samma veva övertog AB
Mårten Pehrsons Valsqvarn, ett anrikt kvarnföretag från
Kristianstad, aktierna i AB Saltsjöqvarn.
Saltsjöqvarn satte länge många människor i arbete. Hästar
var det främsta distributionsmedlet; starka krakar, som i par
kunde dra 2 ton mjöl i 100 kilos jutesäckar. Samtidigt krävdes
12 man för att lasta av och bära in säckarna hos kunderna.
Men 70 år in i Saltsjöqvarns verksamhet konstaterades hur
”en nästan spöklik frånvaro av mänsklig arbetskraft” dominerade i kvarnen; produktionen var då så gott som helt automatiserad, och hästarna sedan länge ersatta med lastbilar.
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Kvarnarna gick under det gemensamma namnet
Kejsarkvarnarna, och koncernens produkter marknadsfördes under märket Kejsarkronan. Från hösten 1970
såldes produkterna genom Kvarnbolaget Nordmills
AB som bildats av Mårten Pehrson AB och det
Lantmännenägda Kungsörnen.
Kvarnbolaget blev snart ett av Sveriges största livsmedelsföretag, som utöver mjöl, gryn och mixer också
marknadsförde ett stort antal importprodukter som
frukostflingor och chips. Redan 1971 gick Kvarnbolaget
emellertid upp i Kungsörnen, som samtidigt tog över alla
aktier i Mårten Pehrsons-gruppens kvarnar.

Sammanslagning och nedläggning
Efter hundra år i drift lade Kungsörnen 1989 ned verksamheten vid Saltsjöqvarn. Samtidigt revs en stor del
av magasinsbyggnaderna. Kvar blev huvudbyggnaden
– ”Stora kvarnen” – och Mannagrynskvarn. I mitten av
1990-talet köptes Saltsjöqvarn av en av Sveriges större
byggherrar som sedan dess förvandlat området till bostäder och kontor. I dag är Saltsjöqvarn, tillsammans med
de andra gamla kvarnarna längs Danviksstrand, ett dyrt
men tämligen eftertraktat bostadsområde, som med sin
sjöutsikt är en del av satsningen att bebygga gamla industrimarker för att ge ”sjönära bostadsområden”.
lisa qviberg är arkivarie och bl. a. aktiv i Sällskapet
Emil Hildebrands Vänner.
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ETT Vƒ RLDSARV
AV RITNINGAR
UNESCO har utsett ett
nytt världsarv: Stockholms
skatt av byggnadsritningar.
I trehundra år har stadens
tjänstemän arkiverat ritningar över de hus som staden själv eller dess invånare uppfört, från palats och
arbetarbostäder, teatrar
och avträden till gasklockor och kolskjul. Oavsett
status, kvalitet, arkitektur
– ritningen finns i dag kvar
i Stockholms stadsarkiv.
mats hayen & lennart ploom
även om den äldsta ritningen i samlingen
gäller ett hus byggt 1713 är bevarandet i hög
grad beroende av en persons insatser ett par
decennier senare. År 1727 tillträder göteborgaren Johan Eberhard Carlberg som stadsarkitekt i Stockholm. Han förstår behovet
av bra informationshantering, och i den nya
byggnadsordning för Stockholm som kommer 1736 får han med kravet att alla som begär tillstånd
att bygga måste lämna en kopia av ritningen till stadsarkitekten. Det ger Carlberg mycket bättre kontroll över
stadens bebyggelseutveckling, både vad gäller arkitekturen och stadsplaneringen.
Johan Eberhard Carlberg känner sig dock ofta åsidosatt av staden styrande. I hans uppdrag ingår att rita
och planera stadens egna byggnader, som till exempel
Börshuset och Storkyrkan, men även alla andra hus som
stadens förvaltning behöver. Med en imponerande energi presenterar han förslag efter förslag på förskönande
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Laverad fasadritning av Johan Fredrik Åbom för klubben
Sällskapets hus vid Arsenalsgatan 7 i Stockholm. Stockholms stadsarkiv.

insatser. Men merparten av dessa blev aldrig genomförda. Oftast av ekonomiska skäl, men det är lätt att få
känslan av att staden inte tyckte att Carlberg var särskilt
bra på att själv rita hus. Samtidigt verkar han ha uppskattats som byråkrat.
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Lars Israel Wahlman ritade Engelbrektskyrkan på Östermalm i
Stockholm i tidens nya stil: jugend.
Stockholms stadsarkiv.

Kreativitet på undantag

Att följa en stad

Stadsarkitektkontoret var inrymt i några rum i det gamla
rådhuset i Bondeska palatset. Rummen var så små att
Carlberg efter ett tag flyttade över ritningarna till sitt hem
på Hornsgatan. Det räddade dem från den stora rådhusbranden 1753. Ritningarna fanns hemma hos Carlberg till
1767, han själv fortsatte som stadsarkitekt till 1783. Det
året avled han vid 90 års ålder.
Resultatet av det konsekventa arkiverandet – med sin
grund i byråkratins praktiska behov av kontroll och uppföljning – är 2,5 miljoner ritningar från perioden 1713–1978. På
ungefär 400 kvadratmeter, längst ned i Stockholms stadsarkivs magasin återfinns samlingen i dag. På de gamla arken
finns minnet, ofta det enda minnet, av alla de hus som
byggts i Stockholm under de senaste trehundra åren. Och
detta minne består av mängder av oerhört vackra ritningar,
ännu fler anspråkslösa och en hel del riktigt undermåliga.
Ritningar som både representerar det bästa och det som
blev mindre bra i Stockholms bebyggelseutveckling.

Men det är inte de individuella ritningarnas kvaliteter som
gjorde att Unesco 2011 beslutade att utnämna samlingen
till Världsminne, Memory of the World. Det är helheten.
Möjligheten att följa en stads fullständiga bebyggelseutveckling från 1700-talets början, att få en helhetsbild av
stadens bebyggelse, stort och smått, över hela stadens geografiska område. Det är det som avgör. Det som skedde i
Stockholm under den här perioden skedde också i många
andra städer i Europa och andra delar av världen. Men de
städerna minns sämre, har inte samma förutsättningar att
minnas. Det är det som gör att Stockholms byggnadsritningar får representera en process som delas av andra. Och
därmed vara ett minne för världen.
Stockholm minns sina byggnader, även de som inte
längre finns kvar, mycket bättre än andra städer i världen.
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lennart ploom är stadsarkivarie, mats hayen är

arkivarie vid Stockholms stadsarkiv
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Fotgrafen Borg E R Mesch föddes 1869
och dog 1956. Hans många fotografier
från fjällvärlden byggde upp bilden
av det exotiska Kiruna. Här har han
bestigit Kebnekaise år 1906. Foto: Borg
Mesch, Kiruna kommuns bildarkiv.

Ett nationellt
identitetsbygge: Kiruna
Kassakon som levererar. Miljardvinster i form av järnmalm som
lämnar Norrland för att bättra på statens finanser. Visst kan LKAB
beskrivas så, men stabila företag behöver stabila samhällsförhållanden och säkra arbetsplatser. Det fick man tidigt lära sig när Kirunas framtid skulle stakas ut. | lasse brunnström
luossavaara-kiirunavaara aktiebolag − LKAB −
har sedan det bildades 1890 varit involverat i flera samhällsbyggen, i både Sverige och Norge. Ingenstans har företaget
satt sin prägel så som på staden Kiruna, grundad vid sekelskiftet 1900. Anledningarna är flera. Kirunamalmen är kärnan i företagets råvarubank och en nationens skattkammare. I Kiruna fanns ingen tidigare bebyggelse, och – kanske
framför allt – här fanns vid grundandet en platschef som var
pionjär i att förstå strategiskt varumärkesbyggande.
Företag, städer och länder har alltid byggt varumärken.
Den internationella benämningen City branding är däremot relativt ny. Begreppet har i dagens konkurrensutsatta
värld blivit allt viktigare. Det bygger på flera komponenter, där det materiella kulturarvet ger grunden för att
förmedla kontinuitet och framtidstro men där även immateriella och emotionella värden spelar central roll.
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Nationellt identitetsbygge
Vad konstituerar då varumärket ”Kiruna”? Tre byggstenar
framstår tydligare än andra.
Den första består i skapandet av ett nationellt identitetsbygge, ett arbete som inledningsvis knappast sköttes med finess eller hänsyn. Dragningen av nuvarande
Riksgränsbanan upp till Kiruna och vidare till utskeppningshamnen Narvik innebar ett hårt slag för den samiska
ursprungsbefolkningen. Lappmarken skulle annekteras till
varje pris, och järnvägsbygget betraktades som en banbrytare där varken traditionella renflyttningsvägar eller renbetesland fick stå i vägen. I den fosterländska kulturgärningen
ingick även att samiska och finska namn skulle översättas
till svenska vid de nya stationerna och mötesplatserna.
Integrationspolitiken var obeveklig. Den kunde inte ens
LKAB:s ovanligt humanistiskt sinnade platschef dispo-
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”

nenten Hjalmar Lundbohm hindra. Denne hade en relativistisk kulturuppfattning och drev tesen att ”lapp skall vid
lapp förbli”. Han respekterade den samiska befolkningen
som de fria viddernas naturfolk vilket inte var ämnat åt
tungt, ensartat gruvarbete. Han utövade mecenatskap och
såg till att väcka intresse för samisk kultur genom att bl.a.
understödja pionjärarbetet Muitalus sámiid birra , en bok
om samernas liv av samen Johan Thuri 1910.
Samtidigt insåg Hjalmar Lundbohm samekulturens stora
pr-värde. Han använde sig också av dess pittoreska inslag

samhälle med välutvecklad infrastruktur. Skillnaden mot
det några år äldre gruvsamhället Malmberget var påtaglig; servicen var betydligt mer utbyggd, bebyggelsen mer
samlad och av högre kvalitet. Dessutom fanns en medvetenhet och argumentationsförmåga bland invånarna som
kanaliserades genom en mängd olika intresseföreningar.
Kiruna framstod snart som ett verkligt mönstersamhälle
med sin välutvecklade, demokratiska sociala organisation,
konstnärligt utformade plan och alla arkitektritade hus.
Ja, Kiruna måste utan tvekan betraktas som kronan bland

Samtidigt insåg Hjalmar Lundbohm
samekulturens stora pr-värde.
för att stärka LKAB:s och Kirunas varumärke. Lundbohm
verkar också ha åtnjutit stor respekt bland den samiska
befolkningen, och han var med sin lokalkännedom, receptivitet och fingertoppskänsla liksom med sitt stora konstoch designintresse den ideale samhällsbyggaren i en ännu
tämligen odemokratisk tid. Ledarskapet varade i över 20 år
vilket visar att han lyckades balansera kultur- och samhällsengagemanget mot malmbolagets avkastningskrav.
Relationen till den samiska minoriteten efter
Lundbohms tid vet vi betydligt mindre om, även om det
finns en känsla av att dess potential i Kirunas kultur- och
samhällsliv inte har tagits till vara tillräckligt.

Den avancerade arbetarstaden
Den andra byggstenen i varumärket består av den avancerade arbetarstaden . Redan från starten år 1900 fanns
höga ambitioner att bygga ett mönstersamhälle som kunde
attrahera kompetent arbetskraft och stimulera familjebildningar. Utmaningarna låg framför allt i det kärva klimatet
och den av en enda näring präglade arbetsmarknaden.
Detta försökte LKAB övervinna genom ett högt löneläge
i gruvan och en attraktiv formgivning av bostäder och yttre
miljö. Medan gruvan mekaniserades med det senaste inom
modern brytningsteknik, drog skickliga arkitekter upp
avancerade natur- och klimatanpassade planer som aldrig
tidigare hade skådats i norra Europa. Bland de täta fjällbjörkssnåren restes välfärdsinrättningar och egnahemsliknande arbetarbostäder målade i upplivande kulörer.
Ungkarlsbaracker undveks, i stället strävade man efter
att blanda ungkarlar med familjer. Planerarna räknade
med att kvinnor och barn skulle ha en lugnande inverkan
på festlediga gruvarbetare och att de i samband med vardagsslitet förmodligen behövde hjälp med hemlagad mat
och rena kläder. På så sätt löstes sysselsättningsfrågan
även för delar av den kvinnliga delen av befolkningen.
Allt var visserligen inte sockersött, men på bara åtta,
tio år växte det fram ett närmast komplett stadsliknande

22

Sveriges många industrisamhällen, en sinnebild för den
svenska modellen, ett framgångssamhälle med ett ben i
svensk brukstradition och det andra i modern parlamentarism. För vilket annat svenskt samhälle skulle kunna
begåvas med epitet som ”mönsterstaden”, ”världens bästa
samhälle”, ”den demokratiska staden” eller ”den konstnärliga staden”?.
Och ändå kunde det ha gått så fel om inte Lundbohm
och hans kolleger hade gjort korrekta bedömningar att
malmen kanske skulle räcka i hundratals år, om inte
riksdag, länsstyrelse och den samlade pressen hade ställt
krav på ordnade samhällsförhållanden och möjlighet för
enskilda att köpa tomter och bygga på ett område i direkt
anslutning till den bolagsägda marken.
Erfarenheterna från Malmberget där en omfattande kåkstad hade tillåtits att breda ut sig och permanentas, var inte
de bästa. Exploateringen av naturtillgångar i Nordamerika
sågs också som varnande exempel. Där tillämpades framför
allt två modeller: hastigt uppmonterade bolagsläger eller
planlöst framväxande privat kåkbebyggelse.
Att malmkroppen bedömdes vara så omfattande och
samtidigt koncentrerad, underlättade beslutet att investera långsiktigt i Kiruna. När bolaget satsade på kvalitet
och permanens i planering och byggande, smittade det
av sig på resten av invånarna. Samtidigt fick befolkningen börja lära sig leva med den ”enfunktionella” stadens
särskilda problem – att stadsplaneringen och bostadsfrågan mer än något annat harmonierade med New Yorkbörsens svängningar.

De besökandes berättelser
Den tredje byggstenen i varumärket är besökarnas upplevelser och berättelser, vilket Lundbohm var väl medveten
om. Han var en epikuré av stora mått som hade grundlagt
sina kulinariska talanger redan under chalmerstiden. Det
finns många berättelser om hans förmåga att som värd
skapa oförglömliga upplevelser, oavsett om det handla-
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Disponenten Hjalmar Lundbohm i skarp vårsol i samtal med en grupp samer utanför Jukkasjärvi kyrka. Foto: Borg
Mesch, Kiruna kommuns bildarkiv.

de om att undfägna en riksdagsdelegation med exotiska
delikatesser och så mycket champagne att vissa fick ledas
tillbaka till tåget, eller en spektakulär bortsprängning av
gruvberget Kiirunavaaras högsta topp i samband med den
11:e internationella geologkongressens möte i Kiruna.
Platsens attraktionskraft utnyttjades på alla tänkbara
sätt. Lundbohms stora konstintresse förde honom samman
med prins Eugen och andra ur konstnärseliten. De gästade flitigt hans genuina stockstuga till disponentbostad
som rymde både konstnärsateljé och ett festrum för jakthistorier. Vid ett par tillfällen bjöds också medlemmarna i
Konstnärsförbundet att ställa ut sina målningar och skulpturer i en av bolagets många skolor. Konstengagemanget
och stödet till kultur- och forskningsaktiviteter resulterade
i att ett stort antal målningar, fotografier och skildringar
av Kiruna presenterades i samtiden och lever kvar i eftervärlden; särskilt fokuseringen på konsten har fortsatt
genom åren.
Med järnvägen till Kiruna och Narvik lockades stora
turistskaror. Turistföreningen hjälpte till att fylla fjällvärlden med stugor och rastställen, och under 1900-talets första år tillkom turiststationerna i Abisko och Kebnekaise.
Passagerarbåten Abisko trafikerade Torne träsk, och efter
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ytterligare en tid byggdes fjällanläggningar i Björkliden
och Riksgränsen.
Kiruna har tack vare LKAB alltid varit en internationell plats, men med tillkomsten av det spektakulära ishotellet i förorten Jukkasjärvi 1990 ökade de utländska turistströmmarna dramatiskt. LKAB:s järnmalmstillgångar
fick plötsligt oväntad draghjälp i varumärkesbyggandet
av snö, is och kyla, just det som en gång uppfattades som
lokaliseringsproblem.
Runt om i världen har gamla gruvstäder antingen
somnat in och förvandlats till spökstäder, eller har
nya gruvor öppnats med bosättningar enligt fly in fly
out-systemet. I Kiruna däremot ser man inget slut på
malmkroppens utbredning under markytan. När staden
gradvis måste flyttas flera kilometer bort från sprickbildningar kring gruvan dras i stället nya ambitiösa planer upp för ett fortsatt mönsterstadsbyggande. Då är det
speciellt viktigt att de värden som redan finns i Kirunas
varumärke beaktas.
lasse brunnström är professor i designhistoria vid
HDK − Högskolan för design och konsthantverk – i
Göteborg.
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ERICSSONS
MINNESRUM
Företagsminnen besöker Stockholms historiska men okända företagsmiljöer i några nummer framåt. Första anhalt blir Telemuseums gamla
lokaler vid Tekniska museet mellan Gärdet och Djurgårdsbrunnsviken.
Väl där går tankarna snabbt till Tulegatan i kvarteren mellan Johannes
kyrka och Vanadislunden.

Tulegatan är en av de verkligt klassiska Ericsson-adresserna i Stockholm. Här tog företaget sina första egna
lokaler i bruk 1884. Under de kommande tio åren växte företaget, och ledningen började bygga ytterligare ett
hus. Detta, med adress Tulegatan 15–19, stod klart 1896. Affärer bedrevs nu på många utrikesmarknader. Ericsson ville därför visa att man wnått en framträdande och säkert etablerad position. Rummet färdigställdes
1903. Sedan många år finns det i de lokaler som disponerades av Telemuseum innan detta lades ned 2004.
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Närmast i bilden ser vi klockspelsmontern, som ursprungligen byggdes till Stockholmsutställningen 1897.
Montern användes för att visa det senaste på telefonins
område. Den var dessutom försedd med en speldosa,
vars ringklockor stämda i olika tonhöjder spelade de
nordiska nationalsångerna. Montern, liksom all träinredning var ritad av möbelarkitekten Daniel Carlsson och
byggdes av Ericssons personal.
Samtliga foton: Fotograf Niklas Johansson. Ericssons
historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Taket i Ericssons rum är rikt dekorerat med stuckaturer
av Menotti Schärman. Här finns änglar som telefonerar eller lyfter fram olika telefondetaljer. Lars Magnus
Ericsson var själv hos Schärman under arbetets gång och
godkände de olika modellerna.
I mitten av rummet syns en mjukt svängd vit pelare. Även denna har fått sin utsmyckning av Schärman.
Genom pelaren gick en värmeledning; rummet fick sin
uppvärmning genom galler i pelarens fundament.
Stuckatören Menotti Schärman var framstående inom
sitt fack och fick uppdrag för arbeten på framträdande
platser i Stockholms offentlighet, exempelvis i det nya
operahuset och i det likaledes nyuppförda riksdagshuset
på Helgeandsholmen.
Förnamnet Menotti fick Schärman efter en italiensk
grannfamilj Menotti. Hans far tyckte mycket bra om familjen
och dess barn, och gav därför sin son förnamnet Menotti.

Ericsson inhyste vid den här tiden en av Stockholms större snickeriverkstäder. När Hilda och Lars Magnus
Ericsson firade silverbröllop 1903 uppvaktades de på högtidsdagen av fabrikspersonalen med ett skåp med
intarsior som visar telefonerande gudar och gudinnor. Här ser vi ett ovanstycke.
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Från folkhemsbygge
till Brysseldramatik
I över hundra år har bygg- och fastighetsföretaget växt, mestadels
helt bortom mediers rubriker. Familjeföretaget CA är i dag en koncern med verksamhet över Europa, samtidigt som nästa generation Claesson står beredd att ta över. Men vägen dit var inte utan
dramatik. | per dahl
åren 1897 till 1899 lades grunden. Då lärde sig nämligen Klas Johansson från Arby socken i Södermöte nämligen att mura hos sin morbror Pehr Persson, som blivit
byggmästare i norska Kristiania. I dag har CA Fastigheter
en omsättning på 4,4 miljarder, eget kapital på 1,4 och
kontor i S:t Petersburg och Berlin. Banan dit har haft
toppar och djupa dalar. Men Klas Johanssons barnbarnsbarn är aktiva i det som fortfarande är ett familjeföretag.
CA Fastigheter är ett gott exempel på hur företag utanför
Stockholm inte behöver ta mellansteget via huvudstaden
när de vill expandera internationellt.

En svensk Gründerzeit
Historien bakom CA Fastigheter visar inte minst hur
Sveriges intensiva förnyelseperiod i slutet av arton- och början av nittonhundratalet frigjorde begåvning och framåtanda.
Klas Johansson, som vuxit upp i knappa förhållanden, fick
ättlingar som blev forskare, arkitekter och jurister. Men den
visar också hur ett svenskt bygg- och fastighetsföretag har
verkat i en miljö som präglats av samhällsutvecklingen i stort:
bostadspolitik, valutapolitik och EU-relationer. Skulle ett
byggföretag överleva har det gällt att sätta ned fötterna rätt på
ekonomins pendlande lustiga huset-trappa.
År 1903 var Klas Johansson anställd som murare i
Kalmar, och 1906 deltog han i bildandet av en lokal arbetsgivarsammanslutning i byggbranschen. För en specialist var steget från anställning till företagande tydligen
kort. 40 år tidigare hade företagande hantverkare i hans
bransch kallats ”frie arbetare”.
År 1912 hade han bildat familj, startat ett etablerat företag,
byggt eget hus och ändrat sitt förnamn till Claes. Nu tog
verksamheten fart på företagets första arena, Kalmar med
omgivningar. Staden, som likt ett spegelvänt L löper utefter Kalmarsundkusten, ligger på platt mark. I zonen direkt
utanför den centrala Kvarnholmen och området innanför
denna möter vi i dag tio-, tjugo- och trettiotalsbebyggelse
– mindre hyreshus och större villor – i lejongul och gammalrosa nyklassicism och nyrokoko, och utanför de husen de
ockrafärgade nymodiga smalhusen, den unga modernistiska
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arkitekturens kännemärke. Byggnadsfirma Claes Johansson
var inte ensam aktör här, men en betydande sådan.

Pengar kom via kontakter
Att bygga hus kan vara lönsamt, men det kostar också.
Vi kan notera att Claes Johansson ordnade sitt kapital
utanför bankvärlden. Hustrun bidrog vid ett tillfälle, en
öländsk storbonde vid ett annat. Pengarna behövdes inte
minst därför att Claes Johansson agerar i en vidare roll
än husbyggarens: han är ”property developer”, som ser ett
markområdes möjligheter, köper det, bebygger det och
förvaltar resultatet.
Den äldste sonen Evald blev arkitekt och boende i
Saltsjöbaden. Den yngre, byggnadsingenjören Edvin, tog 1947
över firman, som nu ändrade namn till Claesson & Anderzén
i och med att en kompanjon trädde in. Nu är det efterkrigstid
och skördetid, även för byggare. Kalmars nya moderna förorter växer i rask takt, liksom nya kvarter i grannstäder som
Borgholm. Det behövs bostadshus, skolhus, konsumbutiker
och lokaler för offentlig förvaltning. Claesson & Anderzén
bygger och bygger. År 1948 hade företaget omkring 40 anställda, 1965 var de 103. Edvin Claesson var 1962 den som
betalade högst kommunalskatt i hela Kalmar.
Nu börjar omsättning och kapitalkrav bli så omfattande
att bankkontakterna blir betydelsefulla. I en svensk provinsstad innebär detta inte något abstrakt och anonymt,
utan personliga relationer med bankdirektörer som finns
på sina poster under lång tid, samtidigt som Edvin och
hans kompanjon Karl-Gustav Anderzén båda var lokal
ordförande i var sin bank. Över huvud taget präglas verksamhetens yttre ramar av långvariga förhållanden där
förtroende odlas mellan olika aktörer i det lokala samhället. Hur ska exempelvis Kalmars politiska ledning fördela
mark till byggbolagen när nya stadsdelar ska förverkligas?
Den som tar del av historien noterar också att Edvins
äldre bror Evald, som tidigare varit stadsarkitekt i
Saltsjöbaden, under några år på femtiotalet var tillfällig
ersättare för kollegan i Kalmar. Nätverken mellan skilda
delar av samhället var täta.
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Taklagsfest i folkhemmet. Kalmar får nya bostadsområden på Norrgårdsgärdet. Byggnadsfirman Claes Johansson
uppför. Foto: CA Fastigheter AB.

Höjdpunkten i denna andra fas i Claesson & Anderzéns
verksamhet blev sjuttiotalets centrumförnyelse. De
gamla trästadskärnorna skulle bort och ge plats för moderna lokaler. Den processen på Kalmars Kvarnholmen
var varsam, till skillnad från exempelvis i grannstaden
Oskarshamn, vars centrala delar i dag har viss likhet med
en gigantisk men sliten och kasserad tvättmaskin av plåt.

Ut i Europa!
I början av 1980-talet träder nästa generation Claesson
in i företaget – kompanjonen Anderzén köptes snart
ut. Två bröder, advokaten Magnus och civilekonomen Johan, födda kring 1950, får ökade uppgifter.
Byggfirman var nu verksam i stora delar av Sydsverige
och hade delvis börjat förvandlas till ett förvaltande
fastighetsbolag. Ägarfamiljen har fortfarande sin sociala
bas i Kalmar, men började uppmärksammas i riksmedia,
exempelvis i Dagens industri. Nu börjar en snabb expansion. Fasigheter köps, belånas och nya fastigheter köps.
Ålderstigna prestigehus i stadscentra renoveras och får
nya ansikten. Ett köp i Västervik genomfördes utan
att CA Bygg hunnit se huset. Karlskrona, Eskilstuna,
Varberg, Göteborg och Malmö. Snart står Belgien,
Nederländerna, Danmark och Tyskland på tur. Ett fast-
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ighetsprojekt på Kreta trasslar, eftersom en näraliggande
flygplats försenas.
I en minnesbok beskrivs de ofta dramatiska köp- och
säljförhandlingarna. Utländsk lagstiftning är främmande,
och Belgien visar sig vara ett rent skurknäste av oklara
befogenheter, rättsprocesser och anklagelser åt alla håll.
Bröderna möter miljöer där mutor ofta anses nödvändiga.
Efter kontroll med jurister lånas en gång ut pengar till något som anses lagligt. Med resultatet att Magnus Claesson
får tillbringa en jul i belgiskt häkte och dela bänk med en
inte särskilt ångerfull mördare. Efter fem veckor släpps
han och ärendet avskrivs utan rättsprocess.
Storbyggen, affärsuppgörelser, vinster och småförluster
avlöser varandra i rask takt. Så dras mattan undan under CAkoncernen i början på 1990-talet. Hösten 1991 går styrräntan
upp till 500 procent, när regeringen vill genomföra ”den enda
vägens politik” och försvara kronans fasta växelkurs.

Kris, kris, kris!
Snabbt stängdes möjligheterna. Checkkrediter drogs in,
banknejen ekade. Med ett minus på 209 miljoner sattes CA:s
byggdel i konkurs i oktober 1992. Även den del i koncernen
som förvaltade fastigheter var i kris, och det konstateras i
minnesboken att om CA började amortera till en bank skulle
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Kontinentala vyer: Blue Building vid Oude Gracht i Utrecht. CA Fastigheter AB.

alla de andra hugga direkt. Men en rekonstruktion kunde
ändå ske, även om många fastigheter fick säljas med förlust.
Det tar tid för CA:s ledning att konsolidera verksamheten, och inte minst att återhämta sig rent psykologiskt.
I slutet av 1990-talet börjar en ny, gradvis internationell
expansion. Nu har CA Fastigheter bland annat mark i
Ukraina och stadsfastigheter i Ryssland. I ursprungsstaden Kalmar har en tidigare industriö, Varvsholmen,
blivit omvandlad till attraktiv stadsdel med bostäder och
kunskapsföretag. Och en ny generation Claesson finns
under inskolning i företagsledningen.

Levande familjeföretag
Hur håller man företagskänslan vid liv i familjen, undrar
jag när jag en eftermiddag senhösten 2012 träffar Johan
Claesson.
– Engagemanget har i alla fall hittills fallit sig ganska
naturligt, svarar han. Vi diskuterar vad vi vill och ska göra
i verksamheten när vi ses. Det som vi diskuterar vid middagsbordet blir lika viktigt som det som görs vid skrivbordet. Men då gäller det också att ha respekt för varandra
och både våga och kunna hantera oenighet. För engagemanget måste komma inifrån.
– Ofta märker jag att rädsla styr människors beslut. Vi
måste kunna våga misslyckas. Och då gäller det för en
ägare och ledare att ha självkänsla nog att inrikta sig på att
bekräfta andra, inte sig själv.
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Blir det då inte ibland underligt i ett företag där det finns
formella beslutsmekanismer men också en ägarfamilj som
tar viktiga avgöranden i kanske informella sammanhang?
– Informella strukturer finns i de flesta företag. Det
viktiga hos oss är att alla vet om spelreglerna, och att vi
kan vara tydliga som ägare i de övergripande frågorna.
Och att vi håller isär rollerna som ägare och verkställare.
Vilken framtid ser du för CA-koncernen som familjeföretag?
– Jag kan ta exempel från diskussioner om finansfamiljer. De försvinner, visar det sig, av tre skäl:
Familjemedlemmarna blir oeniga och avundsjuka. De får
andra livsmål. Och de förlorar förmågan till förnyelse.
– En sak står helt klar. De värden vi står för som ägarfamilj är konstanta. Men det enda säkra jag kan säga om
CA-koncernen är att den inte kommer att förbli det den är
i dag. Förmåga att förändras är ett livsvillkor.
per dahl är redaktör vid Centrum för

Näringslivshistoria.

Mer om CA Bygg
Kenneth Ottosson: Claesson och Anderzén
1912–2012. Kalmar: CA Bygg, 2012.
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Insulinet framställdes
i 1700-talslokaler
Det för diabetiker livsviktiga insulinet upptäcktes 1921 av kanadensaren Frederick
Banting. Inte minst behandlingar av barn
visade vilken dramatisk förbättring preparatet medförde för patienterna. Med insulin överlevde de. Men hur skulle svenska
diabetiker få del av den livsviktiga behandlingen? Tre år efter Bantings rön startade
insulintillverkningen i Sverige i ett hus
från 1700-talet. | anders cronlund
det började som ett samarbete mellan en myndighet och
ett apotek. På initiativ av byråchefen i Medicinalstyrelsen,
apotekaren Stellan Gullberg och apotekaren Karl Ahlberg
beslöts att starta den inhemska insulinframställningen.
Tanken var att få fram en billig produkt som täckte landets
behov. År 1924 var verksamheten i gång.
Två år tidigare hade Sveriges Apotekares Kooperativa
Förening (SAKF) bildats i syfte att importera och bedriva grosshandel med bl.a. opium, morfin och kokain.
SAKF var ”affärsinkarnationen” av Sveriges apotekarförbund, apoteksinnehavarnas arbetsgivarorganisation.
Konkurrensen på marknaden medförde emellertid att
verksamheten aldrig kom i gång. I stället föreslogs att
man skulle inrätta ett laboratorium för tillvekning av
narkotiska läkemedel och andra ”apotekens preparanda”
(läkemedel som det ålåg varje apotek att framställa enligt
farmakopén och officiella receptsamlingar). Inte heller det
projektet blev av.
En lokal hyrdes då i Stockholm två trappor upp vid
Drottninggatan 86, och till föreståndare för insulintillverkningen utsågs apotekaren Inge G:son Blomqvist. Huset,
som står kvar än i dag, hade uppförts i slutet av 1700-talet
och inrymde i början av 1800-talet ryska ambassaden.

Vid Drottninggatan
Tillverkningen startade i juni 1924 med hjälp av två
kvinnliga assistenter och efter förberedelser utförda av
Farmacevtiskt hantverk 1: medicinflaska utskriven 1902
med handskriven ordination på etiketten. Apoteket ABs
historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

företagsminnen 2013:3

29

Farmacevtiskt hantverk 2: Från apoteket Nordstjernan på Drrottninggatan i Stockholm under 1920-talet. Kring
apotekaren Viktor Everlöv står personalen vid apotekets apparatur för läkemedelsframställning. Apoteket ABs
historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Karolinska Institutets kemiska avdelning av dåvarande
amanuensen Erik Jorpes. Till vetenskaplig kontrollant
engagerades professor John Sjöqvist vid KI:s fysiologiska
institution, där studier i form av experiment på djur och
styrkebestämningar på kanin kunde utföras. Senare övertog Jorpes hela kontrollen. Produkten döptes till Insulin
Sal , utläst Sveriges Apotekares Laboratorium.
SAKF:s styrelse innehöll flera vid tiden inflytelserika
apotekare. Ordföranden Herman Strandell var t.ex. även
ordförande i Sveriges apotekarförbund och ledamot av
Apotekarsocietetens direktion. Även laboratorieföreståndaren Inge G:son Blomqvist blev efter något år styrelseledamot i societeten. Han hade 1911 varit laborant på
apoteket Elgen i Stockholm där han ansvarat för tillvekningen av näringspreparatet Phospho-energon, som var
ett extrakt från kalvars och oxars hjärna och ryggmärg.
Elgens föreståndare Felix Grönfeldt grundade samma år
Pharmacia, och preparatet ingick i företagets senare storsäljare Emulgon som fanns kvar på marknaden till 1962!
Själv blev Blomqvist direktör i Pharmacia 1914 – 23 och
kom parallellt och senare att engagera sig i ett stort antal
läkemedelsföretag.
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Insulin Sal framställdes från bukspottkörtlar från svin,
som inledningsvis levererades från slakthuset i Enskede
söder om Stockholm. Man kan anta att Blomqvists tidigare
erfarenheter av slaktrester på apoteket Elgen kom till nytta.
Slakthuset hade invigts i januari 1912 av kung Gustaf V,
samtidigt som en lag om tvingande köttbesiktning införts
i landet. Ett 50-tal injektionsflaskor om dagen kunde inledningsvis tillverkas med enkel apparatur. Till varje flaska
åtgick 1 – 10 körtlar, beroende på dessas insulininnehåll. När
de anlänt från slakteriet på morgonen maldes de i en elektrisk köttkvarn och extraherades med sprit varefter insulinet utfälldes ur det koncentrerade extraktet.

En kommitté gav tillstånd
År 1920 fick den danske nobelpristagaren August Krogh
och läkaren Hans Christian Hagedorn rätt av den s.k.
Insulinkommittén i Toronto att framställa insulin efter
upptäckarna Banting/Macleods metod. Det salufördes
av Leo i form av tabletter avsedda att upplösas i vatten
före injektion.
I början av 1924 fick apotekaren Hjalmar AnderssonTesch i uppdrag av SAKF:s styrelse att studera insu-
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lintillverkning vid Middlesex hospital i England på ett
stipendium från Apotekarsocieteten. Utan kostnad fick
han ett recept för framställning av insulin från National
Institute for Medical Research (med utfällning med
pikrinsyra som metod), vilket var en annan tillvekningsprocess än Krogh/Hagedorns. Andersson-Tesch hade
tidigare varit delägare i apoteket Lejonet i Malmö, samordnat göteborgsapotekarnas tillverkning i Apotekarnas
Laboratorie Aktiebolag (ALA) och dessutom varit vd för
Astra 1915 – 18.
Senare utvidgades produktionen vid laboratoriet på
Drottninggatan med ett råinsulin som levererades från
Lejonets fabrik i Malmö. Apoteket skickade burkar
försedda med sprit och svavelsyra till Malmö slakthus
(Sveriges äldsta och invigt 1904) där de fylldes med malda
bukspottkörtlar. Tillbaka på apoteket fylldes massan i
stora stenfat och fick dra. Efter centrifugering, neutralisering och indunstning erhölls ett råinsulin. Detta skickades
sedan vidare till Drottninggatan i Stockholm för vidare
upparbetning.

Material från slakthusen
Det är oklart om leveranserna från Malmö kompletterade eller ersatte de från slaktområdet i Enskede.
Årsberättelser från Stockholms stads slakthus och saluhallar under 20- och 30-talet upptar inga intäkter för
försäljning till läkemedelsframställning. Dessa poster var
för små i jämförelse med stall-, slakt- och besiktningsavgifter samt andra avgifter och ingick troligen under
rubriken Diverse intäkter.
Lägre pris än för de danska tabletterna, egenskapen
att vara injektionsklart och hela tre månaders hållbarhet, gjorde att Insulin Sal fick en snabb spridning. I
starten höll preparatet en styrka av 7 – 10 internationella
enheter/mg torrsubstans. Redan i september samma år
som tillverkningen startat användes enbart Insulin Sal
på Sabbatsbergs sjukhus, och en rekommendation utgick
på Serafimerlasarettet att övergå till detta preparat.
Under 1926 – 29 täckte produktionen ändå bara knappt
15 procent av insulinbehovet i Sverige. Detta trots att
SAKF 1926 i Svensk Farmacevtisk Tidskrift meddelat
att tillverkningen nu omfattade landets behov eftersom
ny och effektiv apparatur införskaffats. Men även om
målet med självförsörjning nog inte nåddes, lyckades
man pressa kostnaden för patienten. Priset på insulin
under början av 20-talet sjönk med två tredjedelar fram
till 1924.
År 1927 hade ytterligare en tillverkare och konkurrent kommit in på den svenska marknaden förutom Leo
och SAKF, nämligen Pharmacia Köpenhamn. År 1929
upptar apotekens register över insulintillverkare även
Burroughs Wellcome & Co, I.G. Farbenindustri AG,
Medix (Den danske medicin og kemikaliekompani A/S)
och Novo läkemedel.
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Vitrum tar över
För att ytterligare öka produktionen av Insulin Sal krävdes
investeringar i modernare apparatur. SAKF saknade emellertid resurser för detta då det låga priset gjort lönsamheten
dålig. Varken staten eller den privata läkemedelsindustrin
var intresserade av att stötta eller ta över tillverkningen.
I februari 1929 åtog sig emellertid Apoteksvarucentralen
Vitrum genom sin ägare apotekaren Otto Bjurling att fortsätta insulintillverkningen i Sverige. Genom tillmötesgående från Connaught Laboratories vid universitetet i Toronto
fick Jorpes och sonen Gösta Bjurling, även han apotekare,
samma år besöka laboratoriet och lära sig de senaste tillverkningsmetoderna. De beställde ny laboratorieapparatur,
och tillverkningen via de moderna metoderna kom i gång
vid nyåret 1930. Med den förändringen upphörde emellertid
både leveranserna av råinsulin från Lejonet i Malmö och
själva varumärket Insulin Sal. Det senare ersattes av Insulin
Vitrum som fanns på marknaden i juli.
Det nya insulinet var renare och mer än dubbelt så
starkt som det som först fabricerats − 18 internationella
enheter/mg torrsubstans. Det hade bl. a. steriliserats med
hjälp av bakteriefiltrering och därefter konserverats med
0,15-procerntig trikresol. Det ökade därför inte längre
blodsockerhalten när det gavs, en bieffekt de mer orena (framför allt amerikanska) insulinpreparaten haft.
Fabrikationen övervakades nu tekniskt av Gösta Bjurling
men vetenskapligt fortfarande av Erik Jorpes.
Hade då alla sockersjuka råd med medicinen?
Kostnaden för en behandling var i början för svåra fall
omkring 5 kronor per dag (omräknat blir det 129 kronor i
dagens penningvärde). Det kunde få sockersjuka betala.
Några större landsting gav anslag, men krav restes snart
på enhetliga priser och statligt stöd i hela landet.
Under 30-talet bekostade allt fler landsting insulin till
mindre bemedlade patienter, men inte förrän 1940 omfattades alla landsting. År 1955 tog staten över ansvaret,
och insulin ingick bland de s.k. kostnadsfria läkemedlen.
1997 övertog åter landstingen ansvaret men insulin förblev kostnadsfritt. Priset för insulin (exkl. subventioner
och högkostnadsskydd) varierar i dag beroende på insulintyp och patientbehov mellan 4 – 21 kronor per dag.
anders cronlund är farmacie doktor och knuten till

Apotekarsocieteten.

Mer om insulinets historia:
J. Östman, ”Diabetesbehandlingen i ett
100-årigt perspektiv”, i Läkartidningen 51 – 52,
2004 (s 4229 – 37).
”Apoteket Lejonet”, i Svensk Farmacevtisk Tidskrift, nr 75, 1971, s 289 – 345 och 353 – 403.
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Kanske borde jag ha känt igen den röda färgen
på dörren. Den möter vi alla i stort sett varje dag.
Men att ett designföretag fanns bakom den var
omisskännligt, redan innan Hans Ehrich öppnade.
Och att komma in i A&E Designs rum innanför
var att träda in i modern industriformgivnings
historia. | per dahl

”

en formgivare, konstaterar Hans Ehrich, måste ha
förmågan att se de möjligheter som andra inte ser, inte ta
omgivningen för given. Och han måste lika mycket ha
djup kunskap om hur föremål skapas av olika material –
utan den blir formen ett löst påklistrat attribut.
Det är lätt att inse när Ehrich tar sin och kollegan Tom
Ahlströms kölappsautomat M 80 från 1974 som exempel.
Företaget Turn-O-Matic saluförde en intrikat, relativt dyr

mekanisk produkt sammanskruvad av 46 delar när Ehrich
och Ahlström presenterade sin lösning för uppdragsgivaren: den runda plastsnurran som man snäppte ihop av
några få beståndsdelar.
− Vårt argument för att den skulle vara röd var att de
köande kunderna skulle kunna se den. Men det egentliga
skälet var att vi älskade den intensiva kulören, som kom
att bli ett signum för oss, konstaterar han med ett leende.

− Är den framgångsrik håller den i fem år! menade de
entusiastiska norrmännen när de såg borsten. Det var
1974. I dag finns den fortfarande bokstavligen i närmsta
affär att köpa.
Förhistorian till just det projektet var dramatisk. Ehrich
och hans kompanjon hade känt sig lurade av en tidigare
uppdragsgivare, som också hade beställt en diskborste. I stället för att gå den juridiska vägen beslöt de att förse hans värsta konkurrent med en ännu bättre modell. Och så blev det.
När vi kommer in på nyligen avslutade projekt framhåller Hans Ehrich med stor intensitet museipallen
Stockholm II. Den finns i dag på tusen museer världen
över, och är det designmuseer finns den sannolikt både i
och framför montern.
− Observera att den är lätt, att man kan använda den
som gåstöd och att de båda ramhalvorna är identiska för
att underlätta produktionen, fyller han i när han håller
fram den. Jag invänder att den onekligen inte gör mycket
väsen av sig, och han ler tillbaka. Så ska god design vara,
även om det ligger ett grundligt arbete bakom varje detalj.
Jag kan inte undgå att dra mig till minnes de Sherlock
Holmes-historier, där detektivens inträngande slutledningar möts av kommentarer som ”Ja, när ni säger det
inser jag hur enkelt det är” när de förklaras. Eller för att
travestera Clausewitz: ”I design är endast det enkla möjligt. Men även det enkla är svårt.”

Kölappen i var mans hand

Konstfack 1967

Kölappsautomaten illustrerar ett annat av Ehrichs kriterier
på god formgivning: den ska vara estetiskt hållbar, ha en
existens utanför trenderna.
Det gäller än mer för en annan av A&E Designs skapelser: den diskborstmodell som erbjöds det norska företaget Jordan.

Hans Ehrichs bakgrund är synnerligen internationell, och
han skolades först i Italien. Därefter gick han ut Konstfack
1967. Jag frågar honom hur man då såg på formgivarens
roll: att oftast ha företag som uppdragsgivare.
− Miljön då var ju väldigt radikal, och jag själv drogs också
delvis med. Den radikalismen kom nog att transformeras

Är den framgångsrik håller
den i fem år!
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”Blir det en framgång håller modellen i fem år”. Den norska borsttillverkaren Jordan underskattade sin
nya produkts livslängd ordentligt.
Foto: A&E Design.

Hans Ehrich på museipallen Stockholm II. Den kan bli sittplats eller gåstöd,
och finns på båda sidor om museers monterglas. Foto: A&E Design.

och indirekt påverka mitt professionella verk. Jag har bland annat arbetat med formgivning av handikapphjälpmedel.
Radikalismen hindrar honom inte att se realistiskt på sin
roll.
− Det en uppdragsgivare efterfrågar är inte en produkt
som vinner ett designpris eller ställs ut på museum, utan en
produkt som säljer. Har designern inte den insikten får han
det svårt.
Och ibland blir det designerns uppgift att övertyga uppdragsgivaren att det är själva affärsidén som ska förnyas. En
kölappsautomat M 80 håller hur länge som helst, så den blir
nästan ett engångsköp. Men tänk så många kölappsrullar
som kan säljas till den!
Även för den bäste designer kan etableringsfasen vara
svår. A&E Design fick sitt första uppdrag via en handledare
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på Konstfack. Bankeryds penselfabrik ville ha hjälp med ett
sortiment nya penslar.
– Få tänkte då på penslar som något som skulle formges. Ett
runt träskaft i ena änden och borst i den andra, det var allt.
A&E Designs roller blev klassisk den också: i stället för
av trä tillverkades den av polypropenplast, beständig mot
lösningsmedel. I stället för ett runt handtag fick rollern ett
asymmetriskt och greppvänligt, som inte tröttade den
hand som förde den.
Under min egen diskbänk upptäcker jag lite senare en
fönsterskrapa med greppvänligt fäste. När jag söker på
nätet ser jag: den är också från Jordan. Och formgiven
av Hans Ehrich ...
per dahl är redaktör för Företagsminnen.
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Ett franskt mode

Reklamalmanackan visar fasaden bakom vilken Temple du Goût drev sin verksamhet. I dag finns Stockholms stads
Brandförsäkrimngskontor i lokalerna. Källa: Brandförsäkringskontoret.

I dag passerar turister i Gamla Stan vackra fastigheter med spännande historia, som varit befolkade av betydelsefulla näringsidkare utan att vi vet särskilt mycket om dem. På en av adresserna
fanns länge ett ledande modehus. | anita du rietz
de flesta sveper med blicken förbi det hus vid
Mynttorget som leder in på Västerlånggatan, nu med
texten Stockholms Stads Brandförsäkringskontor på husfasaden. Exteriören har varit helt oförändrad under de
senaste 250 åren.
Hit flyttade år 1775 ett modehus, som blev stadens bäst
ihågkomna i och med att författaren Johan Ellers skrev
om Madame Pauli i sin Stockholmsbok år 1800.
Kungl. Maj:t fick år 1775 en ansökan från en fransk
kvinna, Barbara Suzanne Pauli, om att starta ett modeföretag. I sitt brev på franska beskrev hon att modets växlingar skulle ses som en njutning för samhällsmedborgarna,
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samtidigt som modet utgjorde en viktig näring för staten.
Hon anhöll om att sätta upp ett företag i Stockholm och
hade därför redan anställt ett biträde. Tanken med rörelsen var att hon skulle ta sig an unga flickor från Barnhuset,
för att lära upp dem att tjäna sitt levebröd utan att ligga
staden till last. De skulle kunna sy upp kläder efter modeller som hon fritt skulle importera från Frankrike. Om
tillverkningen godkändes önskade hon få privilegium att
öppna butik och att hon som uppmuntran i sitt företagande skulle undandras beskattning. Här åberopades således
både tull- och skattefrihet, vilket måste uppfattats som
utmanande mot stadens övriga borgare.
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ehus i Stockholm
Motsträvigt skrå
Eftersom skråväsendet krävde bifall av de redan verksamma, remitterade Handelskollegiet i Stockholm ärendet till
Siden- och klädeskramsocieteten, vilken givetvis ställde
sig negativ till en nyetablering.
… [d]enna näring som hittills blivit här tillåten blott
såsom ett medel för fattig, fast hederligt folks underhåll,
har dock såsom befordrande yppighet aldrig ansetts värdigat förtjäna uppmuntran, det Madame Pauli för sig begär,
utan allenast blivit tåld, då den haft inländska idkare och
drivits med hemgjorda ämnen …
Det intressanta var hur de konservativa männen i skrået, formulerade avslaget: 1) i staden fanns redan så många
som ägnade sig åt nipperhandel att det var svårt att försörja sig, 2) ansökan om tullfrihet ansågs som äventyrlig, 3)
man ansåg ”ombyte i moder skadlig”.
I oktober 1775 tillstyrker ändå överståthållaren ansökan,
vilket fastslås i ett brev från Kungl. Maj:t. Barbara Pauli
beviljas rätten att driva rörelse som tänkt, med reservationen att för undvikande av ”lurendrejeri och underslev”
ska hon en gång om året visa upp en förteckning över de
modeller hon tänkt importera från Frankrike. Orsaken
till denna oväntade vändning i händelserna kan vi bara
spekulera om. Kanske hade fru Pauli goda kontakter som
talade väl för hennes sak hos överståthållaren. Kanske
fanns Kommerskollegiet med på ett hörn och kunde återigen visa att man från statsmaktens sida ville bryta societeternas lokala etableringsmonopol såsom framgått många
gånger tidigare. Detta exempel styrker fakta om att skrånas etableringsmonopol inte var oövervinnerligt.

Inspiration från Paris
För Barbara Pauli fanns en förebild i Paris på 1770-talet,
varifrån modedrottningen Rose Bertin dikterade modet
tillsammans med drottning Marie-Antoinette, inte bara i
Frankrike utan i hela Europa. Bertin, som blivit föremål
för flera biografier, fångade upp de senaste trenderna inom
mode, överdrev dem och presenterade dem sedan som
det senaste. Tillsammans med Marie Antoinettes frisör
Léonard lanserade hon exempelvis de så kallade ”pouf ”frisyrerna, de höga pudrade frisyrer med fantasifulla dekorationer som blev populära i hela Europa.
Madame Paulis Temple du Goût vid Mynttorget blev
således modets högborg i Stockholm på 1770- och 80-talen. Hit kom de modeintresserade för att dricka te eller
kaffe på konditoriet en trappa upp hos fru Hollming,
medan de funderade över vad de skulle köpa i modetemplet bredvid. Barbara Pauli ägde och drev modehuset själv.
Hon hade fått tillstånd, vilket innebar att hon ”ägde att
tillverka och i öppen bod försälja allehanda Fruntimmers-
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grannlåt och Hufvudbonader, emot vanlige utskylders
ärläggande samt för de modeller hon från Frankrike hvart
fjärdedels år ärna förskriva, en skälig tullavgift; hvaröfver
en noga förteckning till Öfver-Directeuren av Tullarne,
skulle ingifvas” enligt Elers (1800). Någon skatte- eller
tullfrihet blev det emellertid aldrig tal om.

Framgångsrik
Ändå gick det bra för madame Pauli. År 1780 fanns hon
med i taxeringslängderna på Norrmalm under rubriken
”Diversehandlare”. Hennes skatteinbetalningar var detta år
så stora att endast en enda diversehandlare på Norrmalm
betalade mer. Hon taxerades år 1780 till tre daler silvermynt i
ordinarie kontribution (stadsskatt) och två daler och tolv öre
i avgift för att finansiera det nya Börshuset, samt tre daler i
så kallad inkvarteringsavgift. Av stadsdelens 36 skräddare var
det bara två som nådde upp till samma taxering.
Hur det sedan gick för Barbara Pauli är inte känt. Men
förmodligen hade hon vid starten för avsikt att, liksom
Rose Bertin, få hovets damer och de kungliga som kunder
från det närbelägna slottet. Kanske lyckades hon att förse
dem med det allra senaste från franska hovet och Paris modesalonger? Säkert kan framtida forskning ge oss svaret!
Madame Paulis etablering av Temple du Goût får ses
som en historisk pionjärinsats när det franska modet var
oerhört populärt. Det fick till följd att flera män kom att
följa i hennes fotspår i modebranschen i samma lokaler
under de följande 150 åren.
fil.dr anita du rietz är associerad forskare vid
Centrum för Näringslivshistoria.
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Ett manlighetens reservat. Inredningen i Dennis
Barbershop speglar en
svunnen tids modernitet.
Foto: Johan Strindberg.

Snart näste man till rakning!
Allt oftare hör Företagsminnen om frisersalonger som erbjuder sina
kunder ”äkta” rakning, alltså med en rakkniv i stället för en hyvel. Det
är en konst som en gång lärdes ut genom att barberarlärlingarna fick
skrapa bort raklödder från en uppblåst ballong med sin kniv. I dag tar
salonger åter upp det gamla hantverket, ett slags manlig spa-variant.
En av dem har över 125-åriga anor och ligger i Linköping. | dag elfström
det finns ett gammalt talesätt som säger att en riktig
gentleman förutom av sin fru endast låter sig beröras av sin
läkare, sin skräddare – och sin barberare. Den sistnämnda
professionen är svårfunnen i vår tid. Om man nu med
”barberare” avser en klassisk herrfrisör som också erbjuder
klassisk våtrakning. Men ännu finns det någon enstaka inrättning i de flesta av våra större städer. En av de mer anrika ligger på S:t Larsgatan i Linköping. Den lilla salongen
har varit i bruk i samma hus sedan 1887 och bär namnet
Dennis Barbershop, även om det där med namnet är något
som varierat över tid.
Under förkrigstidens Sverige förväntades bättre hotell också ha sin egen barberare, och salongen på S:t
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Larsgatan började mycket riktigt också som en del av
Grand Hotel i Linköping. Hotellet försvann redan på
1920-talet, men barberaren blev kvar. Länge var salongen
en ganska vanlig herrfrisör som också erbjöd rakning.
Det kom att dröja till 1990-talet innan salongen kom att
ändra på inriktningen och också marknadsföra sig som
en klassisk barberarinrättning.

Hotellbarberare
Dennis Liedberg tog över som ensam ägare 1995 och insåg ganska snabbt att salongen hade något unikt som han
kunde spinna vidare på. Nog märks det att han ansträngt
sig när man besöker lokalerna. Utanför möts man av den
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Kund nummer 303:s kraftiga hårborste ska inte riskera
att nudda andras hårbottnar. Foto: Johan Strindberg.

Filmisar, cigaretter, pastillaskar och rakbladspaket.
En sextiotakets reliksamling. Foto: Johan Strindberg.

klassiska vit-röd-blåa barberarsnurran, och ena väggen är
fylld med små kundfack.
Dennis Liedberg berättar:
− Systemet härstammar från tiden då man gärna ville ha
egna kammar och borstar för att det minskade risken att
smittas av lus och skäggsvamp från andra kunder.
Av de 1 100 kunderna vilka salongen räknar som
stamkunder, har 413 ett eget litet fack i väggen.
Väntetiden på ett eget fack är mellan tre och fyra år.
Vad kunderna fyller sina fack med varierar. Vanligt är en
kam, lite aftershave, hårpomada och kanske någon liten
whiskyflaska. En av de 413 är inne när Företagsminnen
är på besök:
– Till Dennis går man givetvis för att dem man
möter, Dennis och Annika, klipper väl och för ”klubbkänslans” värme och nostalgi, säger Anders Gradin,
sakkunnig vid Luftfartsverket och trogen kund hos
Dennis i många år.
Men det är kanske framför allt våtrakningen med kniv
som salongen förknippas med. En rakningsprocedur som
följer alla gamla regler. Varm handuk till att börja med,
följt av intvålning och sedan rakning med en ”shavette”
(rakkniv med engångsblad). Därefter täpps porerna igen
med hjälp av en kall handduk innan rakvatten förs på och
proceduren avslutas med ansiktsmassage.
– När jag tog över på 90-talet var det bara någon enstaka rakning per vecka. Nu rakar jag ett femtontal varje
vecka – både återkommande kunder och folk som fått ett
presentkort och kommer för att få sig en upplevelse, konstaterar Dennis Liedberg.

Knivrakning populärt
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Och det är just upplevelseaspekten som enligt ägaren gjort
att salongen gått mot en ny vår. Det har exempelvis blivit
populärt för män som ska gifta sig att morgonen innan
bröllopet gå till Dennis Barbershop tillsammans med kompisgänget och göra sig fina. Man kan förstå varför. Det är en
manlig motsvarighet till den manikyr, professionella sminkning och de avancerade håruppsättningar som kvinnor får
hjälp med innan bröllop, baler och andra stora begivenheter.
Men att lära sig raka andra är en ädel konst som få behärskar. Att raka sig själv med kniv kan de flesta lära sig
ganska snabbt. Utmaningen för en barberare ligger i att
lära känna olika hudtyper och kunna anpassa rakningen efter varje enskild kund. Det var länge sedan någon
utbildningsinrättning lärde ut konsten, och nu går kunskapen i arv genom att äldre barberare lär yngre. Dennis
Liedberg ser emellertid en outnyttjad potential:
– Det finns många invandrade frisörer som kan det här.
Men det gäller att uppmuntra dem att börja använda sin kunskap om den inte ska gå förlorad, säger han eftertänksamt.
Själv lärde han sig att raka som lärling i samma salong
som han nu själv driver. Redan då, på det tidiga 1960-talet,
hade frisörutbildningarna slutat undervisa i rakning. Men
eftersom han fick lärlingsplats på en salong som också erbjöd
rakning, fick Dennis Liedberg den kunskapen också.
– Jag började som tvålpojke och fick tvåla in gubbarna,
men om någon blev skuren var det alltid jag som hade tvålat för dåligt, skrattar han.
dag elfström är student i Linköping.
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folkupplysning
för företagande
I slutet av 1970-talet började näringslivet bli aktivt i samhällsdebatten. Vad som hände i stort har det redan skrivits en hel del om.
Men hur bar man sig konkret åt om man ville nå ut med opinionspåverkande information i början av 1980-talet? | krister anderson
ett exempel på hur det kunde gå till rent praktiskt
var startandet av Näringslivets Ekonomifakta. Mot
slutet av år 1980 drog Svenska Arbetsgivareföreningen
och Sveriges Industriförbund igång det gemensamma
projektet. Uppgiften var att ”påverka en bred allmänhet
i frågor rörande företagandets villkor och sambanden
mellan näringslivets utveckling och samhällsekonomins”.
Informationsinsatserna skulle präglas av saklighet, enkelhet och hög trovärdighet.
Med dagens ögon verkar de något torra formuleringarna varken särskilt entusiasmerande eller särskilt kontroversiella. Då, 1980, framstod de som provocerande – och
samtidigt troskyldiga!
Receptet hade i och för sig provats. Industriförbundet,
SAF och Kraftverksföreningen drev kring årsskiftet
1979/80 projektet Näringslivets Energiinformation. Det
skedde inför folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars
1980. Att insatsen bedömdes som framgångsrik spelade stor
roll för beslutet att starta Näringslivets Ekonomifakta .

Fakta sparkar
Direkt togs tjuren vid hornen. Det bestämdes att verksamheten i sitt första skede skulle koncentrera sig på information om företagens vinster. Det var naturligt av två
skäl. För det första för att det handlade om företagsamhetens själ. Utan strävan efter vinst fungerar inte marknadsekonomin, och man bedömde att det var en lång väg att gå
innan man i någon mån kunde tränga tillbaka sjuttiotalets
näringslivsfientliga opinionsbildning. Det andra skälet för
vinsttemat var mera akut. Åren kring 1980 var lönsamheten i näringslivet helt enkelt katastrofalt låg.
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Hur gick man då till väga? Under ledning av den dynamiske Åke O. Liljefors, tidigare chefredaktör för Veckans
Affärer, startade verksamheten i en del av det gamla EPAvaruhuset på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Kontoret
bemannades förutom med chefen med tre ekonomer, varav
författaren till denna artikel var en, en kommunikationsexpert, en pressansvarig och assistentpersonal.
Redan innan den egentliga verksamheten startade lät
man göra opinionsundersökningar, som följdes upp i senare
skeden. De första opinionsundersökningarna visade i grov
sammanfattning att allmänheten accepterade att företag
måste gå med vinst. Man hade mycket dåliga kunskaper
om vinsternas storlek. Människor hade vidare synnerligen
oklara uppfattningar om proportionerna mellan vinst, löner
och omsättning. Ett ganska rättvist omdöme var att bilden
präglades av vanföreställningar och missuppfattningar.

”Vinst ger jobb”
I annonser och utomhusreklam med slagordsmässiga rubriker som ”Vinst ger jobb”, ”Mer vinst – vinst för Sverige”,
infördes därför också en hel del fakta i form av siffror och
diagram. De belyste sambanden mellan vinster, investeringar och sysselsättning, samt inte minst de faktiska
proportionerna mellan å ena sidan vinster, å den andra lönekostnad, omsättning och kapital. Att informationen var
faktabaserad var mycket viktigt. Det hände till och med
vid något tillfälle att ”mera siffror” infördes i annonseringen på styrelsens direkta uppmaning!
Beslutet att i första hand använda ordet ”vinst”, alltså inte
lönsamhet eller mera eufemistiska uttryck, uppfattades som
djärvt. I dag är det mer självklart att överväga att provocera
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Då var ekonom- och opinionstrion ung och grön: Björn Oxhammar sysslar i dag med finansförvaltning hos Svenskt Näringsliv, Danne Nordling var länge utredningschef vid Skattebetalarnas förening, Krister Andersson är numera egenföretagare. Svenskt Näringslivs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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för att åstadkomma en positionsframflyttning. Resultatet blev
det avsedda. De väntade kraftiga mothuggen från andra håll i
samhället parades med ibland nästan skräckblandad respekt.
En avdelning, som döptes till ”Faktabanken”, bemannades med ekonomer. Där gjordes utredningar och sammanställningar, som ibland publicerades direkt, men framför
allt omformades till tryckt material. Fylliga men ändå
lättfattliga så kallade ”faktablad” sändes ungefär var sjätte
vecka ut till opinionsbildare, politiker och journalister.

Journalister som målgrupp
En stor del av Ekonomifaktas aktiviteter riktade sig direkt
mot massmedia. Journalistseminarier och luncher arrangerades där journalister fick möta företagsledare. Man förmedlade nyhetsmaterial, tips och debattartiklar. De flesta möten
med journalister arrangerades utanför Stockholm och riktade sig mot landsortspressen, vars ekonomi- och näringslivsbevakning vid denna tid inte var särskilt välutvecklad. Därför
blev det ofta ganska pedagogiskt upplagda seminarier. Det
behövdes lite undervisning i elementär national- och företagsekonomi för att media skulle kunna ta till sig fakta
Mot slutet av 1981 var Ekonomifakta fortfarande ett för
allmänheten ganska okänt företag. De annonskampanjer
som genomförts fick dock goda observationsvärden. För
media, politiker och opinionsbildare var företaget välkänt
och i stort respekterat, om än inte omtyckt i alla läger.
Ekonomifaktas faktaförmedlande och pedagogiska
upplägg, som etablerades under det första året, präglade
verksamheten under drygt ett decennium: Media fick
– i fullt medvetande om vilka intressen som stod bakom
Ekonomifakta – förtroende för företaget. En förklaring
är att Ekonomifakta kom till vid rätt tidpunkt. Trots
oljekrisen i slutet av sjuttiotalet, förstod man inte att de
västliga industriländernas ekonomi var på väg in i en
långt mera osäker utveckling än under efterkrigstiden.
Men skakigheten hade börjat märkas. Nyfikenheten på
vad som egentligen hände började öka. Och då fanns
Ekonomifakta där med en pedagogiskt upplagd grundinformation och ofta intressanta nyhetsvinklingar.

Många reaktioner
Ekonomifaktas aktiviteter föranledde en hel del reaktioner
från allmänheten, avsikten var ju också att ta vara på sådana kontaktmöjligheter. Några ifrågasatte vår information
på ett kvalificerat sätt. Jag har ett mycket livligt minne
från ett sådant tillfälle.
På grundval av företagens finansstatistik från Statistiska
centralbyrån – och körningar av denna som vi hade beställt från SCB – påstod vi att ju större vinsten var i ett
företag, desto högre sannolikhet var det för att företaget ökade sina investeringar och antal anställda. Själv
hade jag gjort ett s.k. faktablad på detta material, som
hamnat i händerna på professorn i företagsekonomi vid
Handelshögskolan i Stockholm, T. Paulsson Frenckner,
specialist på kostnads/intäktsanalys. Frenckner hade jag
haft som föreläsare men inte tenterat muntligt för. Den
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skadan togs nu igen genom en grillning per telefon, som
visserligen varade i goda 45 minuter men som kändes som
timmar. Det kändes väldigt skönt när professorn till slut
förklarade sig nöjd och godkände vårt upplägg!

Löntagarfonderna
År 1981 hade socialdemokraterna och LO på respektive
kongresser antagit ett förslag till införande av löntagarfonder. Inför valet 1982 försökte socialdemokraterna tona ner
frågan, men frågan oroade näringslivet. Redan tidigare
skämtades det internt på företaget om att Ekonomifakta
skulle ”vara objektivt, men inte till döds”, vilket ju
är ett motto som inte är alldeles enkelt att hantera.
Löntagarfondsfrågan ställde det problemet på sin spets.
Det bestämdes att Ekonomifakta skulle förmedla faktabaserad information om fondförslaget, men avsluta de
aktiviteterna före den egentliga valrörelsen. Under större
delen av 1982 fortsatte arbetet med de ordinarie ämnesområdena på sparlåga, medan huvuddelen av verksamheten
ägnades åt fonderna. De redan utvecklade arbetssätten
kopierades så långt som möjligt. En komplettering var att
en ”fondbuss” skickades ut på turné.
Samtidigt försökte man på olika sätt lösa problemet
med att vara saklig men inte uddlös. Mest uppmärksammad blev biografreklamen (detta var några år före
reklam-tv:n) som avslutades med texten ”Ta reda på fakta
om löntagarfonderna” tillsammans med Ekonomifaktas
logotyp och telefonnummer. Den som tog kontakt kunde
få en broschyr med visserligen lågmäld och saklig information, men illustrerad med ganska bitska teckningar
av Sven Rydén. Jag minns det som en av mina roligaste
arbetsuppgifter att briefa den mycket engagerade Sven, så
att teckningarna hamnade på rätt nivå.

Ekonomifakta 1983 – 1995
Företagets verksamhet fortsatte de följande åren i de former som etablerats vid starten. Ett vidare spektrum av
frågor av betydelse för näringslivet och samhället belystes
i korta rapporter, presenterades för media och sändes till
opinionsbildare av olika slag.
Inför folkomröstningen om Sveriges EU-medlemskap
startades bifirman Näringslivets EU-fakta, där
Ekonomifaktas beprövade arbetsformer också kom till
användning. Slutligen ansågs dessa ha gjort sitt 1995, då
företaget lades ned. År 2005 startade Svenskt Näringsliv
återigen Ekonomifakta, som uteslutande verkar som en
faktabank på Internet.
I dag kan man konstatera att offentlig opinionsbildning och åsiktsbildning är en självklarhet inom näringslivet och bedrivs via alla de kanaler som med modern
teknik står till buds.
krister anderson har arbetat med ekonomisk infor-

mation och opinionsbildning i olika organisationer, bland
annat vid Näringslivets Ekonomifakta 1 9 8 1 – 93. Han är
numera verksam som egenföretagare och skribent.
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jan ottosson, professor i ekonomisk
historia i Uppsala

lars nyström, En industrialisering efter industrialiseringen – industrialiseringsprocesser på landsbygden i västra
Sverige under efterkrigstiden (455 sidor). gidlunds förlag, 2012.
frågan väcks ofta om industrialismens tid är förbi i Sverige. Allt fler
talar om att det nya tjänstesamhället
har tagit över. Flera ekonomhistoriker har emellertid hävdat att det
finns anledning att snarare tala om
en tredje industriell revolution , där
arbetet blir alltmer tjänstefierat och
tillverkningen alltmer präglad av
tjänsteinnehåll, en utveckling parallell med en snabbt ökande it-andel.
För att få perspektiv på den utvecklingen är det givande att granska hur
industrier utvecklades i olika regioner
i en tidigare fas.
Göteborgshistorikern Lars
Nyström, lektor och forskare vid
Göteborgs universitet, har gett ut en
rik och viktig bok om den svenska
industrins landskap under efterkrigstiden. Genom att i detalj granska områdena Kvänum och Orust vinner han
ny kunskap om hur jordbruksbygden
Kvänum och kustsamhället Orust
omvandlades till det som i modern
forskning brukar kallas ”industriella
distrikt”.

Plastbåtar ger tillväxt
Båtbyggarindustris framväxt på
Orust går hand i hand med utvecklingen av de första plastbåtarna.
Nyström tar med oss på en vindlande resa där vi får följa färgstarka
entreprenörer, hantverksproduktion
och fabriksmiljöer i vilka småvarv
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blir allt större aktörer. Nu i efterdyningarna av krisen 2008 med en
försvagad efterfrågan på fritidsbåtar
och allt fler företagsrekonstruktioner
och konkurser, är det viktigt att få
Orusthistorien belyst, inte enbart för
båtnostalgiker som undertecknad,
utan också för att vinna insikt om hur
industrialiseringsförlopp utvecklas på
lokal nivå efter det andra världskriget.
Företagarinsatser som Harry
Hallbergs, Vindövarvets Karl-Erik
Anderssons och Mats Seldéns tecknas med pregnans; de belyser övergången från träbåtstillverkningens
hantverk till plastens industriella
processer. Detta följs av historiska
skildringar av märkena Malö, Najad
och Nord West, där exklusivitet och
vackra inredningsdetaljer i trä stod i
förgrunden.
Det stora teknologiskiftet när
plastbåtstillverkningen avlöste
den traditionella träbåtstillverkningen skildras på ett intressant
sätt. Den första plastbåten från
Livbåtsvarvet på Orust tillverkades
i början av 1950-talet, tätt följt av
Fisksätravarvet utanför Stockholm.
Flera olika tekniker provades, bland
annat den så kallade vakuumtekniken, vilken blev alltför omständlig.
IW-varvet använde i stället handuppläggningsmetoden, som var
billigare men som också innebar nya
problem på grund av styrengasen för

dem som arbetade. Den nya tekniken
var naturligtvis inte ofarlig. Genom
att använda arkivmaterial från den
dåvarande Yrkesinspektionen ges
inblickar i en arbetsmiljö som var
fullständigt oacceptabel.
Men detta arkivmaterial gav också
inblickar i många mindre industriers
förhållanden, något författaren förtjänstfullt – tillsammans med stora
mängder annat arkivmaterial – utnyttjar för att teckna Orusts framväxande båtindustri. Motsättningen
mellan trä och plast speglar också
övergången mellan en äldre hantverkarkultur och en nyare industriellt
präglad miljö. Bildmaterialet i boken
är i högsta grad njutbart.
Fallet Kvänum illustrerar hur en
jordbruksbygd industrialiseras och
efter några decennier snarare kan
karaktäriseras som industribygd.
Förutom Kvänums kök uppstod
flera verkstadsindustrier från jordbrukets behov av maskiner. Liksom
i fallet Orust är dessa småskaliga:
familjen och jordbruket skapar
grund för industriverksamheten.
Grundarföretagarna Kjällström och
Grönberg och deras tillverkning av
halmfläktar levandegörs, liksom den
nästa generationen företagare som
Gustavsson och Karlsson – även
de arbetande med fläktar för olika
jordbruksändamål – och sedermera
Rekordverken. Varnborgs plåtslageri
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och ett antal mindre företag skildras,
liksom framväxten av en flora av underleverantörer.
Man kan se vissa ytliga likheter
med Gnosjömiljöerna, men situationen i Kvänum präglades enligt
Nyström i högre utsträckning av
konkurrens. Efter 1950 inträder en fas
då flera av företagen gradvis övergår
till annan tillverkning, som vitvaror
(Jungaverken), ventilationssystem
(Plåtmekano) och moduler till läkemedelsindustrin (Emtunga).

Gnosjö ett exempel
Den forskning som bedrivits kring
småföretag i Sverige, kanske mest
känd kring det som brukar kallas
Gnosjöandan, har med Nyströms
arbete fått ett viktigt kunskapsbidrag.
Landsbygdens småindustrier har
tidigare diskuterats av bland andra
ekonomhistoriker som Bo Larsson
och Maths Isacson i Uppsala; de ger
en något mer pessimistisk bild än den
Nyström för fram. Han visar i stället
på nya resultat som ger viktiga insikter om hur den svenska landsbygden
industrialiserades.
Nyström hävdar att den gängse
historieskrivningen om framväxten
av en svensk modell med storföretag,
samverkan mellan centrala parter på
arbetsmarknaden och en allt större offentlig sektor, har missat hur
landsbygdens och de mindre orternas
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industriella utveckling i efterkrigstidens Sverige hade en egen drivkraft.
Fanns det möjligen en specifik regional utvecklingslogik för landsbygd,
jordbruk och industri?
Med utgångspunkt från den
vetenskapliga debatten om den så
kallade protoindustrin och industriella distrikt, driver författaren
ståndpunkten att det fanns en tidigare förbisedd industriell utvecklingslogik i flera mindre orter runt
om i landet. Familjeföretag intog en
central och viktig position för den
industriella framväxten i en agrar
miljö. Det var vanligt att bönderna
övergick till att bli industrialister.
Familjeföretagen hade därmed ofta
en bakgrund i jordbruken. Vanan att
växla sysselsättning var med andra
ord en viktig förutsättning, men
även snabba efterfrågeökningar,
som i fallet med plastbåtarna, var
centrala för att skiftet från jordbruk
till småindustri skulle förverkligas.
Även det som författaren kallar lokal klusterdynamik – näraliggande
resurser och omväxlande samarbete
och konkurrens – spelade roll, liksom kontakter utåt.
Tidigare förklaringsfaktorer som
låga löner och förekomsten av sociala nätverk tonas däremot snarare
ned i framställningen. Lönerna blev
allt högre och utjämnades, opportunistiskt beteende var lika vanligt

som samarbete. Familjejordbruk,
hantverk men även delaktighet i
större industriella strukturer – som
ett västsvenskt fordonstekniskt
präglat kluster – skisseras av författaren som ytterligare förklaringsfaktorer. Det hade varit intressant att få
veta litet mer om båtmotorernas roll
i relation till båtproduktionen på
Koster sett ur detta perspektiv, liksom relationerna till andra båtfabrikanter runt om i landet. Ett annat
område som hade kunnat lyftas fram
mer konsekvent är kvinnors roll i de
familjeföretag som skildras. Vi får
några inblickar i deras villkor, men
en mer genomgående analys hade
varit värdefull.

Från gård till verkstad
Lars Nyström betonar framför allt
vikten av att se denna industrialisering med landsbygdsrötter som
ett skeende i en längre historisk
process. Frågan om hur nya ägare,
exempelvis i form av riskkapitalbolag, har hanterat den industriella
utvecklingen ger oss anledning att
närmare begrunda hur framtiden
för mindre industribygder ser ut i
en globaliserad omvärld med allt
snabbare teknologiförändringar,
ändrade produktionssätt och hårdare konkurrens. Lars Nyströms kunskapsbidrag är betydande och hans
arbete förtjänar att läsas.
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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. 18 0 9 års revolution.

Att stoppa blödningen snabbt
arne weinz: Den snabbaste vägen (ekerlids)
Det här är ”en personlig bok om entreprenörskap och ledarskap”, men låt
inte skrämma er av det. Det är också
en bok om författarens företagsbyggande och – inte minst – konsten att
rädda företag på konkursens brant.
År 1991 startade Arne Weinz
Sveriges första callcenterföretag,
Datasvar. Det blev en succé och såldes 1995 till amerikanska Sykes.
Fem år senare grundade Arne
Weinz tillsammans med tidigare
medarbetare ett nytt callcenterföretag: Excellent. Också det gick strålande, växte raskt och såldes 2006 till
ett riskkapitalbolag.
Tre år senare, 2009, var han och
hans medarbetare tillbaka på sitt gamla

företag, som då hetta Diatro Customer
Services. Det drogs med kraftiga förluster, ”pengarna forsade ut ur bolaget
med 333 000 kronor per dag”.
Hur skulle det gå?
Svaret ger Arne Weinz på ett sätt
som gör delar av boken till en riktig
bladvändare. Men han blandar sin
skildring av företagsbyggande och företagsräddande med reflektioner över
entreprenörskap och ledarskap. Allt
grundat på de erfarenheter han gjort
under sitt yrkesverksamma liv, både i
storföretag och som entreprenör.
Det gör Den snabbaste vägen till
en underhållande bok vars råd känns
betydligt bättre underbyggda än de
flesta renodlade ledarskapsböckers.

En dold silvergruva

nils mossberg, redaktör: Bergslagshistoria, årgång 23 – 24/Årsbok 2011 – 2012 (föreningen bergslagsarkiv)
En årsbok blir av naturliga skäl något
av ett smörgåsbord inom sitt område.
Allt passar inte alla, men i bästa fall
passar det mesta många.
Den nya årgången av
Bergslagshistoria innehåller bland
annat artiklar om en gruvfogdes
hem på 1800-talet, underjordiska lok
vid Nordmarks gruvor, Eskilstunas
förutsättning som industristad, järnhandelns historia, soldater som leverantörer av kol till Wirsbo bruk och
om Näfveqvarns Bruk.
Det mesta är intressant, men
för mig står artikeln ”En förtviflad
handling. Sliparänkan Vidén vid
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Rosenfors” i särklass. Med hjälp av
arkivmaterial och tidningsartiklar
skildrar artikelförfattaren Lena Röös
ett människoöde under det tidiga
1900-talet, på ett sätt som berör än
i dag.
Men Elise Hovantas artikel om
jakten på sanningen bakom sägnerna
om en gammal silvergruva som dolts
under en ek i byn Brunn i Hedesunda
(söder om Gävle), fångar också fantasin.
Redaktören Nils Mossberg har
lyckats duka ett smörgåsbord som
innehåller såväl intressanta fakta som
material som stimulerar känslorna.
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Tänk om han gnällt mindre!
dan olofsson: Mina tre liv (ekerlids)
Dan Olofssons tre liv består av uppväxt och utbildning, yrkeskarriär och
entreprenörskap, samt privata livskvalitetsprojekt. Dessutom hoppas han på
ett fjärde liv efter 75-årsdagen.
Uppdelningen har varit möjlig eftersom han under liv två var med och startade och ledde framgångsrika företag.
År 1986 grundade han Sapia tillsammans med bl.a. John Wattin. Och 1993
köpte han en del av företaget, Sapia
Teknik. Det blev senare Sigma som år
2000 hade ett resultat på 232 miljoner
kronor med ca 2 800 anställda.
Det delades senare upp i tre företag, och Dan Olofsson blev ensam
ägare till ett av dem: Epsilon. Det har
varit framgångsrikt och gett honom
möjlighet till liv tre.
Under det har han, vid sidan av
arbetet som styrelseordförande, bland

annat byggt upp Thanda, en lodge
med safaripark i Sydafrika, och engagerat sig i olika välgörenhetsprojekt.
Det mest omfattande är Star for
Life, som tillsammans med skolor arbetar för att hindra att sydafrikanska
ungdomar drabbas av aids.
Tyvärr berättar Dan Olofsson
ganska kortfattat om verksamheten
i, och med, de företag han drivit
och driver. Desto mer engagerad är
han när han kritiserar myndigheter,
som Skatteverket, för övergrepp och
media för drev. Och allra mest engagerad verkar han då han utförligt
beskriver och kritiserar Carnegies
och senare Riksgäldens hantering av
finansmannen Maths O. Sundqvists
och hans barns tillgångar.
Det är förvisso en härva som behöver en opartisk genomlysning. Men

det är synd att inte större delar av
boken är skriven med samma glöd.

De har överlevt trots IKEA

sverker jonsson: Den svenska möbeltillverkningen 1850–1950 (gidlunds)
Det började hemma på gården eller
hos snickarn i stan och fortsatte med
produktion av pinnstolar till försäljning – den första möbelfabriken anses
vara Hagafors stolfabrik som startades i Hakeryd 1863.
Bakom den tidiga möbeltillverkningen stod i första hand småföretag i
Småland och Västergötland. De hade
tillgång till lämpligt virke och till
forsande vatten som kunde driva enkla maskiner. Så småningom fick flera
av dem också tillgång till järnväg.
Med tiden ersattes vattenkraften av
ångmaskiner och, senare, elmotorer.
Men det var få möbeltillverkare som
växte till större fabriker. Ännu 1951
hade bara 43 av drygt 2 500 möbeltillverkare mer än 50 anställda.
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Möbeltillverkarna klarade sig bra
även i kristider, inflyttningen till
städerna höll uppe efterfrågan. Efter
andra världskriget gick det visserligen trögt ett tag, men mot slutet av
1950-talet återhämtade sig branschen.
Och sedan kom IKEA.
Antalet svenska möbelindustrier
är emellertid fortfarande (2011) lika
stort som 1951, 874 stycken.
Sverker Jonsson, professor emeritus
vid Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet, har skrivit en heltäckande
redogörelse av svensk möbelindustris
utveckling till 1950. Han blandar breda beskrivningar med närbilder från
företag eller orter och täcker in såväl
statistik som ekonomi, teknik, design
och samhällsutveckling.
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hörna
Edward Blom är en välkänd tv- och
radiopersonlighet, engagerad i allt som rör
mat, dryck och historia. Han är knuten till
Centrum för Näringslivshistoria, där han har
ett långt förflutet bl.a. som Företagsminnens
chefredaktör i tio år.

före maktens boningar
Bottenvåningen på regeringskansliet Rosenbad inhyste
mellan 1902 och 1959 faktiskt en restaurang med samma
namn. Matsalen hade plats för 200 personer och utökades med tiden med grill och danslokal. Rosenbad var
stamställe främst för politiker och Klarabohemer
som för tillfället var på grön kvist – men även
kungligheter fanns bland gästerna. År 1956
stängdes restaurangen för gott och lokalerna övertogs av Riksbanken.
På bilden syns restaurangens vackra spis
från Bolinders mekaniska verkstad, tillverkad
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omkring 1900. Vedspisen hade, när den vid mitten av
1800-talet ersatte de öppna eldarna, revolutionerat matlagningen, men med gas blev det ännu bekvämare.
Namnet Rosenbad går tillbaka på en badstuga, vilken
fanns på tomten innan det blev restaurang. Denna rörelse
grundlades redan 1684 av den tyskfödde badmästaren
Christoffer Thiel som erbjöd vanliga bad, medicinbad, brudbad, liljebad, kamomillbad och … rosenbad.
Området vid Stockholmsstranden är alltså något så
ovanligt som ett kvarter, och regeringskansli, namngivet
efter en produkt.
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40 år med kockarnas
eget snabbköp

Ma rti n Ols son s his torisk
a ark iv ho s
Centru m för Nä ringsl ivs
his toria.

carlsbergs historiska arkiv hos centrum
för näringslivshistoria.

Martin Olssons Storcashar fyller 40 år. Den 1 augusti
1973 öppnades företagets första försäljningsenhet. Den
låg i Älvsjö, var Sveriges första ”cash & carry” och
skulle vara som ”ett snabbköp för kockar”, som man
uttryckte det.
Företaget Martin Olsson hade haft en god men
försiktig utveckling under de första generationerna.
Grundaren Martin Olsson Oldmark drev en elegant
kryddkramhandel vid Hötorget från 1897. Under hans
sons, Gunnar Oldmarks, ledning utvecklades företaget
till ett handelsbolag med restaurangdistribution, partihandel med främst kaffe samt fem livsmedelsbutiker
– med den stora, lyxiga delikatesshandeln i hörnet
Kungsgatan/Sveavägen som huvudverksamhet och
flaggskepp.
År 1969 tog tredje generationen, Bengt Oldmark, över
rodret, och det var med honom som företagets verkliga expansion inleddes. I början av 1970-talet blev det allt svårare
för små butikskedjor att överleva, något även Martin Olsson
kände av, men deras övriga verksamhet växte. År 1973, när
cashen öppnar, står för första gången butikerna för mindre
än hälften av omsättningen: sju år senare är de sålda.
Framgången med storcashverksamheten var
inte omedelbar, men snart ökade omsättningen. Under 1970-talet tillkom två ytterligare
cashar i Stockholm. Egentligen skulle man
bara haft en till, men man byggde ett provisorium i Bromma i väntan på bättre marktilldelning, och det blev kvar. Senare tillkom
även cashar i Göteborg och Malmö.

det är de små, små
detaljerna som gör det
År 1984 gick de svenska bryggerierna över
från stålburkar till aluminiumburkar och
införde samtidigt ett återvinningssystem. Att
framställa aluminium är mycket energikrävande, och efter några år började man därför
göra burkar med tunnare väggar. Enda felet
var att dessa kollapsade när de staplades i
höga travar.
Teknik- och kemiföretaget AGA
hittade lösningen i slutet av 1980-talet.
Genom att tillföra en liten droppe flytande
kväve ner i drycken i varje burk ökade trycket och burken blev stenhård.
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UR ARKIVET

I Stockholmsförorten Bromma är arvet e
 fter
stadsminister Per Albin Hansson påtagligt,
inte minst på Ålstensgatan i stadsdelen
Ålsten där han under lång tid bodde. Den
sicksackformade radhuslängan i funkisstil
längs Ålstensgatan byggdes åren 1932 – 1933
48

av byggmästare Olle Engkvist, vars arkiv
finns på Centrum för Näringslivshistoria.
Bygglovet är beviljat 1933 och gäller en
av tomterna längs Ålstensgatan. Ur Olle
Engkvist Byggmästares historiska arkiv
hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Nya medlemmar i centrum JUNI
för näringslivshistoria 2013
Mircona

Bonnier Tidskrifter

Mircona utvecklar och tillverkar specialiserade skärverktygssystem för industrin. Det
grundades 1948 i Gävle av Wlajko Mihic och fick
snart namnet Gävle verktygsfabrik. Produktionen inriktades mot skärverktyg i snabbstål och
hårdmetall. Gradvis etablerades samarbete
med bland andra Volvo, Saab och Alfa Laval.
Företaget blev först i Europa med att använda
så kallad vändskärsteknik. Under 1960-talet
ändrades namnet till Mircona.

Bonnier Tidskrifter är ett dotterbolag inom
Bonnierkoncernen främst inriktat mot
tidningsutgivning och numera publicering
även i nya medier. Företaget är huvudägare
i fyra specialiserade tidningsförlag och har
inom sig bland annat den stora avdelningen
Bonnier Korsord. Starten kan spåras till 1906,
då Julstämnings förlag bildades, senare Åhlén
& Åkerlunds förlag, Bonnierägt 1929. Förlaget
bytte namn till Bonnier Tidskrifter år 2000.

DHL

Bonnier Förlagen

Tidningen Dagens Nyheters första nummer
kom ut i december 1864, grundare var Rudolf
Wall och redaktionen låg på Riddarholmen
i Stockholm; upplagan var 6000 exemplar.
I dag läses tidningen av omkring 793 000
personer varje dag, varav något över en
halv miljon är stockholmare, och utkommer
i versioner för papperstidning, webb och
läsplatteläsning. AB Dagens Nyheter ingår i
dag i Bonnierkoncernen.

Det internationella företaget DHL är globalt
marknadsledande inom logistikbranschen: express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransporter och brevbefordran. Verksamheten täcker
mer än 220 länder och involverar omkring
275 000 medarbetare. DHL ingår i Deutsche
Post DHL. Bland marknadsengagemangen
märks bland annat sponsringssamarbetet
med Gewandhaus Orchester i Leipzig, Volvo
Ocean Race och Rugby World Cup.

Sedan 1992 inryms Bonniers svenska förlagsoch bokklubbsverksamhet i Bonnierförlagen
AB, där bl.a. Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget
Forum, Bokförlaget Max Ström, Bonnier Fakta,
Bonnier Pocket och Mix Förlag ingår, liksom
Bonniers Bokklubb, Bokklubben Svalan och
Lyssnarklubben I Bonnier Förlagen ingår också
agenturen Bonnier Group Agency och Books
& Dreams. I Bonnier Förlagen arbetar i dag
omkring 250 personer.

Genom medlemskapet visar företag och
organisationer sitt stöd för näringslivets historia.
Många är både medlemmar och använder våra
tjänster. Alla våra medlemmar hittar du på:
www.naringslivshistoria.se/Om-oss/Foreningen/
Vara-medlemmar

AB Dagens Nyheter

Vem vårdar
företagets historia?
Låt experter ta hand om källmaterialet
och skapa affärsnytta ur er historia.
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Vi är en affärsdrivande ideell förening med
uppdrag att bevara och presentera näringslivets historia i världens största näringslivshistoriska arkiv. www.naringslivshistoria.se 49

Av Hans G. Svensson

Lös korsordet och vinn en bok!
Skicka in korsordet till: info@naringslivshistoria.se eller Företagsminnen korsord,
Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48 – 50, 167 33 Bromma. Glöm inte att
bifoga ditt namn och din adress. Dragning bland rätta svaren sker 4 september 2013.
Vinnaren får boken Kvinnors entreprenörskap under 400 år författad av Anita Du
Rietz. Boken finns även att köpa på www.naringslivshistoria.se.
Förra numrets vinnare och rätta svar hittar du på www.naringslivshistoria.se/korsord
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Fråga Företagsminnen

Centrum för Näringslivshistoria uppmärksammar
införandet av näringsfriheten 1864. I dag finns
inte den förordningen
längre. Vad hände?
Henrik Johanson, Solna
det är riktigt att den kända förordningen om
”utökad näringsfrihet” antogs vid konseljen 18 juni.
Portalparagrafen är tydlig och kortfattad; meningen och
den politiska grundprincipen är klar.
Förordningen (SFS 1864:41) höll sig oförändrad i tjugo
år. Mot slutet av 1880-talet kom de första ändringarna,
regleringar och sedan inskränkningar i utländska medborgares rätt att bedriva så kallad gårdfarihandel. De
orsakades bl.a. av rädslan för människor som då kallades
”ryssjudar”.
Nästa ändringsomgång kom på trettiotalet, då det bland
annat förtydligades att juridiska personer hade samma
rättigheter som fysiska. I realiteten hade andra inskränkningar skett, utan att lagens ändrades, exempelvis rätten
att handla med vin och sprit.
Förordningen avskaffades slutligen 29 november 1968.
Det näringsfrihetsombudsmansämbete och det näringsfrihetsråd som hade inrättats (som senare blev marknadsdomstolen) hade något annorlunda inriktning: de skulle
mer bevaka monopoltendenser på marknaden än skydda
den mot myndighetsbeslut.
I den i dag gällande regeringsformen från 1974 skyddas
näringsfriheten i en särskild paragraf.

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

företag eller produkter. Mejla den till info@naringslivshistoria.se så får du
svar från Centrum för Näringslivshistorias team av arkivarier och historiker.
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Annons/affisch52
för Blå rand cement med Södersjukhuset i Stockholm som
motiv. Cementen behövdes inte minst till den underjordiska beredskapsdelen. 1940-tal. Lars-Åke Janssons samling, Centrum för näringslivshistoria.

företagsminnen 2013:3
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av Centrum
för Näringslivshistoria, www.naringslivshistoria.se

