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Historia vidgar synfältet

det finns många anledningar att läsa historia, t.ex.: för att
man kan lära av den, för att det hjälper en att förstå varifrån
man kommer eller för att det är underhållande. Ett lika viktigt skäl, som jag skulle vilja lyfta fram, är att historiska studier kan skapa vidsynthet och underlätta mötet med personer
från andra kulturer.
Inom den akademiska världen talas det ofta om paradigm,
ett rådande system som styr vilka frågor som ställs, vilka
svar som ges och vilken metod som används, och som ingen
ifrågasätter eller ens tänker på att de existerar. Utökat har
paradigm kommit att få en bredare betydelse av den tidsanda
eller världsbild som råder på en viss plats under en viss tid
och det är så jag använder ordet.
De flesta av oss har bara tillgång till ett mycket litet antal
paradigm: Förutom den egna generationens, sina föräldrars
(som bara skiljer sig nog mycket från det egna för att möjliggöra ett föräldrauppror) och kanske även sina mor- och farföräldrars, vilket kan vara lite mer avvikande. Problemet med
att knappt ha mött några andra paradigm är att man då lätt
tror att det egna är fullständigt odiskutabelt och överlägset
alla andra. När man någon gång hör om ett skeende, kanske
bara ett sekel tidigare, så dömer man lätt den tidens människor som barbariska eller rent av helgalna. ”Hur kunde man
tänka så?!”, är alltid den första reaktionen när någon börjar
läsa om gångna tider.
Denna kronocentrism (uppfattningen att våra värderingar är överlägsna alla tidigare epokers) är kanske inte
så farlig i sig, även om den hindrar all förståelse av våra
förfäder. Problemet är dock att kronocentrism oftast går
hand i hand med etnocentrism (uppfattningen att våra
värderingar är fullständigt överlägsna alla andra kulturers).
Nu är det knappast min mening att förfäkta en relativism
som håller alla åsikter för lika sanna, men att den absoluta
sanningen skulle ha tagit mandom just i landet Sverige,

hösten 2008 finner jag ändå ganska otroligt. Och även om
så vore fallet, så leder fördömande och överlägsenhet sällan
till något konstruktivt; vare sig om det är andra länder, som
man förhandlar med eller människor med en annan etnisk
bakgrund här hemma som man skall bygga en gemensam
framtid tillsammans med. Allt konstruktivt samarbete börjar med att nå förståelse.
Och det är här historiestudierna kommer in. När man
skaffat sig vänner i historien, genom att läsa sin farmorsmors dagbok, en uppskattad författares brev eller varför
inte diskussionsprotokollen från ett företags grundande, så
börjar man förstå att kloka och sympatiska personer faktiskt
kan ha kommit till helt andra slutsatser om världen och
livet än man själv. Man håller inte med dem, men man kan
respektera dem och oftast även upptäcka att det finns någon
liten poäng även i deras paradigm. Vidare ser man hur stor
del av en persons åsikter som inte tycks vara resultatet av
ett personligt val utan av den allmänna tidsandan. Och när
man väl har vant sig med främmande paradigm historiskt,
är det även betydligt lättare att möta
personer med andra paradigm i vår
samtid.
Slutligen tror jag faktiskt även
att man blir lite klokare, efter att
en gång ha känt den där svindlande känslan när marken faller
bort under fötterna och man
inser att man kan tänka så
väldigt, väldigt annorlunda. Så läs historia!
Och börja med artiklarna i denna tidning!
edward blom redaktör
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		 På gång inom det näringslivshistoriska fältet just nu.
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tvål och parfym,
och grunden lades för ett stycke
svensk företagshistoria. s. 30.
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Jacob Palmstierna är ett exempel på människor som vågar språnget, och kan gå hur
långt som helst.
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Finanskriser uppstår i en
farlig kombination av samverkande orsaker – mönster
av kaos.

34 | Fånga platsen
		 Runt om i Sverige finns många miljöer som belyser
händelser i vår ekonomiska historia. | anders johnson
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Punschens spännande historia för den vetgirige och punschrecept för den törstige! s. 20.

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

Vad har ditt företags historia
med framtiden att göra?
centrum för näringslivshistoria ser till att berättelserna bevaras och används – av företagen själva, i skola och
forskning och av andra viktiga målgrupper. Näringslivets historia behövs för att ge bakgrunden till vad som bygger tillväxt
och välfärd. Historien ger oss många goda exempel och är
även till nytta vid arbetet med företagskultur, varumärken och
marknadsföring.
Vi sköter ditt historiska arkiv och berättar din historia – i
form av föredrag, böcker, utställningar eller webbplatser. Vi

gör research och sammanställer underlag, driver intervjuprojekt och sköter dokumenthantering.
Ditt företag kan bli medlem i föreningen Centrum för
Näringslivshistoria. Det ger dig möjlighet att se hur andra
företag använder sin historia. Du får även denna tidskrift, en
och annan bok och blir inbjuden till olika evenemang hos våra
medlemsföretag (se listan på sid 34).
Vill du veta mer, besök gärna www.naringslivshistoria.se
eller kontakta vd Alexander Husebye 08-634 99 14!
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krönikan | signhild arnegård h ansen

EU-inträdet, en historisk vändpunkt
vad är det som bygger framgång och välstånd i ett land?
Om man tittar på den historiska utvecklingen i Sverige blir
svaret tydligt. Det är entreprenörer som bygger välstånd.
Sverige var under 1800-talet ett av Europas fattigaste länder,
vi fick till och med ekonomiskt bistånd från England.
Men så började Sverige plötsligt lyfta. Mellan åren 1870
och 1970 var den svenska tillväxten starkast i världen och i
början av 1970-talet tillhörde vi toppen av välståndsligan. En
nyckelgrupp för detta ekonomiska jättelyft var entreprenörerna, de som startade nydanande verksamheter i näringslivet.
Anders Johnson har skrivit en spännande skrift om detta,
De lyfte landet, som har inspirerat mig många gånger i mitt
företagande.
Vi startade vårt familjeföretag Svenska LantChips 1992
och har nu drivit det i 16 år. Det känns givetvis inte särskilt
”historiskt” ännu. Vad kommer att stå i historieböckerna om
vår tid? En riktigt betydelsefull milstolpe i Sveriges historia är EU-medlemskapet 1995. Medlemskapet och därmed
tillgången till EU:s inre marknad är en fantastisk motor för
handel, jobb och välstånd.
För oss på Svenska LantChips var förändringen omedelbar
och skillnaden var som natt och dag. Tidigare fanns kvoter
för hur mycket chips och andra livsmedel som varje land tog
in. Även om vi låg inom kvoten var vi tvungna att förtulla
våra leveranser, ofta i flera länder och till olika tariffer, och vi
hade återkommande problem med att bäst före-datumen blev
korta eller gick ut när pallar med våra chips stod och blev
gamla på en tullstation i något land söderöver.
Efter EU-inträdet kunde vi i princip sälja chips i Europa
på samma sätt som vi gjorde i Dalsland när vi startade. Det
var bara att lasta in chipspåsarna i bilen och åka ner till
handlare och mässor i Tyskland, Danmark och Belgien.
Leveranserna kunde rulla från dörr till dörr, det fanns inga
hinder. Jag tror det är svårt för den som inte drivit företag att
förstå vilken skillnad det innebär med denna frihandel, hur
det underlättar transporter och gör det lättare för företag att
nå ut till konsumenter. En klädtillverkare från Portugal jag
mött berättade om hur företaget i månader haft bilar med
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stora lager stående i väntan på att alla avgifter, tullar och
papper skulle bli klara, och hur de efter EU-inträdet bara
kunde be chaufförerna lägga ur handbromsen och köra ut till
kunderna på andra sidan gränsen.
Redan ett par år efter vår företagsstart hade vi märkt
att när man sysslar med nischprodukter så är den svenska
marknaden liten. Vi behövde söka oss ut till större marknader för att kunna expandera och för att minska vår sårbarhet. Trots att vi inte hade någon bakgrund i branschen
hade vi lyckats i Sverige, vilket gjorde oss nyfikna. Att vi
tog steget ut i världen har betytt mycket för möjligheten att
växa. Exporten utgör i dag 65 procent av inkomsterna i vår
svenska fabrik. I skrivande stund har vi även fabriker i Belgien och USA och är i färd med att öppna en produktionsanläggning i Japan. Steget ut i Europa blev ett första steg på
väg ut i världen.
EU-inträdet var på många sätt ett startskott för en ny tid.
Efter det har globaliseringen av världsekonomin tagit fart
på allvar och fått än större kraft efter att Kina blev medlem
i WTO år 2001. Handelshinder har avvecklats, ny teknik
har minskat avstånden. Vi går snabbt mot en ”inre marknad” som omfattar hela världen. Det finns ingen naturlag
som säger att Sverige och andra jämförbara länder ska
fortsätta vara rika, tvärtom. Vi får inte slå oss till ro. Om
vi ska kunna klara de utmaningar som vi står inför krävs
en ny omställning, en omställning fullt jämförbar med den
Sverige gjorde från jordbruksland till
industrination under förra århundradet. Världen ser helt annorlunda
ut nu mot vad den gjorde då, men
en sak är sig lik; återigen är entreprenörerna en nyckelgrupp för att
nå framgång!
signhild arnegård h
 ansen
är ordförande i Svenskt
Näringsliv, samt grundare
av och ordförande i
Svenska LantChips AB.
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Noterat
Museum of American Finance

BMW satsar 80 miljoner euro på att
förbättra sitt museum
Lagom till Münchens 850-årsfirande invigde BMW
sitt nyrenoverade historiska museum i anslutning till
BMW-Welt. Förutom att hämta sin nya bil på plats kan
den intresserade numera även beskåda ”generna” hos ett
av världens starkaste varumärken i prestigeklassen. I en
mycket elegant installation ryms koncernens 90-åriga
historia. Arbetet har haft en generös budget – närmare
80 miljoner euro av den totala budgeten för BMW-Welt
om 500 miljoner euro! Vid invigningen gav koncernchefen Norbert Reithofer ett memento för värdet av historia
– ”Kunskapen om vårt ursprung, erfarenheterna och utvecklingen som vårt företag har genomgått, ger oss kraft
och inspiration i vårt dagliga arbete”.
Namnet BMW står för Bayerische Motoren Werke,
men det visste du förstås, liksom att loggans vita och
blåa fält relaterar till de bayerska vapenfärgerna.

Amerikansk finanshistoria skrivs just nu i realtid – men
för den som vill se bortom larmet och även konstatera att
inget är nytt under solen, rekommenderar vi ett besök på
Museum of American Finance. Museet huserar i imponerande lokaler i anslutning till Smithsonian Institution.
Adressen är 48 Wall Street.
Amerikansk ekonomisk historia berättas ur olika teman som ”Money”, ”Entrepreneurs”, ”Banking in America” samt ”Art of the Exchange”. I sin programförklaring vill man bidra till ”public knowledge of open market
capitalism and American entrepreneurship” – företeelser
som är omdebatterade i dessa yttersta dagar. I alla fall
blir det intressant hur man så småningom kommer att
förhålla sig till höstens storm över Wall Street som i
sitt släptåg öppnat för nya konstellationer av ägande
som knappast någon tagit för troligt. Besök Museum of
American Finance på nätet: www.moaf.org

Näringslivshistoria i Berlin
Historiska museet i Berlin har under det gångna året
haft en stor utställning om Gründerzeit, d.v.s. den period
1848–1871 när borgerligheten började ta ekonomisk och
politisk plats på adelns bekostnad, och ett mycket stort
antal framgångsrika företag grundades. Utställningen blev
en stor succé med mycket höga besöksantal och särskilt
intresse från skolklasser. Den omfattande museikatalogen
rekommenderas och finns till försäljning på www.dhm.de
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Gammal Pucko nu på film
Nu på juldagen 2008 är det premiär på SF:s storsatsning
Rallybrudar, gjord av samma team som stod bakom
Göta Kanal 2. Pucko Chokladmjölk har alltid varit den
bilburna ungdomens speciella favoritdryck och till denna
film har det framställts en autentisk Pucko-etikett
utifrån ett original från 1965. Originaletiketten ingår
i Arlas arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria och
centrumet har även lånat ut en reklamaffisch för mjölk,
som hänger inne på ett café i en av filmens scener. Pucko
lanserades 1954 av Mjölkcentralen som även sålde glass
och ost under namnet Puck. På www.arlafoods.se/historia kan du läsa mer om Puckons historia.

Barnängenaffisch av Jane Bark
I förra numret av Företagsminnen , som även gick med
som bilaga i Dagens Industri , pryddes baksidan av en
reklamaffisch för Barnängens Barntvål. Tyvärr kände vi
inte till upphovsmannen bakom verket. Det är sällan det
framgår av reklamaffischerna i företagsarkiven vem som
hållit i penslarna. I detta fall har vi dock fått besked, och
det var inte vem som helst utan konstnären och illustratören Jane Bark som målat det glada barnet i baljan.
Jane Bark har nu även skrivit till oss och redogjort för
bildens tillkomst i början av 1950-talet, och hur nöjd hon
var med att ha lyckats ”måla en så naturalistisk baby med
gouache, eller täckfärg, som det kallades då. [---] Annars var det ju mest förenklade ’roliga gubbar’ i 50-talets
anda som gällde”. Arbetet skedde på Eco annonsbyrå,
”en pigg liten annonsbyrå, där jag lärde mig mycket på
kort tid”, berättar hon vidare.
Senare, 1955, kom Jane Bark att arbeta på DN:s tecknarstuga, med modeteckningar och annonser för bland
andra Hennes & Mauritz. Under 60- och 70-talen blev
hennes porträtt av fylliga kvinnor och realistiska porträtt i främst tidningen Femina en uppskattad kontrast
mot det rådande romantiska veckopressidealet. På 80och 90-talen blev det såväl tidningsillustrationer som
reklam, förpackningar och informationsarbete. Barks
främsta arbeten finns samlade i boken Jane Barks Bilder
– Från femtiotalet till idag. Hon bidrar fortfarande varje
vecka med ”veckans lunchporträtt” i tidningen FOKUS.
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9,4 kilogram historia
Svenska Shell har nyligen
levererat sitt arkiv till
Centrum för Näringslivshistoria,
ett arkiv som
bl.a. innehöll f lera
historiska bensinpumpar! I samband
med detta donerade
de även ett exemplar
av A History of Royal
Dutch Shell, som utkom
förra året. Detta är den
bokstavligt talat tyngsta
historik som inlemmats i
Centrum för Näringslivshistorias stora samling företagsmonografier. De fyra smakfullt layoutade delarna, sammanfogade i en designad plastbox, väger nämligen hela 9,4
kg. Förlag är Oxford University Press och författarna
ett antal namnkunniga professorer, vilket borgar för att
även innehållet lär vara tungt. Dock bara i bemärkelsen
gediget – det rika bildmaterialet och den tilltalande
layouten garanterar ett lustfyllt läsande.
Foto: Jonas Dahlberg.
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Uppbrottets skapande krafter
Uppbrottet, även det ofrivilliga, leder ofta till något bättre än om man hade fått stanna
på sin post. Människor som vågar språnget, och företag som lever rastlöst, kan gå hur
långt som helst. | bertil torekull
”den rastlösa nutidsmänniskan”
– så hette en bok på 60-talet som jag
denna svindlande osäkra höst finner i
min bokhylla. Den skrevs av Staffan
Burenstam-Linder, rektor för Handelshögskolan, även handelsminister i en av
Fälldin-regeringarna. Kanske, tänker
jag, är det dags att snart skriva historien om det rastlösa företagandet. Inte
historien om kapitalets grymt rastlösa
sökande efter vinst och säkerhet jorden
runt, men om entreprenören som aldrig
låter sig stillas i sin iver att förverkliga
sin positiva idé eller dröm; läs Ericsson,
Dahlén och Nobel eller Kamprad, Henning Persson och Grimaldi.
En sådan bok skulle handla om
människor som hämtar lust och kraft
av motståndet, hur vedervärdigt eller
subtilt det än under resans gång är. Det
är individer som drabbas av, eller litar
till, uppbrottets skapande paradox –
förmågan nämligen att bryta upp från
det gängse och våga tänka nytt medan
den konventionella visdomen sjunger
sin reaktionära visa om att ”så kan man
inte göra” eller ”så har vi aldrig gjort”,
avbrutet av en feg suck av typen ”man
vet vad man har men inte vad man får”.
I mitt eget tidningsliv har jag gång på
gång sett och upplevt uppbrotts-miraklet.
Den okände invandrade journalisten Erik
Westerberg bröt upp inte bara från sitt
hemland Finland utan också från underhållningsjournalistiken på gamla Åhlén
& Åkerlunds förlag. Han tänkte fram det
då revolutionerande konceptet för Veckans affärer 1965 – att skriva om företag/
ekonomi så att alla förstod och inte bara
direktörerna i sina elfenbenstorn.

Blockaden rämnade
Veckans affärer bröt mark för en demokratisk insyn i näringslivet, inte bara då
i Börsen. Som Westerbergs nära medarbetare minns jag stoltheten då vi kunde
registrera de första läsarna från facket. I
VA fick de sanningen ur hästens mun;
de slutna rummens informationsblockad
8

började rämna, lagar om medbestämmande och delaktighet skulle snart
ligga i luften. Men jag minns det inledande föraktet från etablissemanget,
pratet om VA som ett slags Hänt i
Veckan, samtidigt som även de stora
namnen – Wallenbergs, Johnsons, Bonniers, Stenbecks – stod i smygkö för att
få komma på färgomslag i tidningen,
som snart var en gyllene succé.
Självklart beredde VA marken för
mig att trots hetsen mot Bonniers dominans starta Dagens industri 1976, först i
tvådagarsutgivning, till sist i sexdagars.
Ur en inledande investering på ynka 12
miljoner kronor har sedan dess en miljardbusiness i ekonomisk information
vuxit fram med globalt stuk, det finansiella flaggskeppet i Bonniers armada.
Också mot DI reste sig ”kretsarna”:
icke ännu ett affärsblad att störa sömnen
med! Plötsligt ”räckte” det med VA som
man tio år tidigare inte heller velat ha ...

Det beror på Atlanten
Personligen förstod jag nog inte det ”uppbrottsliga” i grundandet av dessa två tidningar förrän jag i Boston mötte en professor i entreprenörskap som satte namn
på själva fenomenet. Jag frågade honom
varför det i USA (glöm nu 2008!) ansågs
så positivt med företagare, varför de hyllades – Henry Ford som Bill Gates.
Hans svar gav mig en metafor som
jag haft livligt bruk av: ”Det beror på
Atlanten”, sa han. Folk som kom till
USA lade en ocean mellan sig och sitt
förflutna, oftast utan möjlighet att
vända åter, de bröt definitivt med sitt
ibland dystra förflutna och fick lita på
sina överlevnadsinstinkter, på egen kraft
och talang. De som lyckades blev hjältar
likt pionjärerna som erövrade prärien,
en myt skapades om möjligheternas
land. Dess väv hade många hål men nog
med substans för att bara från Sverige
locka en miljon att våga språnget över
vattnet och testa bärigheten i Atlantsyndromet.

Denna tidning – Företagsminnen
– skulle kunna ägna decennier åt att
skildra denna företeelse: entreprenörens
”point of no return”, känslan av att en
idé må bära eller brista. Allt stort företagande har någonstans en essens av
uppbrott, rastlöshet. Själv fick jag av
professorn ett instrument att förklara
medieindustriella succéer som Veckans
affärer, Dagens industri och för att
ta ett färskt bevis – tidningen Amelia,
skapad av ett från Italien invandrat
geni, Amelia Adamo.
Alla dessa tre tidningar representerade
i sin tid ett uppbrott från det sedvanliga. Idag är ekonomisk journalistik ett
begrepp lika nödvändigt som kontroversiellt och journalistiken i Amelia har
överallt kopierats och fött nya produkter.

Insjösyndrom
Uppbrott är i Sverige inget aktat begrepp.
Här råder snarare ett ”insjösyndrom” – av
trygghet, en frukt av folkhemmets värderingar. En ”uppbrottsling” – en som mot
alla odds startar eget, bryter sig loss från
ett destruktivt förhållande, byter parti
eller samfund, förnyar en bransch (som
IKEA med möbelhandeln) eller gör en
upptäckt vetenskapen först inte vill erkänna (typ Losec) – en sådan person kan
nästan betraktas, om inte som kriminell,
så i vart fall som lite farlig. Mycket riktigt
åtalades Ingvar Kamprad en gång för sitt
deltagande i en möbelmässa i Kristianstad. Han hade sålt möbler där, vilket
inte ansågs passande …
Men värre än misstänksamheten mot
uppbrottsliga personer är att vi svenskar
gärna misstror de möjligheter som ryms
i ett uppbrott. Snarare räds vi på djupet.
När massiva uppbrott exempelvis skakar
en bygd – som skedde då Continental lade
ner däcktillverkningen i Gislaved 2002
– omtalas saken med bestörtning och rubrikernas svärta: Hur ska det gå med alla
arbetslösa? Hur ska kommunen klara sig?
I uppbrottets förtvivlan räcker inte
vår fantasi till att se några öppningar.
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Informationsmöte om sammanslagningen av Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank 1972. Jacob Palmstierna är nr två från
vänster. T.v. om honom sitter Curt G. Olsson, som också blev vd. SEB:s bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Men i Gislaved tog det inte många år
förrän samhället återtagit sin ställning
vid sidan av Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd som en av våra svenska kommuner med lägst arbetslöshet.

Atlantsyndrom
Gåtans förklaring är i hög grad ny företagsamhet. En rad människor startade
nytt, realiserade gamla drömmar eller
gavs nya uppdrag i växande företag. Att
byta arbete eller adress kan ofta räcka
för att ge oss alla en kick. Hopplösheten i Gislaved förbyttes i framtidstro
och växt, ett slags Atlantsyndrom i
småländsk tappning: att bli avskedad
var som att tvingas segla över ett hav av
ovisshet och ensamhet. Ett litet tag. Sedan utlöstes de skapande krafterna.
Individuellt kan avskedets chock
naturligtvis vara svår. Jag vet, för jag
har själv vid hög ålder blivit avskedad.
Det kan som denna hemska höst gälla
tiotusentals arbetare och tjänstemän,
och det kan – för att nu se saken från ett
perspektiv av ledarskap – gälla toppchefen som förlorar drömjobbet, kastas ut i
kylan där gamla vänner vänder honom
eller henne ryggen, strålkastarljuset
slocknar och livet blir dramatiskt annorlunda.
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Palmstiernas comeback
Låt mig ta ett exempel som jag känner inifrån, skildrat i en just utkommen memoarbok av Jacob Palmstierna.
Många minns säkert händelserna 1989,
då SE-bankens högste chef – själv besläktad med familjen Wallenberg – efter
en mediestorm kring några konstiga
hus- och hyresaffärer brådstörtat ansåg
sig tvingad lämna sitt vd-skap. För
Jacob Palmstierna var det en oerhörd
sak – hela livet hade han ägnat åt banken. Den legendariske Marcus Dodde
Wallenberg hade själv fostrat den unge
släktingen i finansvärldens hårda skola.
Han var designerad att en dag bli bankens högste och när han väl stod vid
sina drömmars mål störtade han.
Uppbrottsligt sett kunde historien
ha slutat här. Men Jacob Palmstierna
gjorde en sagolik comeback. Först
blev han en nyckelfigur i att reda ut de
förvecklingar och den skandalösa låt
gå-ekonomi inom bank- och fastighetssektorn som ledde till Sveriges största
finanskris i början av 90-talet.
Sedan blev han som ordförande den
som ledde arbetet att rädda statens konkurshotade Nordbanken – den som idag
heter Nordea och är ett spännande nordiskt finansföretag, som mer än väl betalat

åter vad staten fick punga ut med för att
rädda vad som räddas kunde.
I denna artikels speciella sammanhang – uppbrottets skapande paradox
– är Palmstierna ett paradfall. Genom
det hemska uppbrottet från banken som
varit hans liv fick han pröva sina egna
vingar – och på egna meriter, utan stöd
av välvillig släkt – erövra en ny position.
Som han själv säger i boken: ”jag fick
mina bästa år”. Så är det med uppbrott
– att bryta upp är inte bara att lämna,
det kan vara att äntligen få komma hem
och visa vad man duger till.
bertil torekull är författare, f.d.
chefredaktör för bl.a. Svenska Dagbladet,
grundare av Dagens Industri samt vindkraftsentreprenör. Han är även känd under
signaturen Mr Trend.

Boktips!

1. Jacob Palmstierna: Jacobs stege

– En bankmans triumfer och nederlag (Ekerlids förlag).
2. Bertil Torekull: Uppbrottslingar. Betraktelser om konsten
att bryta upp och komma hem
(Wahlström & Widstrand).
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Finanskriser skapas i ett
mönster av kaos
Att analysera en finanskris är relativt enkelt. Det svåra är
att pricka in rätt tidpunkt. Kriser uppstår inte av ett enstaka skäl. Snarare uppstår en farlig kombination av samverkande orsaker – ett kaosmönster. | ronald fagerfjäll
den här artikeln har jag med flit
skrivit flera veckor före publiceringen.
Tanken är att det riktigt dagsaktuella
inte hör hemma i ett försök att teckna ett
historiskt perspektiv på en aktuell kris.
Jag kommer heller inte att försöka
göra någon djupare analys av just den
här finanskrisen. Det är helt enkelt för
tidigt. Det man utifrån ett historiskt
perspektiv kan konstatera är att kriser
inte uppstår bara av en enda orsak.
Erfarenheter från alla de finanskriser som inträffat är istället att det upp10

står en farlig kombination av många
olika saker som samverkar, ett slags
kaosmönster.

Alla med i hysterin
Bland de här orsakerna ser man sådant
som klumpiga politiska ingripanden,
floder av nyemissioner, rader av kreativa
finansiella instrument, lätt kreditpolitik och vågor av riskvilligt kapital från
sparsystemet. I slutet av bubbelskeendet
kommer fifflarna och bedragarna, och
själva punkteringen av bubblan inleds

med att stora företag går i konkurs. I
slutskedet är praktiskt taget alla människor med i hysterin.
Det är ungefär så som även den här
bubblan bildats och spruckit. Försök
till välfärdspolitik via bostadsutlåning,
vårdslösa lån, kreativa ompackningar i
nya värdepapper, riskdrivande bonussystem, ovanligt låg ränta, en sjö av
pengar från de nya exportländerna och
skurkaktiga säljare av trygghetsprodukter. Och vem ville inte vara med och
tjäna riskfria pengar?
De kriser som verkar vara marknadsekonomins ständiga följeslagare är själva
orsaken till att jag skaffat mig en robust
allmänbildning i företagshistoria. Tanken att den som kan historien förstår dagens kriser bättre, väcktes hos mig när vi
företagsminnen 2008;4

Motstående sida: Byggandet av Rockefeller Center i New York 1932 alltså mitt under den
stora finanskrisen. Bilden ingick i ett album en svensk delegation fick med sig från sitt besök.
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelses bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
skrev jubileumsnumret för Affärsvärlden
år 1981, men jag gjorde inte riktigt något
åt saken förrän på 1990-talet.

Analysen lätt, tidpunkten svår
Hur har de relativt nyvunna historiska
referensramarna påverkat mig som finansjournalist och som aktiesparare?
Jodå, utan tvekan har jag blivit säkrare i
bedömningen. Båda de senaste bubblorna
såg jag ju komma. Men det är som med
allt annat inom finanser, analysen är det
lättaste ledet. Det svåraste och olösliga
är att pricka in tidpunkten. Själv låg jag
minst ett halvår fel när det gällde it-kraschen och den här senaste kreditkraschen
trodde jag skulle brisera längre fram.
Så där var det och så kommer det att
förbli. Historien upprepar sig inte, och
det finns bara ungefärliga varningsmönster. Framtiden kommer alltid att
vara genuint osäker och vår uppfattning
om den kommer ständigt att pendla
mellan optimism och pessimism. Kriser
kommer ungefär varje decennium, ibland oftare ibland mer sällan.
Själv har jag under min tid som
analytiker och journalist varit med om
fem börskrascher. Egentligen är de sex
till antalet, men i början av 1970-talet,
då Wall Street fick en ordentlig överhalning, skrev vi svenskar knappt om
finanser. Se för övrigt på listorna där jag
visar de tio största svenska bubblorna
under den moderna svenska börsens tid
och de fem senaste amerikanska. En
komplett lista över alla finansbubblor
som någonsin har inträffat skulle vara
minst tio gånger längre.

Kurserna bombades tillbaka
Den värsta och dyraste kris för Sveriges del, som jag själv sett, började 1976
och nådde botten på aktiebörsen efter
19 månader. Det var då aktievärdet på
de svenska exportföretagen ”bombades” tillbaka till 1909 års nivå i reala
termer. En farlig brygd av regleringar,
aktiv industripolitik, lättsinnig konjunkturpolitik, okontrollerad löneinf lation och övermod bland företagsledarna orsakade denna jordbävning som
ännu i dag kostar svenskarna minst tio
företagsminnen 2008;4

procent i relativ levnadsstandard.
Den svenska kronan har urholkats
med 75 procent mot schweizerfrancen
sedan dess, till exempel. I jämförelse
med sådana ”kostnader” blir dagens stabiliseringspaket rena fickpengar.
När verkligheten krävde rationaliseringar och kostnadsnedskärningar
släppte politikerna i jämviktsriksdagen
loss inflationen med ”överbryggningspolitiken” år 1974, vilket ledde till
övervinståret 1974 och att oljekrisen
drabbade Sverige med fördröjning och
sjufalt värre.
Sällan har krisinsikten varit sämre.
LO drev i samarbete med socialdemokraterna igenom ett dussin nya lagar
på arbetsmarknadsområdet och antog
dessutom ett förslag om löntagarfonder
som skulle ta över makten i Sveriges
största företag. Regeringen hade startat
Statsföretag och där drevs, mot koncernchefens vilja, ett gigantiskt stålverksprojekt i Luleå, Stålverk 80.

Palmes dukade bord
Den borgerliga regering, som enligt
statsminister Olof Palme tog över ett
”dukat bord”, klev rakt in i 1900-talets
kanske hårdaste lönsamhetskris i konkurrens med den som inträffade efter
första världskriget.
Den nye industriministern Nils G.
Åsling tvingades öppna ”akutmottagning” för alla nödlidande företag. Miljarderna rullade. Staten började snart
låna pengar utomlands i stor skala och
budgetunderskottet var redan i den första borgerliga budgeten rekordstort. En
av de första åtgärderna blev att stänga
stålprojektet i Luleå.
Snart sagt alla svenska industriföretag
råkade i kris och en del av dem utplånades. Men bilarna och verkstäderna skulle
få jättevinster efter en serie devalveringar. Det skulle medverka till en ny kris.

90-talets bankkris
Den näst värsta bubblan blev därför
även den svensk och hemmagjord. Det
handlar förstås om bankkrisen i början
av 1990-talet som kostade 8–10 procents
bortfall i tillväxt under några år av

vilket en del nog har återerövrats. Förfärligt dyrt det också. Kostnaderna för
bankakuten blev däremot försumbara
när krisen väl värkt ut.
Sverige fick åren 1989 och 1990
mycket kraftiga löneökningar som
tillsammans med svag produktivitetsutveckling höjde lönekostnaderna med 22
procent, mot 9,4 procent i Västeuropa
som helhet. Kostnadskrisen kom samtidigt som den internationella konjunkturen vände nedåt.
Avreglering av valutamarknad och en
stor inflationsdämpande skattereform
genomfördes alltså vid ett dåligt tillfälle. Men problemet är att avregleringar
alltid kommer olägligt.
Äventyrliga lån till fastigheter styrdes
vid den här tiden via finansbolag och sådana mindre banker som ville slå sig in i
storstäderna. Fastighetsvärdena sprängde
alla tidigare gränser. Den nya politiken
dödade inte bara inflationen utan den
överspekulerade lånemarknaden.
I oktober 1990 blev läget ohållbart
för Nyckeln och Gamlestaden, de djärvaste topplånegivarna, som även opererat i London. I december började även
Nordbankens problem uppdagas.
Under 1991 nådde krisen fastighetsbolag efter fastighetsbolag och bank
efter bank. En borgerlig regering tillträdde mitt i skeendet på hösten. Under
1992 hamnade sparbanksrörelsen i djup
kris. S-E-Banken tog Gotabanken i
pant i december.

Fritt fall för kronan
I detta skede kom nedvärderingen
av kronan sent på hösten och ställde
till det, för framför allt S-E-Banken
som hade stora utlandslån och till slut
fick räddas av sina ägare. Kronan fick
alltså släppas fri hösten 1992 och valutamarknaderna pressade ned den med 27
procent. Återigen skulle dollarn värderas
upp och återigen skulle industrin i landet genomgå en renässans efter en kort
men förödande kostnadskris. Inte sedan
1920-talet hade industriföretagen gjort så
stora personalneddragningar, de flesta i
storleksordningen 25 procent. En svensk
exportindustri, med halverade lönekostnader (!), kastade sig över exportmarknaderna. Det var upplagt för en ny fest och
för nya kriser. Lyckligtvis kom Kinas nya
utbud av arbetskraft och kylde av infla11

Stora börssalen i Börshuset i Stockholm, den stora kraschens år 1929. Fotot är taget från börschefens plats av en anställd vid LM Ericsson,
säkerligen för att dokumentera kommunikationssystemet. Ericssons bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
tionen och lika lyckosamt var det att de
svenska politikerna nu äntligen lärt sig att
balansera ekonomin bättre.
Men den, som i likhet med Milton
Friedman, inbillat sig att bara politiker
kan ställa till med en börsbubbla skulle
få något att tänka på.

Dyrkan av framtiden
Nyår 2000 passerade först utan att den
stora fruktade ”milleniebuggen” slog till.
Flygplanen störtade inte och elsystemen
stängdes inte på grund av datasystem
med årtal på två siffror (00). Allt fortsatte som förut in på det nya året, men
skillnaden blev att de stora företagen i
telebranschen kom med i den börshysteri
som präglade allt som hade haft med
Internet att göra. Världens största börsbubbla höll supersnabbt på att bygga upp
sig, telekomjättarna representerade ju
helt andra värden än små it-konsulter.
Svenska Ericsson, som redan hade
problem med sina mobiltelefoner, drogs
med upp till osannolika värden. Detta
blev historiens ”värsting” i ”marknadens
dyrkan av framtiden” trots alla tusentals
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nya välutbildade företagsanalytiker och
deras riskmodeller.
I Sverige fanns bland andra Icon Medialab som nådde en kursökning på 825
procent för helåret 1999. I totalt börsvärde blev det 10 miljarder kronor, vilket var
sagolikt för ett litet konsultföretag som
just förlorade en halv miljon per anställd
i årstakt och bara omsatte 400 miljoner
kr. Men Icon Medialab byggde ”framtidens Volvo”. Det fanns många andra,
från Spray till Boo.com. Men störst av
alla var Jonas Birgersson, 27 år. ”Jag har
en sorts talang som det är min skyldighet
att göra det bästa av”, sade denne grundare av Framtidsfabriken.
Det vimlade av unga strateger denna
höst. Det fanns en spännande uppkäftighet i luften, men också en nästan
rörande naivitet när det gällde svårigheterna att bygga uthålliga företag.
Detta var en svensk del av ett internationellt bubbelförlopp, som just gick in i
sin sista kaotiska och spekulativa fas. De
sista 40 värderingsprocenten av bubblan
kom på bara fem–sex månader runt millennieskiftet. Denna sista uppblåsning

gick dubbelt så snabbt som 71 år tidigare
på Wall Street. Världen hade alltså aldrig
varit med om något liknande.
Hysterin kom inte från lilla Sverige utan från dollarstarka USA som
dammsög världen på spännande aktier.
Två tredjedelar av Stockholmbörsen
skulle smälta bort på 36 månader och
ännu mer på Nasdaqbörsen.
Krisen ledde inte till några stora
makroekonomiska följder eftersom
fondspararna och pensionsspararna tog
smällen direkt. Men den lätta räntepolitik som följde i bubblans spår bäddade
för nästa problem, överdrivet risktagande på USA:s bolånemarknad och i
världens investmentbanker.

Kvalificerat struntsnack
Det var därför jag log överseende när
jag nyligen deltog i en radiodebatt med
en vänsterutopist som lade ut texten om
de lyckliga åren då socialdemokratin
reglerade banker och en högerutopist
som påstod att det alltid är politiker
som ställer till finanskriser. Som tur
var räckte inte tiden för den avslutande
företagsminnen 2008;4

kommentar som jag hade blivit utlovad.
Jag hade ”kvalificerat struntsnack” på
tungan och sådant säger man ju inte
gärna i direktsänd radio om man har en
minut på sig att förklara. Men här har
jag alltså förklarat. Läs gärna snabbresumén för några andra av 1900-talets
finanskriser i den separata artikeln.
Den stora faran med finanskriser
är att de ställer till med oreda i den
underliggande ekonomin och att detta
kan kosta tillväxt under lång tid framåt,
precis som det gjorde på 1970-talet i
Sverige eller i 1930-talets USA. Att låta
”marknaden ta hand om förtroendekrisen” är en lika utopisk som vårdslös
inställning. Som tur var fanns det
hösten 2008 en ärrad socialdemokratisk
premiärminister i Storbritannien, Gordon Brown, som drog med sig övriga
EU-regeringar till krishantering.
Men det finns också en annan stor fara
och det är att uppfattningarna om ekonomin polariseras på det sätt som de den här
gången ser ut att göra i USA. Inte lika illa

fler bubblor...

Grängesbubblan 1911
Sveriges största börsras inträffade
redan år 1911 om man räknar i reala
termer. Det skulle ta 70 (!) år innan
börsen nådde samma indexnivå. Men
aktiespararna 1911 var få och börshandeln gällde först och främst Grängesbolaget. Krigsinflationen fick snart
spekulanterna att glömma problemen.

Krigsbubblan 1918
År 1918 nådde börsen på nytt en toppnivå, även om det till stor del handlade
om inflationsluft. I december 1918,
efter krigsslutet, sprack bubblan. De så
kallade emmissionsbolagen försvann
liksom finansmännen. En tredjedel av
företagsägarna fick släppa sina aktier
till bankerna. Nedgången varade i 39
månader till mars 1922. 62 procent av
börsvärdet försvann. Företagen fick
ett stålbad, men 1920 blev ändå en
tillväxtperiod.

Wall Street 1929
Under 1929 steg spekulationen i USA
till febriga nivåer och det gällde nu
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som i Europa på 1930-talet kanske, men
det finns risk för att populistiska politiker
och debattörer till vänster och höger undergräver förtroendet för alla marknadens
och demokratins institutioner, och förmedlar bilden av makthavare som alltid
skor sig på de små och fattigas bekostnad.

Lätt att glömma
Människor har förvånansvärt lätt
att glömma att de nyss fått de största
standardökningarna i mannaminne.
1990-talet var precis som 1920-talet en
exceptionell framgångsperiod för marknadsekonomin, därav den överdrivna
optimismen. USA är världens ledande
ekonomi och bryter därför ständigt ny
mark när den egna ekonomin ska utvecklas och växa. För andra ekonomier är det
lättare, de har länge kunnat använda de
stigar som amerikanerna redan trampat
upp. Trots att det är lättare att gå på upptrampad stig var det bara 20, av fler än
100 ekonomier, i den långa kön bakom
USA som rörde sig snabbare än ledareko-

de nya bilföretagen, radioföretagen
och byggnadsföretagen bland annat.
Pådrivande var ett slags investmentbolag som köpte aktier i varandra.
Kraschen kom på hösten och kurserna sjönk i USA med 80 procent
under 27 månader. Det tog 25 år för
börsen att komma tillbaka och effekterna spred sig först till den amerikanska ekonomin.
Senhösten 1929 kom kraschen på
Wall Street, och kurserna i Sverige
sjönk och sjönk ända fram till våren
1932, då Ivar Kreuger hittades död.
Det var en nedgång som varade i 33
månader och 66 procent av börsvärdet försvann. Räknar man från 1918
till våren 1932 var det ett minus på
78 procent, och räknar man i reala
termer från 1911 fram till våren 1932
var det tre fjärdedelar av realtillgångarna som försvunnit. Inte att
undra på att börsen kom i vanrykte
och att svenska placerare därefter
klamrade sig fast vid räntepapper,
vilket ledde till stora värdeurholkningar när inf lationen kom igång
efter kriget.

nomin under 1990-talet. Det visar hur
dynamisk den amerikanska modellen är.
Framgångarna berodde inte på excesser utan på att detta är världens mest
kreativa och dynamiska ekonomi. Alla
de epokgörande tekniker som håller på
att omvandla världsekonomin efter andra
världskriget kommer från USA: transportteknikerna, automationen, kärnkraften, datorerna, mobiltelefonerna,
biotekniken, Internet, multimedia och
annat. Det kinesisk ekonomi åstadkom
för drygt tusen år sedan med tryckteknik, plog och annat gör amerikansk
ekonomi i vår tid. Om USA skulle gå in
i en ideologisk ”baksmälla” får det alltså
konsekvenser över hela världen.
Det skulle vara betydligt värre än de
bubblor vi hittills känner till.
ronald fagerfjäll är ekonomijournalist, bl.a. ledarskribent på Dagens Industri
och tidigare chefredaktör på Affärsvärlden.
Han har skrivit flera böcker om näringsliv
och näringslivshistoria, t.ex. ”Företags
ledarnas århundrade” i tre delar.

Dramatiken 1987
Hösten 1987 kom ett av de mest
dramatiska rasen i börsens historia,
31 procent på bara två månader men
handeln repade sig snabbt.

New Yorkbörsens
fem senaste kriser
1968–1970
1973–1974
1987
2000–2002
2007– pågår

–36 %
–48 %
ca –34 %
–49 %

18 mån
21 mån
ca 3 mån
31 mån

Stockholmsbörsens
tio största kriser
1912–1914
1918–1922
1929–1932
1939–1940
1969–1970
1976–1977
1987
1989–1992
2000–2002
2007– pågår

ca –35 %
–62 %
–66 %
–29 %
–36 %
–33 %
–31 %
–54 %
–67 %

ca 24 mån
40 mån
33 mån
23 mån
18 mån
19 mån
3 mån
25 mån
31 mån
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Julklapp på export
Och Årets Julklapp är … Detta är en av årets stora frågor. Sedan 1988, då HUI utsåg bakmaskinen till Årets Julklapp, har många, inte minst media visat mycket stort
intresse. Numera har begreppet till och med gått på export. | fredrik bergström
när årets julklapp presenteras
inleds en massmedial orkan. Nyheten
presenteras i alla möjliga sammanhang:
P1, P4, lokalkanaler, Rapport, TV4,
alla Sveriges tidningar, och ibland även
internationellt, i bloggar m.m. Det
är helsidor i de stora tidningarna och
tv-teamen står i kö utanför Handelns
Utredningsinstitut, HUI.
Den första vågen av intresse klingar av
efter ett par dagar, för att ånyo dra igång
några dagar före jul. ”Blir det rekord?”,
”HUI har utsett fel julklapp!”. I detta
läge brukar HUI släppa en bedömning
av handelns utveckling de första 20
dagarna i december. Denna bedömning
skapar mängder av nya artiklar. Nästa
medievåg kommer på annandag jul, då
media vill veta hur det har gått.

Annorlunda julevangelium
Under mina år på Handels Utredningsinstitut, HUI, var det återkommande utsändningar från min bostad
då nyhetsreportrarna som fick jobba
under julhelgen brukade komma ut och
intervjua mig. Till släkten brukade jag
säga att det var dags för julevangeliet
från familjen Bergström. Under mellandagsrean är det fortsatt intresse och
detta intresse håller i sig en bit in i januari. De faktiska siffrorna presenteras i
samband med att detaljhandelsindex för
december släpps i slutet av januari.
Två månader efter att rapporten har
släppts har det skrivits säkert 1 000 artiklar med koppling till Årets Julklapp
och gjorts mängder med radio- och
TV-inslag. Årets Julklapp är HUI:s mest
mediala produkt och har starkt bidragit
till att sätta HUI och handelns frågor på
kartan.
Jag har ofta funderat på vad det är
som gör Årets Julklapp så intressant och
varför HUI:s Årets Julklapp ses som
den officiella. Jag tror att det har att
göra med flera faktorer. Årets Julklapp
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är inte bara julklappen utan det finns en
underliggande rapport som innehåller
fakta, konsumentundersökningar, analys
och prognoser. D.v.s. det är ett gediget
och trovärdigt arbete som ligger bakom
rapporten. HUI representerar inte heller
någon särskild del av handeln.
De kriterier som Årets Julklapp baseras på har också visat sig vara bra. Årets
Julklapp skall representera samtiden, det
skall vara en nyhet eller ha ett nyväckt intresse för det snart gångna året, produkten skall svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter.
En bra julklapp kännetecknas i synnerhet
av att man efter några år ska kunna säga
”ja, just det”. Andra bidragande faktorer
är att många på HUI är medievana och
vet hur journalister ska hanteras. Dessutom har vi levt i en shopping-era i över
tio år och HUI har kommit att vara kunskapens fyr under alla dessa år.

Bakmaskinen klassisk
Några julklappar har fastnat lite extra.
Den kanske mest klassiska är bakmaskinen, som också var den första. Är
det något man minns från 1988 så är det
just bakmaskinen. Den köptes i stort
antal, men blev nog inte använd i så
stor utsträckning. Den går fortfarande
att köpa, ibland ser man exemplar på
Blocket, och en person jag talade med
och som fortfarande använder den
tyckte att den var toppen.
En annan klassiker är det elektroniska husdjuret (Tamagotchin) som har
gjort en comeback det senaste året. Alla
barn ville ha en Tamagotchi och sedan
gällde det att hålla liv i den genom att
trycka på olika knappar.
Kokboken är en personlig favorit.
Under detta år hade alla tv-kanaler
matlagningsprogram, och den stora
stjärnan var Tina. Samtidigt som
svenskarna la allt mindre tid på att laga
mat, och lade mer pengar på färdiglagat,

så köpte vi kokböcker i mängder. Jag är
ganska övertygad om att Tina kom ut
som en av vinnarna denna jul. Hennes
kokbok släpptes lagom till julhandeln
och kostade om jag minns rätt ca 100
kronor. Det blev en perfekt julklapp till
alla man inte visste vad man skulle ge.
En kritiserad julklapp var mössan
och i synnerhet den stickade toppluvan.
Det är många som såg den som ett uttryck för att HUI börjat tappa känslan,
men själv anser jag att det var en mycket
bra julklapp. För första gången i världshistorien valde ungdomar att självmant
ha toppluva och helst skulle de ha
stickat den själv. De var så glada i sina
toppluvor att de hade dem på sig även
inomhus sommartid och denna trend
håller fortfarande i sig.
Pokersetet var en annan julklapp som
fick mycket uppmärksamhet. Detta år
slog internetpoker igenom och plötsligt
var det rumsrent att spela djävulens
spel. Jag är lite osäker på hur många pokerset som egentligen såldes, eftersom
jag under den efterföljande våren fick
en känsla av att det var många pokerset
som blev hyllvärmare ute i butikerna.

Fångar trender
Årets Julklapp fångar också trender i
samhället. Relativt många julklappar
har varit hemelektronik, vilket återspeglar det faktum att den tekniska utvecklingen har varit snabb, att priserna
på dessa produkter har fallit och att
hemelektronikbranschen varit duktig på
att introducera nyheter.
Andra trender som har fångats upp är
gör-det-själv-trenden (verktyg). Under de
senaste 15 åren har byggvaruhusen varit
handelns vinnare. Böcker är också något
som varit återkommande. Detta bottnar
dels i att boken är en typisk julklapp och
dels i att momssänkningen 2002 gav
bokhandeln en extra injektion. En annan
litterär julklapp var ljudboken, och inte
företagsminnen 2008;4

År 1991 valdes cd-spelaren till årets julklapp och denna bild togs i samband med detta. Fyra år senare var det dags för cd-skivan.
Svensk Handels bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
sedan före televisionens genombrott har
väl berättarkonsten fått en sådan uppmärksamhet som de senaste åren.

Barnen bortglömda?
Är det något som saknas? Med 20 års
perspektiv kan man möjligtvis konstatera
att barnen inte riktigt har fått den tilldelning som de borde få. Julen är också
extra viktig för kläd- och skobranschen.
Ett problem är att deras produkter sällan
har något speciellt som sticker ut. Ett
par byxor är ett par byxor och skor köper
man ju framförallt till sig själv.
En annan fråga är om Årets Julklapp
påverkar försäljningen av den vara som
utses. Jag tror inte att Årets Julklapp
bidrar till att folk handlar mer än vad de
skulle ha gjort ändå. De ökningar som
vi har observerat under decembermånaderna är ofta i linje med det allmänna
konjunkturläget och det är svårt att argumentera för att det skulle bli extra mycket
julhandel p.g.a. Årets Julklapp. Dock kan
nog de produkter som utses tjäna en hel
del på det. Dessa produkter får en massiv
marknadsföring via media. Det har gjorts
bedömningar av marknadsföringsvärdet
företagsminnen 2008;4

och det handlar om miljontals kronor,
vilket tyvärr inte HUI får del av.

Årets Julklapp exportvara
Hur ser framtiden ut för Årets Julklapp?
De senaste åren har julklappen gått på
export. Årets Julklapp utses i många
länder och tillsammans med det globala
konsultföretaget Deloitte släpper HUI
sin julklapp samtidigt som i flera andra
länder av Deloitte. Detta är en intressant
utveckling. Hur kan varumärket Årets
Julklapp växa ännu mer? Kan HUI få
bättre ersättning för det jobb man gör och
det marknadsföringsvärde som julklappen representerar (kanske något handeln
borde reflektera över), och är det möjligt
utan att det fördärvar trovärdigheten?
Nu går vi in i sämre tider och frågan
är om det kommer att sätta sin prägel på
julklappen. Kanske får klädbranschen
en julklapp, för det brukar ju heta att
när konjunkturen och börsen går ner
så går kjolarna upp. Kanske blir det en
kort-kort kjol som blir Årets Julklapp?
fredrik bergström är ek. dr, tidigare
vd för HUI, men numera affärsområdeschef
inom det globala konsultföretaget WSP.

Årets klapp,
jul för jul:
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Bakmaskinen
Videokameran
Woken
Cd-spelaren
Tv-spelet
Parfymen
Mobiltelefonen
Cd-skivan
Internetpaketet
Det elektroniska husdjuret
Dataspelet
Boken
Dvd-spelaren
Verktyget
Kokboken
Mössan
Platt-tv:n
Pokersetet
Ljudboken
Gps-mottagaren
En upplevelse
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Hur svensk är den svenska julen?
Rapport från Berlin
När man frågar svenskar vad de allra mest förknippar med julen kan man vara säker på att
jultomten, julgranen och julmusten kommer att
finnas med bland svaren. Men hur svenskt är
egentligen det svenska julfirandet? Företagsminnen har bett två tyska näringslivshistoriker att
utreda frågan. | alexander schug och christian vey

var kommer jultomten ifrån, han
som så länge man kan minnas överöser
alla snälla svenska barn med efterlängtade julklappar? Vem fick idén att alla,
till den vackraste helgen på året, ska
släpa in ett helt träd i bostaden, så att
golven blir fulla av granbarr? Och vems
fel är det att Coca-Colas chefer får
tårar i ögonen varje jul när de ser sina
dykande svenska försäljningssiffror?
När man för att hitta de skyldiga riktar
blicken utomlands hamnar man alltid
på samma spår. Det leder till Tyskland.

Är tomten tysk?
Jultomten, sådan vi typiskt föreställer
oss honom, har tjock mage, röd luva
och en stor röd rock. Vissa påstår att
han bor vid Nordpolen medan andra
säger att han slagit sig ner i finska Rovaniemi, men även i Sverige, Norge och
Grönland finns det folk som anser att
tomteverkstan egentligen ligger i deras
land. Ibland kan man också från en
och annan fullständigt humorbefriad
människa höra att tomten inte ens är en
riktig person, utan ett näringslivspåhitt,
som syftar till att öka försäljningen.
Hur som helst så var det söderut som
tomten uppträdde för första gången,
närmare bestämt i Tyskland. Den 6
16

december 1535 avskaffade reformatorn
Martin Luther Nikolausfesten för alla
protestantiska barn. I motsats till katolsk sed skulle det inte längre vara S:t
Nikolaus, som kom med presenterna,
utan Weihnachtsmann (julmannen), som
han kallades. Han dyker dock upp först
några veckor senare varje år, i samband
med årsdagen av Kristi födelse. Jultomten var förbluffande lik den katolske
Nikolaus, men hade ändå en helt egen
personlighet.
Vid denna tid var det emellertid ett
annat djur som spelade huvudrollen
under julfirandet i Sverige: julbocken.
Den symboliserade de gåvor som vid
vintersolståndet offrades till hedniska
gudar, framför allt Oden och Tor. Det
var så man ursprungligen firade julfesten i Sverige. Och också julbocken kom
med presenter. Julbocken förekommer
som bekant fortfarande, men nu i form
av en halmbock. Som symbol förknippad med julklapparna trängdes den undan av tomten vid 1900-talets början.
Tomtens nuvarande utseende är ett
resultat av inflytanden från flera olika

håll. I USA i slutet av 1800-talet skapade den tyskspråkige tecknaren Thomas
Nast den så kallade S:t Claus. Inspirationen kom från den nederländske godmodige Sintaklaas och den katolske S:t
Nikolaus, som var sträng och gammaldags. Med sitt speciella designade utseende skulle S:t Claus under 1900-talet
komma att göra segertåg över hela
världen, inte minst genom Coca-Colas
reklamkampanjer på 1930-talet.
Det finns de som hävdar att den
svenska tomten är en direkt efterföljare
till gårdstomten eller nissen. Bland bönder på den svenska landsbygden var det
vanligt att man trodde på honom. Det
är visserligen så att det svenska namnet
för Weihnachtsmann övertogs från gårdstomten. Men enligt alla urkunder var
det i Tyskland han först dök upp som
en juletidens gåvobringare med sitt ikoniska (och reklammässiga) utseende.

”Oh Tannenbaum ...”
I så gott som alla svenska hem står i
juletid en julgran. En riktig svensk jul
utan julgran är otänkbar. Det är sant att

Motstående sida: Halmbocken är i alla fall en svensk jultradition som inte har sina
rötter i Tyskland ... Reklamfoto för Liljeholmens stearinljus ur Centrum för Näringslivshistorias bildarkiv.
företagsminnen 2008;4

företagsminnen 2008;4
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Vänster: Inte bara S:t Nicolaus, der Weihnachtsmann, julbocken och tomten har gjort barnen glada till jul. På framsidan till denna personaltidning från försäkringsbolaget Skandia 1935 är det kvinnan från deras dåvarande logotyp, Moder Skandia, som kommer med klapparna.
Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Höger: Reklam för Osrams julgransljus, okänt år. Osrams arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

redan vikingarna vid årsskiftet prydde
sina hem med kvistar av vintergröna.
Detta syftade till att hålla andarna
på avstånd och att bevara hoppet om
vårens återkomst. Men julgranens nuvarande stil hämtades från början söderifrån. Dess historia är dock inte entydigt
klarlagd; förmodligen är den ett hopplock från flera europeiska kulturer.
Den äldsta bevarade källan till den
klassiska julgranen är från 1521. Det är
en notering i räkenskapsboken från biblioteket i Schlettstadt: ”Betala 4 skilling
till jägmästaren för att bevaka träden
från S:t Thomasdagen”. Man förmodar
att förnäma tyska borgare alltsedan dess
i juletid har haft träd stående i sina hem
som prydnad. I Sverige dök de första
julgranarna upp omkring 1741, och omkring 1880 kunde man för första gången
köpa färdiga julgransprydnader i större
svenska städer.
De populäraste utsmyckningarna
kom från Tyskland, där konsthantverket
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för julprydnader har den längsta traditionen. Alltjämt är det en blomstrande
näring och en verklig exportsuccé att
tillverka julgransprydnader, julkrubbor
och olika slags julfigurer, särskilt i Erzgebirge och i Franken.
Vid sekelskiftet hade traditionen med
julgran i hemmet nått alla samhällsskikt i Sverige. Ett omtyckt inslag i
julfirandet idag är också melodin i den
kända tyska julsången Oh Tannenbaum,
trots att den svenska texten handlar om
en busschaufför med gott humör ...

Nej, inte julmusten också ...
Men julmusten måste väl ändå vara
typisk svensk, kan man tycka. Denna
uppfriskande dryck, som svenskarna
allra helst dricker till pepparkakor och
andra bakverk, är den mest omtyckta
vid julen, tillsammans med kaffe och
glögg. Och det var faktiskt en svensk
som uppfann det hemliga receptet.
I början på 1900-talet skapade ke-

mistudenten Harry Roberts, son till
fabrikören Robert Roberts från Örebro,
ett recept på must som skulle komma
att bli enormt framgångsrikt. Den en
smula beska lemonaden skulle vara ett
alternativ till öl, vin och snaps och var
avsedd att skona svenska folket från de
värsta baksmällorna.
Julmusten blev den största försäljningsframgången för Roberts essensfabrik. Den sålde så bra att de f lesta
bryggerier köpte Roberts essenser för
att framställa must av eget fabrikat.
(Sedan 2005 även The Coca Cola
Company, som efter snart ett sekel
gav upp försöket att få svenskarna att
dricka cola istället för must vid jultider.) Men var befann sig egentligen
studenten Harry Roberts när han
experimenterade fram julmusten? I
Stockholm, Uppsala eller Göteborg?
Nej, han var i Berlin. För det är ingen
slump att julmusten får de f lesta tyskar
som smakar den att tänka på den egna
företagsminnen 2008;4

Eriksbergs sockerfria julbrygd EBE-Dricka (nedan)
var en av alla de svagdricksliknande juldrycker som
fanns på marknaden innan julmusten (höger) tog
över helt. Båda bilderna är ur Carlsberg Sveriges
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

alkoholfria drycken Malzbier – bara att
musten är betydligt sötare.

Man har vänt på steken ...
Listan på importerade tyska företeelser
genom historien skulle kunna göras
mycket längre. Ljusstaken är ett annat
exempel. Det anses att den första så kallade Schwibbogen tillverkades i Erzgebirge för mer än 260 år sedan. Och ser
inte de ljusstakar som under julen lyser
i nästan alla fönster i Sverige ut som
avlägsna släktingar till den?
Och hur är det med sammansättningen på den traditionella glöggen,
är inte den misstänkt lik det tyska
Glühwein? Således tycks de tyska jultraditionernas inflytande på den svenska
kulturen återfinnas överallt.
Men inte heller det är riktigt sant.
Måhända är det så att tyska turister har
svårt att finna någonting typiskt svenskt
på en svensk julmarknad (om man bortser från halmbocken, renkorven och älgföretagsminnen 2008;4

korven). Men århundraden av intensiva
förbindelser och kulturell gemenskap
mellan Tyskland och Sverige kunde
knappast gå förbi den svenska kulturen
utan att sätta några spår. Det var en
process som tog sin början i medeltidens
kristnande, fortsatte genom Hansans
förbindelser och består än idag, framför
allt i form av utbyte av arbetskraft.
Sedan en tid tycks dock beroendeförhållandet vara det omvända. För om man
ser efter noga kan man i Tyskland känna
nordiska stämningar till jul. Framför allt
är det tyska ungdomar som finner de traditionella tyska julprydnaderna tråkiga.
De vill hellre ha mindre kitschiga alternativ, såsom eleganta svenska designföremål. Dessutom har de skandinaviska
skogarna kommit att bli oundgängliga
för att tillgodose det tyska behovet av
den omtyckta silvergranen.
Slutligen kan man inte underlåta att
nämna IKEA. IKEA har faktiskt lyckats med konststycket att förmedla ett

antal svenska jultraditioner till tyskarna. Sålunda har Tjugondag Knut, som
dessförinnan var en fullständigt okänd
helg i Tyskland, blivit en stor succé efter
en reklamkampanj. På Tjugondag Knut
får svenskarna ett tillfälle ett kasta ut
julgranen genom fönstret för att sedan
kunna ”börja om från början (med inredningen) igen”.
Mycket nöje med ”Kalle Ankas
julafton” och en glad ”God jul” från
Tyskland!
alexander schug är fil.dr i historia,
lärare vid Humboldtuniversitetet i Berlin
och driver företaget Vergangenheitsagentur,
som arbetar med näringslivshistoria. Han
har ett förflutet inom PR-världen och är
känd för sin bok History Marketing.
christian vey är historiker, verksam
vid företaget Vergangenheitsagentur i
Berlin. Sedan en gästtermin i Stockholm
behärskar han svenska.
Översättning: Fredrik Linde
19

Punsch, du gudalika gåva!
Punsch är inte bara en av
julens drycker, den har dominerat svenska fester i 200
år och gjort starka avtryck
i kulturen. Fast, såväl ingredienser som recept har en
exotisk förhistoria – och kall
punsch till kaffe är något
mycket nytt. | edward blom
få drycker har satt så djupa spår i
den svenska folksjälen som punsch. I
Svenska Akademiens Ordbok finner
man inte mindre än 64 substantiv som
börjar på punsch – och då står ändå inte
punschångare och punschveranda med,
däremot punschkur, punschfet och
punschbroder. Även verbet punscha och
adjektivet punschig listas. Punschen är
dessutom den enda spritdryck, förutom
brännvinet, som gett upphov till en
egen sorts visor.
1845 är ett märkesår i den svenska punschens historia. Då blandade nämligen
den exklusiva vinfirman J. Cederlund
i Stockholm en drickfärdig punsch på
butelj. Genom flaskpunschen upptäcktes snart att punsch smakade utmärkt
även i kallt tillstånd – tidigare hade den
alltid druckits varm. Kyld blev den mer
lättdrucken och gick att konsumera i
större kvantiteter. Det blev även lättare
för restaurangerna att sälja drycken när
de slapp tillreda den för varje sällskap.
Och på några år fullständigt exploderade
punschförsäljningen i landet.

Bellman och varmluftsmaskiner
Många firmor tog efter Cederlund och
saluförde sin egen blandning på flaska.
För att hävda sig i konkurrensen gavs
punschsorterna fantasifulla och säljande
namn som Wira Punsch, Bellman-Punsch
eller Kavalleri Punsch. Flaskorna pryddes med färggranna etiketter och ofta
var det något som var på modet som
gav upphov till namnet, som Telefon20

punsch, Sport Punsch, eller Caloric efter John Ericssons varmluftmaskin och
Elevator efter Katarinahissen.
Bland de ledande punschfirmorna
återfanns (förutom J. Cederlund) J.D.
Grönstedt och Tegnér & Wilcken i
Stockholm, Platin i Göteborg, Faxe i
Malmö samt Carlshamns punschfabrik
och von Bergen i samma stad.
Trots att man inte längre kunde
bränna sig på punschen, så fortsatte
man ändå att njuta den ur små öronförsedda punschmuggar. Bålskålarna försvann däremot. Nu stod punschhalvan
istället i en liten punschkylare av tenn,
eller också hade man en hela punsch i
en sirligt utformad ishink. För att slippa
slabba med flaskorna upp och ner i den
halvsmälta isen, infördes den mekaniska
sifonen, en liten gummiboll med vilken
man pumpade upp punschen ur flaskan
och ner i glasen.

Militärer, studenter
och ordensbröder
Från 1840-talet och seklet ut dominerade punschen fullständigt den svenska
borgerlighetens nöjesliv. Man satt med
glasen i hand på punschverandor, åkte
på utflykter med små punschångare,
höll punschpatriotiska tal och åt ärtor
med punsch. Man höjde sin bägare
för kronprinsen, skandinavismen och
moder Svea – och drack ständiga brorsskålar. Det enda tillfället man inte
drack punsch var till kaffet, då drack
man cognac.
Punsch blev militärens speciella
dryck. Vare sig man var officer i den
vanliga armén och hade åtskilliga schemalagda punschpauser, eller var frivillig
i skarpskytterörelsen så stod alla i ett
moln av arrak.
Punsch blev även ordensbrödernas
fluidum. Ordenssällskapen upplevde nu
sin storhetstid i landets alla städer. Par
Bricole, grundat av bland andra Carl
Michael Bellman, lät t.o.m. punschen
spela en särskild roll i sina ritualer,
och stormästaren och övriga styrelsen

klättrade inför varje årsfest nedför trapporna till Cederlunds lager, i källaren
till Stockholms slott, för att prova sig
igenom sortimentet.
Men, allra mest älskad var ändå punschen bland studenterna i Uppsala och
Lund. Studentnationerna började bygga
egna hus, Wennerberg diktade sina gluntar, studentspex och studentikosa sällskap blomstrade – och studenterna drack
nästan bara punsch. Som ungdomar idag
kan dricka öl eller vin en hel kväll höll
man sig endast till pubak, som det hette
på studentspråk. Ofta delade man en
kyrka (två punschhelor och två punschhalvor). Att man då inte talade om ölmage utan punschmage är helt följdriktigt.
Hur firandet såg ut får vi en glimt av i
Albert Engströms memoarer:

Man var nödsakad att följa någon av
de många vaktmästare, som, dignande
under bördan av med punsch lastade
brickor, i jämn ström förflyttade sig
från urkällan till avnämarna för att i
lika jämn ström återvända med »lik»
och cigarraska. Vid varje bord hölls
tal för någon lycklig, som tenterat eller
tagit examen. [– – –] En polsk riksdag
kan icke ha varit livligare och mera
öronbedövande, men här slogs man
inte. Man hällde på sin höjd punsch på
varandra, men icke av vrede utan av
vänskap och embarras de richesse.
Under andra halvan av 1800-talet
steg punschkonsumtionen ständigt och
mot slutet av seklet drack svenskarna
hela fem miljoner liter punsch per år.
Samtidigt avtog brännvinsförsäljning
kraftigt. Förklaringen låg i att borgerskapet ökat sitt drickande, medan
övriga folket samtidigt blivit betydligt
nyktrare.
Medan arrakspunschen upplevde
sin höjdpunkt i Sverige under det sena
1800-talet, retirerade den i övriga Europa. Långsamt började den bli en rent
svensk angelägenhet, men så hade det
inte alltid varit.
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Det fanns ingen hejd på alla fantasifulla namn och etiketter som
prydde flaskorna under punschens storhetstid. Vin & Sprithistoriska Museet.

Punschens själ
Ordet arrak kommer från det arabiska
ordet för saft: Ar raq och är en beteckning på alkohol som i olika former
används över stora delar av världen,
från Östeuropa till bortre Asien. När
det gäller punschbryggning så betyder
arrak dock alltid bataviaarrak. I Indien
hade sedan medeltiden ett risvin som
kallades för arrak tillverkats. Under
1500-talet spred sig destilleringskonsten från araberna till Asien och det
indiska risvinet började destilleras såföretagsminnen 2008;4

väl i Goa som på Java i dagens Indonesien. Batavia är ett gammalt namn för
Jakarta, men det var inte javaneserna
som skötte tillverkningen. Arraken
kom istället att tillverkas av kinesiska
familjer boende på Java.
Arraken framställs enligt en komplicerad metod i flera steg. Först tillverkas
små risbollar som förjäses medan olika
växtdelar och kryddor tillsätts. Senare
tillsätts palmsaft och stora mängder
sockerrör. Sammanlagt sker jäsningen i
tre omgångar innan mäsken destilleras,

vilket också sker i flera steg. Slutligen
får arraken oxidera varefter den lagras
på fat.
När européerna kom till Java på
1600-talet fick de höra talas om drycken och att de som drack den ansågs bli
galna. Detta fick holländarna att genast
börja forsla arrakstunnor till Europa.
Renligheten vid produktionen lär ha
varit usel: en europeisk resenär som
inspekterade sockermelassen som skulle
jäsas till mäsk, fann att man slängde ner
allt möjligt i den ”halmhylsor, höns21
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Motstående sida: Det fanns t.o.m. en punschsort uppkallad efter LM Ericssons telefon.
Etiketten är prydd ned 1882 års apparat. Bilden är dock tagen 1976 på Telemuseum, som
vid bolagets 100-årsjubileum, lät trycka upp de gamla etiketterna. Ericssons bildarkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
vingar”; ja till och med ”ett par utslitna
mansbeklädnader”. Det måste ha inneburit en rejäl vildjäsning, vilket kanske
var avsikten – och det hela skulle ju
ändå destilleras.

Till sjöss
Mycket av arraken gick åt redan under
färden hem. På såväl krigs- som handelsfartyg blev det populärt att blanda
och upphetta smakrik sprit, socker
och pressade citroner, samt kanske lite
svart te, allt medtaget som varor från de
varma länderna. Det var på så sätt punschen skapades.
Ordet punsch dök upp i engelskan på
1600-talet och användes först i Västindien för att beteckna rompunsch och det
härstammar därför troligen från engelskans puncheon , ett rymdmått för 540
liter – vilket var det mått engelsmännen
importerade utländsk alkohol i. En mer
spridd, men mindre trolig teori, är att ordet skulle komma av sanskrits panch eller
indiskans punj, vilket betyder fem och
skulle beteckna fem ingredienser.
Det billiga sädesbrännvinet som tillverkades i Europa var vid denna tid ytterst illasmakande av finkel. Arrak och
rom var lika finkelfri som, den av vin
destillerade cognacen, men billigare än
denna. De importerade destillaten gjorde sig dock bäst blandade med socker
och någon form av punsch blev därför
populär i hela Europa under 1700-talet.
Särskilt i sjöfarande nationer – för länge
fortsatte punsch att vara sjömännens
speciella favorit.

Till Sverige!
I augusti 1733 anlände Ostindiska
Kompaniets fartyg Fredericus Rex fyllt
med arrak till Göteborg. Det javanesiska destillatet gick att sälja för det
tiodubbla priset i Sverige och var därför den mest lönsamma handelsvaran.
Att kompaniet valde att låta sin första
last från Asien bestå huvudsakligen av
arrak visar på att det måste ha funnits
en stor efterfrågan på drycken – många
svenskar hade redan smakat drycken
utomlands eller bryggt punsch på de
företagsminnen 2008;4

arraksf laskor som sporadiskt inkommit
från övriga Europa.
Ostindiska Kompaniets färder från
Kina gick över Java och därför blev det
huvudsakligen arrak vi importerade.
I England, som hade kolonier i Västindien, kom rompunsch att dominera,
även om Arrack Punch också förekom.
I Spanien gjordes punschen på brandy
och i Frankrike, där importerad sprit
var förbjuden, på vin och cognac.
Hattpartiets merkantilistiska politik
under frihetstiden syftade till att stävja
importen, och lyxprodukter sågs med
särskilt oblida ögon. Från 1767 rådde totalt importförbud på arrak. Med Gustav
III släpptes den åter fri, men under hela
1700-talet var punschen en lyxprodukt,
som man drack närmast ceremoniellt.
Det var inte bara arraken som var dyr.
Även socker och citroner var kolonialprodukter. (Att utvinna socker ur betor
var en process som först uppfanns av
fransmännen en bit in på 1800-talet.)
Punschen kom att få sin egen kultur.
Med de ostindiska skeppen importerades stora punschbålar i kinesiskt porslin, senare kopierade av Rörstrand. Som
bägare att dricka punschen ur övertog
man de små koppar som kineserna använde till sitt uppvärmda risvin.

Den poetiska punschen
Trots att punschen dracks i mycket måttliga mängder i 1700-talets Sverige var
det en dryck som blev oerhört besjungen.
Det finns inte en skald från den tiden
som inte hyllat den gyllengula drycken.
En av dem är Anna-Maria Lenngren:

Bröder, se bålen den fröjdas och röker
Höj om för Bacchus vår glädtiga ton!
Se hur han vänligt och mildt oss
besöker,
Skänker oss glädjen i rack och citron.
Att Carl Michael Bellman är den
som lovar punschen och arraken allra
mest förvånar nog få. I en bibelparodi
nämner han hela det korrekta namnet:
”Salomon drack Pounsche af Batavia
Rack”. Oftast blir punschen även hos

Bellman ett tecken för uppsluppen
glädje, men den kan också beteckna
rikedom, som när han häcklar skeppsbroadeln, de rika köpmännen som var
bosatta på Skeppsbron i Gamla Stan:

Marmorgolv och gyllne tak
kabinetter och förmak
punsch och bischoff uti skålar
hjärtat fullt av bara nålar
Bellmans särskilda förtjusning att
tala om arrak, eller rack som man kallade det, har nog också att göra med
att det är ett så passande rimord, som i
Fredmans Epistel 41: ”Mollberg, si god
morgon! – Stor tack./ Hvad har du i ankaret? – Rack. ” I verkligheten lär den
försupne och fattige korpral Mollberg
säkerligen inte haft råd att fylla sitt ankare med importerade drycker. Istället
handlar det om bellmansk ironi, blandningen av högt och lågt.

Uppgång och fall
Om punschen satte en viss prägel på
det svenska 1700-talet så inleddes dess
storhetstid alltså vid 1800-talets mitt.
Ganska snart ändrades också tillverkningsprocessen. Citronerna kom att
ersättas med olika sorters syror: citron-,
vin- eller svavelsyra, eller i sällsynta fall
ättikssprit. (Antagligen togs fruktsaften
bort för att ge längre hållbarhet och
undvika att drycken blev grumlig.)
Smakmässigt kunde man variera genom
arraksmängd, sötma och syrahalt, men
även genom tillsättande av te, kryddor,
vin och andra spritsorter. Ju finare och
dyrare punschen var, desto mer arrak
innehöll den. Att finna en egen smaknisch var viktigt för varje märkes konkurrenskraft, då utbudet var så stort.
Men mångfalden skulle inte vara
för evigt. Med 1900-talets inträde blev
nykterhetsrörelsen i Sverige radikalare.
Först kom varietéförbudet, sedan motboken och slutligen dödstöten mot alla
de gamla punschmärkena, när tillverkning och försäljning av alkoholhaltiga
drycker förstatligades 1917–1919. På
restaurangerna begränsades alkoholförsäljningen till tre glas alkohol per
äten måltid, vilket knappast möjliggjorde några punschgillen. De otaliga
firmor som var och en fört ett antal
olika punschsorter i sortimentet upp23

En typisk punschdrickande miljö: Det nya Schweizeriet på Strömparterren 1869. Teckning af K.A. Ekvall
publicerad i Ny Illustrerad Tidning. SEBs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

hörde. Nygrundade Vin & Sprit behöll
fyra sorter: Cederlunds, Grönstedt,
Carlshamns Flagg och ett lågprismärke som vände sig till restauranger.
(Senare upptogs även Platins.) Under
1920-talet koncentrerades tillverkningen till fabriken på Reimersholme i
Stockholm.
De hårda reglerna minskade inte
alkoholkonsumtionen i de högborgerliga hemmen eftersom de, till skillnad
från arbetare och småfolk, hade väl
tilltagna motböcker. Punsch fortsatte
därför att drickas, men 1800-talets
hegemoni bröts. Starkviner, som inte
krävde motbok, blev allt mer populära,
liksom whisky, cognac och andra sorter
som togs hem vid utlandsresor. Under
första världskriget låg arraksimporten
nere. Mellankrigstiden var cocktailens
förlovade tid och i svenska drinkböcker
från den tiden finns åtskilliga cocktails
24

innehållande punsch. Trots det störtade
försäljningen och nådde sin botten 1948,
då den låg på 157 000 liter.

Punsch idag och imorgon
Efter bottennoteringen 1948 ökade
punschen i popularitet och konsumtionen femdubblades till 1979, när det åter
vände. Idag ligger vi nära 1948 års siffror
och dricker mindre punsch i hela landet
än vad som under guldåren rymdes bara i
Cederlunds lager under Stockholms slott.
Platins lades ned kring millennieskiftet
och Grönstedts Blå 2006. Arrak har
varit borta från Systemets hyllor sedan
förra året. Å andra sidan har några nya
punschtillverkare tillkommit sedan tillverkningmonopolet upphörde 1995.
På grund av ökad insikt om sockrets hälsovådlighet lär nog punschen
aldrig återfå sin forna ställning, men
den kommer heller aldrig att försvinna

helt. Det är tveksamt om det idag
finns någon som dricker litervis med
punsch under en kväll, men nästan
alla dricker det någon gång i livet.
Den ses fortfarande som en nödvändighet vid studentskvivor, nationsbaler, ordensfester, herrklubbsmiddagar,
julfiranden etc. För punschens huvudingrediens spår jag en synnerligen ljus
framtid. Under cocktailens barndom
användes arrak av många bartendrar,
som uppskattade dess förmåga att
gifta sig med andra smaker. Det är
min övertygelse att den kommer tillbaka och att Batavia Arrack blir nästa
hypertrendiga cocktailingrediens efter
tequila, cachaça och pisco. Minns var
du läste det först!
edward blom är chef, särskilda projekt
vid Centrum för Näringslivshistoria och
Företagsminnens redaktör. Han hyser en
särskild fäbless för mat- och dryckeshistoria.
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G A R A N T E R AT E X T R A P R I M A

VÄRMANDE! STÄRKANDE!

Suecia

Under mellankrigstiden komponerades
en mängd i dag fullkomligt bortglömda
punschdrinkar. Receptet här kommer
från en svensk drinkbok från 1920-talet.
Fyll cocktailshakern ungefär till hälften
med hackad is, slå däri:
1 stänk absinth
3 stänk pepparmyntlikör
1/2 cognac
1/2 punsch
Skakas väl. Serveras i cocktailglas med
1 körsbär.
Om man istället ersätter absinten och
mintlikören med saften av ¼ apelsin,
och avstår från körsbäret, är det enligt
ett annat recept i samma bok en ”Solsken”. Hur mycket ½ är framgår inte av
boken, men det får väl antas vara 2–3 cl.

Punschpudding

Punschpudding var vanlig förr och på
1950-talet fanns det t.o.m. som mix att köpa
hos välsorterade handlare. Detta recept har
artikelförfattaren själv komponerat.

Gammalt
apoteksrecept
Ett recept från tv-journalisten Per Wikström, som g jort många reportage om
näringslivshistoria på TV8. Receptet,
som han har fått från sin mor, stammar
ursprungligen från ett apotek år 1902, då
punsch ingick i sortimentet. Per ersätter
finspriten med en helflaska Renat och en
dito Eau De Vie.
1,7 kg socker
1,5 liter te
8 g honung
5 g svart te
Detta kokas, silas och ställs att svalna.
Därefter tillsätts 10 droppar koncentrerad svavelsyra, som blandas väl med
sockerlagen. (Svavelsyran måste droppas med glasstav eftersom den är så
frätande.)
När detta är klart blandar man i:
1 liter arrak
1 liter finsprit, 95%
Det ger 4,5 liter prima Apotekarpunsch.

3 dl vispgrädde (40%) vispas hårt. 4
äggulor vispas, eventuellt med aningen
socker. 3–5 gelatinblad läggs i blöt, kramas
ur och smältes sedan med halvannan dl
punsch på svag värme i en kastrull. När
gelatinblandningen inte är het längre ställs
2–3 äggvitor på vispning i matberedaren.
Medan de vispas rörs gelatinblandningen samman med äggulorna och 1–2 deciliter ytterligare punsch, varefter grädden
tillsätts med några stora slevtag.
Slutligen vänds de vispade äggvitorna
ner. Ställs kallt minst tre timmar tills
puddingen stelnat helt.
företagsminnen 2008;4

Varning: Om man inte blandar tillräckligt så flyter svavelsyran upp till ytan.
Wikström råkade ut för detta en gång
med resultatet att han i flera veckor blev
utan smak och känsel i tungan!

Punsch royal

Något man gärna lyxade till det med kring
sekelskiftet 1800.
I en varm punschbål blandas champagne efter smak – borde även fungera att
göra på färdigblandad flaskpunsch.

Edwards heta punsch

Detta är en traditionell punsch av
1700-talssnitt som artikelförfattaren
brukar traktera sina gäster med när han
fyller år.
Några koppar svagt, svart te
Socker efter behag
1 halvflaska arrak
1 halvflaska Renat
Saften av några citroner
Koka en lag av socker och det bryggda
teet, håll det varmt. Blanda spriten
och citronsaften och värm det försiktigt på spisen (sjud inte). Tillsätt så
mycket sockerlag att det känns lagom
sött.
Smaka eventuellt av med några
stänk rom och möjligen en knivsudd
gentianarot. Servera rykande hett i en
stor porslinsbål.
Anmärkning: Arrak går för tillfället inte
att köpa på Systembolaget, men troligtvis kommer en leverantör ta in det redan
till nästa år. Tills dess får man åka till
välsorterade alkoholbutiker i Tyskland,
Holland eller Danmark.

Karlshamnspunsch

Ett recept för tillverkning av ca 300
liter von Bergens Carlshamnspunsch
kan enligt Karlshamns museum ha haft
följande utseende:
55 liter arrak 60%
46 liter sprit 96%
78 kg socker
157 liter vatten
4 liter rhenvin
kulör
25

Ferdinand Boberg som
industriarkitekt
Decennierna kring sekelskiftet 1900 var Ferdinand Boberg en av de mest produktiva och framgångsrika arkitekterna i Sverige. Att han ritat Rosenbad och Centralposten i Stockholm känner många
till. Att han skapade många industribyggnader är mindre känt. Och själv förbigick han dessa med
tystnad. | björn hallerdt
ferdinand boberg ritade sådana
landmärken i centrala Stockholm som
Rosenbad, Centralposten vid Vasagatan
och Carlbergska huset (LO-borgen)
vid Norra Bantorget. I Gävle och Falun
blev hans båda Centralpalats dominanter i stadsbilden. För kungafamiljen
skapade Boberg en rad slottsliknande
villor: prins Eugens Waldemarsudde,
prins Carls Parkudden och prins Wilhelms Oakhill, alla på Djurgården. Till
denna kategori av palatsliknande Djurgårdsvillor hör också Thielska galleriet.

Ledande utställningsarkitekt
Boberg blev inte minst den ledande utställningsarkitekten som stod för spektakulära inslag vid Stockholmsutställningen 1897 och ensam ansvarade för
Stockholmsutställningen 1909 (”Den
vita staden”) och Baltiska utställningen
i Malmö 1914. Dessutom ritade han de
svenska paviljongerna till en rad internationella utställningar. Men det var
som industriarkitekt Ferdinand Boberg
först blev uppmärksammad, och hans
ritningar till kommunaltekniska verk
var länge en viktig del av produktionen.
Industrins uppsving från 1850-talet
och framåt medförde ökade tillverk26

ningsvolymer och behov av betydligt
större byggnader. Genom att synas i
stadsbilden blev företaget känt, och
önskan om ett representativt yttre ledde
till att arkitekter började engageras.
Ett tidigt exempel är Tanto sockerbruk
(1857), ritat av J.F. Åbom; fabriken
beskrevs som ”en av de största och
vackraste i Europa”. På 1880-talet fick
Norstedts tryckeri på Riddarholmen
med Magnus Isaeus som arkitekt en stor
nybyggnad med magnifikt läge vid kanalen. Samtidigt började även de snabbt
växande bryggeriföretagen sträva mot
konstnärligt medvetna exteriörer.

Vårdad formgivning
e ftersträvas
Med de nya kommunallagarna (1862)
och ett förstärkt skatteunderlag kunde
Stockholm ta itu med sin bristfälliga
infrastruktur genom förbättrade kommunikationer, nyanlagda ledningssystem och reformering av de miserabla
sanitära förhållandena. Även här
märktes en strävan efter vårdad formgivning. Maskinhuset vid SkanstulIs
vattenverk (1861) gav, liksom exempelvis
Värtans järnvägsstation, intryck av ett
litet franskt renässansslott. Ett alldeles

nytt tillvägagångssätt introducerades
då Klaragasverket 1884 skulle få en stor
gasklocka på Sabbatsbergs-området.
Man utlyste en arkitekttävling, som ledde till uppdrag för paret Valfrid Karlsson och P.E. Werming. En av deltagarna var den nyexaminerade, 24-årige
Ferdinand Boberg, som ännu fick vänta
på sitt första egna uppdrag.
Boberg utvecklade en personlig stil,
som skilde sig radikalt från de föregående periodernas historiserande imitationer. Han hämtade inspiration ur flera
olika källor – inte minst från de amerikanska modernisterna Richardson och
Sullivan, som han fick tillfälle att studera närmare vid världsutställningen i
Chicago 1893 – och från spansk-moriska
verk. Med asymmetriska kompositioner,
fantasifull gruppering av byggnadselementen och en flödande rik dekoration
av växter, djur och vardagsföremål blev
Boberg jugendstilens främste företrädare bland svenska arkitekter – även
om han själv ivrigt förnekade att det var
jugend han representerade.

Brandstation genombrottsverk
Genom giftermålet med F.W. Scholanders dotter Anna blev Ferdinand
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Bobergs ”jättekrokan” med kupol och minareter vid Allmänna Konst- och Industriutställningen på Djurgården
1897. Svensk Forms bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Se även en av punschetiketterna på s. 21!

Boberg även befryndad med konstnärsfamiljerna Nyström och Kronberg.
Dessa kontakter ledde till uppdraget att
rita brandstationen i Gävle (1889–91)
och senare även gasklockan där. Det
blev inledningen till ett långvarigt
engagemang i projektering av kommunaltekniska verk. Brandstationen fick
en kraftfull, borgliknande form med
torn och frontespiser. Huvudfasaden i
gult tegel med sockel och omfattningar
i natursten livades upp av två väldiga
hästskoformade inkörsportar, rytmiskt
grupperade fönster och dekorativa band
under taklisterna.
Byggnaden väckte stor och positiv
uppmärksamhet – den blev ett genombrottsverk. Redan under byggnadstiden
företagsminnen 2008;4

etablerades ett samarbete med gasverkschefen i Stockholm, Adolf Ahlsell. Ett
samarbete som skulle vara i nästan två
decennier och resultera i en rad uppdrag. De planerade anläggningarna var
så omfattande att ett särskilt ritkontor
upprättades med Boberg som chef. 1892
blev Brunkebergsverket vid Regeringsgatan 38 färdigt, det första kommunala
elverket i Stockholm.
Den asymmetriska huvudfasaden i
natursten och putsat tegel flankerades
av ett torn och hade liksom Gävlestationen en magnifik, hästskoformad
portal, huggen i kalksten. Runt bågen
löpte en dekorativ bård med glödlampor
och bladverksornament som motiv. Anspelningar på byggnadernas funktioner

återkommer därefter ständigt i detaljutsmyckningen. Då huset revs 1960 flyttades portalen över till huvudkontoret
vid fördelningsstationen på Tulegatan.

Värtaverket viktigaste
industriminnet
Samtidigt pågick arbetet med Värtagasverket, som i en första etapp stod färdigt
1893. Det skulle i detta skede komma
att omfatta ett tjugotal byggnader med
genomgående hög arkitektonisk ambitionsnivå. Trots att armerad betong
användes i grunder och golv var fasaderna genomgående utförda i tegel med
socklar i granit och dekorativa detaljer
i kalksten. Fönstren till de stora arbetslokalerna placerades fritt och rytmiskt.
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Flera av de större husen fick trappgavlar
med fialliknande spiror. (Fial är en
dekorativ, krönande avslutning, ett
sorts spetsformat miniatyrtorn som är
vanligt på pelare i gotisk arkitektur.)
Och utåt Husarviken var det åttkantiga
”Scrubberhuset” och den stora runda
gasklockan särskilt iögonfallande.
Vid sekelskiftet uppfördes en snarlik,
ännu större gasklocka, som då ansågs
vara världens största. Värtagasverket är
till stor del ännu bevarat och måste vad
byggnaderna beträffar betecknas som
Stockholms viktigaste industriminne.
Vid mitten av 1890-talet tillkom vattentornet vid Mosebacke, ett praktfullt
utropstecken på Katarinabergets krön.
För vattenverket ritade Boberg även det
stora kontorshuset vid Torsgatan.

Sällsamt mellanspel
Som ett sällsamt mellanspel får man
beteckna insatserna vid Stockholmsutställningen 1897. Industrihallens festliga jättekrokan, utformad av Boberg
i samarbete med Fredrik Lilljekvist,
betecknades som den största då existerande träbyggnaden. Med sina fyra
minareter kring den stora mittkupolen
dominerade den utställningsområdet.
Den väldiga maskinhallen var en mer
ordinär industribyggnad, men med
sedvanligt rika gaveldekorationer.
Stommen skulle sedermera flyttas till
Kvarnsvedens pappersbruk.
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Gasverkets andra etapp fullbordades
1901 enligt den ursprungliga planen
och med samma höga arkitektoniska
inriktning. På elsidan visade sig Brunkebergsverket snart vara för litet, och
i väntan på vattenkraft anlades ångkraftverket vid Värtan under de första
åren av 1900-talet. Till skillnad från
gasverket samlades anläggningen här
i ett enda komplex med ångpannehus,
maskinhus och kontorsdel.

Genomarbetad tegelarkitektur
Den genomarbetade tegelarkitekturen
var alltjämt Bobergs signum, och särskild omsorg ägnade han maskinhallens
katedralliknande interiör. De väldiga
turbinerna omgavs av kakelklädda väggar, och bland de konstrika detaljerna
märktes smidesräcken och mässingsarmaturer. Till det nya elverket hörde
också fyra fördelnings- och omformarstationer i de olika stadsdelarna. Katarinastationen har för åtta år sedan byggts
om till moské.
Utanför Stockholm uppfördes från
mitten av 90-talet fabriksbyggnad och
kontorshus för Munktells i Eskilstuna
efter Bobergs ritningar. Den treskeppiga fabrikshallen i tegel med dekorativa kalkstensornament präglades av
gavlarnas stora rundbågemotiv. De i
bågarna inskrivna fönstren gav tillsammans med takens lanterniner flödande
ljus i arbetslokalerna.

Beundrad och ifrågasatt
Ferdinand Bobergs fabriksbyggnader
väckte stor och i allmänhet positiv uppmärksamhet. Inhemska och utländska
bedömare förundrades över den höga
ambitionsnivån, och Ragnar Josephson
kallade dem i ett eftermäle ”moderna
helgedomar för industriarbetet”. Kritik
saknades dock varken här eller inför
andra av Bobergs verk. Karl Tingsten,
senare chef för renhållningsverket, fann
gasverkets byggnader pråliga, med mera
skal än kärna. Av arkitektkollegerna
blev Boberg alltmer ifrågasatt, vilket
bidrog till att han på 10-talet drog sig
tillbaka från arkitektpraktiken och ägnade sina sena år åt att skapa ett stort
bildverk över äldre gruvor, industrier
och andra kulturminnen i Sverige.
Själv fäste han inte särskilt stort avseende vid sin insats som industriarkitekt,
och i sina sena minnesanteckningar förbigår han dem i stort sett med tystnad. Men
Värtaverkens karaktärsbyggnader liksom
Mosebacketornet är alltjämt en stor tillgång i stadsbilden. Ferdinand Boberg bidrog otvivelaktigt till att höja den konstnärliga nivån inom industribyggandet, och
bland mellankrigstidens arkitekter fick
han en rad framstående efterföljare.
björn hallerdt ledde som stadsantikvarie i Stockholm stadsmuseets inventering av
industrimiljöer. Han har publicerat industrihistoriska skrifter om bl.a. Surahammars
bruk, Stockholm Energi och John Ericsson.
företagsminnen 2008;4

Ögonblicket

Pasta och mineralvatten avnjuts i trädens skugga i italienska Toscana sommaren 1971. Det är dock inte vilken
familjelunch som helst, utan ett team
arkeologer på matrast. Utgrävningarna har, som ofta tidigare, fått besök
av svenske kungen Gustav VI Adolf
(bortre bordsändan). Han är nu 89
år. Bredvid sitter Erik Johnson, Atlas
Copcos dåvarande vd. Bolaget sponsföretagsminnen 2008;4

rade projektet och hade i samarbete
med Riksantikvarieämbetet tagit fram
specialredskap: rotorslipmaskiner för
att avlägsna 2000 års smuts, sprutmålare för att ge lämningarna en skyddande fernissa och blåsmunstycken för
att avlägsna jord och sand. Alla drivna
av tryckluftskompressorer.
Ur Atlas Copcos bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Mannen som skapade B arnängen
Allt började med ett nytt bläck. När grosshandlare Holmström såg möjligheterna, och sortimentet breddades med tvål och parfym, lades grunden för ett
stycke svensk företagshistoria. Men vem var han egentligen? | nicolas jändel

för innovatören J.F. Ögren kom
grosshandlaren John Wilhelm Holmström som en räddare i nöden. Ögren
som, förutom sin syssla som kamrer på
en vävfabrik, gillade att experimentera
hade kommit på ett väldigt bra skrivoch kopiebläck. Men han hade svårt att
få fart på verksamheten. Den lilla firma
som startats för att tillverka och sälja
bläcket fick snart ekonomiska problem
och allt höll på att rinna ut i rännstenen.
Det var då grosshandlaren Johan Wilhelm Holmström kom in i bilden. Han
trodde på idén, skaffade friskt kapital
och tillsammans hade de båda herrarna
snart startat en ny firma för att få ut
produkten till de breda massorna. Då
var året 1868. Fabriken förlades till Södermalm i Stockholm och verksamheten
skulle så småningom bli Barnängen med
hela svenska folket.
Grosshandlare Johan Wilhelm
Holmström föddes i Kristinehamn
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strax före jul år 1832. Han var en dåtida
”doer”, en handlingens man. Rejäl men
samtidigt mångsidig. Då och då fyllde
han sällskapsrummen med sin barytonröst och sjöng för sina affärsbekanta.
Han förde sig väl även i akademiska
kretsar. I vissa brev ur hans privata korrespondens kallas han Willy.
Han har beskrivits som en typisk
representant för den gamla köpmanskåren. I Stockholm fick entreprenörssjälen
i Holmström fullt spelrum och han var
inte rädd för att ta i från grunden, vilket
krävs för att starta företag.
Verksamheten i Barnängens första
fabrik i den Tottieska malmgården på
Bondegatan (som i dag finns bevarad på
Skansen i Stockholm) bedrevs i början
under väldigt enkla förhållanden. Tillverkningen av blanksvärta, tvål, Eau de
Cologne och även tandpulver gjordes
för hand. Bläcket tappades på flaskor,
tandpulvret maldes och siktades fram

av snäckskal. Tvålen kokades ihop över
öppen eld. I början hade man endast en
dragkärra för att forsla iväg sina produkter, men efter några år köpte man
hästar som kunde dra kärrorna. Den
ena hästen användes för varutransporter
och den andra spändes för Holmströms
egen droska.

En stor humanist
På många sätt var Johan Wilhelm
Holmström före sin tid, inte bara på
produktområdet. Han månade om
personalen på ett för den tiden ovanligt
humant sätt. Han kunde vara sträng när
det krävdes, men bakom det voluminösa
skägget och den lite barska uppsynen
fanns en stor humanist som faderslikt
månade om sina medarbetare.
Så tidigt som 1870 fick personalen tillgång till fri medicin och läkarvård. Och
den andan verkar ha levt kvar, på ett långt
modernare plakat med ordningsregler kan
företagsminnen 2008;4

man läsa: ”för upprätthållande av ordning
och god anda skall av samtliga på arbetsplatsen iakttagas ett humant och värdigt
uppträdande”. Under en annan punkt kan
man även läsa att: ”Arbetaren skall vara
nykter och ärlig”. Överhuvudtaget verkar
Holmström haft en inbyggd medkänsla
för fattiga och sjuka.
Klimatet som skapades av Holmström på Barnängen-fabriken kom att
leva vidare även efter hans död, sommaren 1886. I arkiven finns till exempel
korrespondens mellan arbetstagarna
och arbetsledningen där personalen
1903 på ett välargumenterat sätt anhåller om lika löneförhöjning för samtliga
till tio kronor per vecka. Och 1905 vill
man gärna sluta två timmar tidigare på
lördagarna, klockan tre istället för fem.
Ledningen svarar med ett bud; vissa
perioder och dagar arbetar man mer
och andra mindre. Av handlingarna att
döma har man kommit väl överens.
företagsminnen 2008;4

Unikt arbetsklimat
Det unika är själva klimatet på arbetsplatsen, att det finns en pågående dialog
mellan anställda och ledning. På många
av dåtidens företag hade antagligen inte
ens frågan kommit upp. I dag lever den
så kallade Fritidsklubben kvar på Barnängen, som anordnar aktiviteter och
fester. Ägaren Henkel har även hållit liv
i traditionen att ha en fortlöpande dialog mellan ledning och medarbetare.
Under 1870-talet utvecklades verksamheten och maskinparken moderniserades. I en annons i Ny illustrerad
tidning år 1875 kan man läsa att produkterna omfattade alltifrån parfymer
och raktvålar till Chloromelanbläck för
värdepapper. Holmström gillade att resa
och åkte själv på många affärsresor runt
om i landet, Uppsala lär ha varit en av
favoritstäderna.
Produkterna som togs fram vid Barnängens tekniska fabrik fick ta emot en

rad priser och utmärkelser, bland annat
vid utställningar i London (1871) samt
i Köpenhamn och Moskva (1872). Under 1880-talet utökades företaget med
filialer i S:t Petersburg, Kristiania och
Köpenhamn.

Zoologisk trädgård …
Vid sidan av arbetet hade Johan
Wilhelm Holmström en rad fritidsintressen. Han gillade segelsport,
jakt och fiske. I den prunkande Barnängsparken inrättades en zoologisk
trädgård med levande björnar, rävar,
påfåglar och falkar. Björnen verkar
ha varit djuret framför andra. Björnen
symboliserade kanske inte god hygien,
men styrka, och det gillade Holmström
som gjorde björnen till företagets
symbol. Björnen finns till och med på
Wilhelms och hustrun Emmas färdigtryckta inbjudningskort för middagar
och andra högtidstillfällen.
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Föregående sida: Grosshandlare Johan Wilhelm Holmström, porträtt taget någon gång på 1880-talet.
Ovan: Innan tandkrämen använde man tandpulver tillverkat av malda snäckskal, mentol och diverse kemikalier.
Höger: En av alla de reklambilder som gjort reklam för
Barnängens Barntvål, okänt år.
Motstående sida: Barnängen hade många olika varumärkesserier, men barnserien som gick i vitt är den som präglat
Barnängenprodukters formgivning fram till idag.
Ur Henkel Nordens arkivdeposition hos Centrum för
Näringslivshistoria.

... med badrum för björnen
Den första björnen i parken fick en
specialbur med badrum och sängkammare! Om det gjorde björnen särskilt
vildsint eller inte avslöjar inte historiehandlingarna, men den fick till
slut avlivas och slutade istället som
uppstoppad modell i Barnängens egen
butik på Västerlånggatan i Gamla stan.
Fler björnar skaffades, men alla slutade
på samma sätt – de blev uppstoppade
modeller till utställningar och andra
sammanhang. Holmström skänkte
även vid ett tillfälle en bur med örnar till företaget Hagenbeck utanför
Hamburg.

”För den som hjärta har”
Barnängen drevs som familjeföretag
från 1885 fram till 1917. När Wilhelm
avled stod de båda sönerna Erik och
Nils redo att ta över och mågen Axel
Backman utsågs till disponent. Och
kanske skänktes Johan Wilhelm
Holmström mer än en tanke under
företagsledningens årliga surströmmingsgille på Mosebacke restaurang
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1906, när de samlade deltagarna
stämde upp i en sång med texten: ”Skål
för den som hjärta har, skål för den
som redligt tänker. Skål för den som
aldrig vänskap kränker. Den skålen vi i
botten tar”.
nicolas jändel är frilansjournalist.
Han har skrivit artiklar åt så gott som
samtliga av Sveriges stora tidningar och
magasin. Inriktningen är på reportagejournalistik.

Barnängen i korthet
1868: Första fabriken anläggs i den
Tottieska Malmgården på Södermalm
i Stockholm. Där tillverkades bläck,
blanksvärta och Eau de Cologne.
(Byggnaden finns idag bevarad på
Skansen i Stockholm.)
1873: Barnängen ser behovet av rengöringsprodukter i hemmen växa och man
börjar tillverka tvål. Andra nyheter i sortimentet var tandpulver, vanillinsocker
och bakpulver.
1888: Tvålsortimentet växer och Barnängen har till slut 88 olika sorter, varav
den kanske mest kända är Savon de

l´Exposition som senare visades upp vid
Stockholmsutställningen 1897.
1930: Barnängens tekniska fabrik flyttar till det nya industriområdet i Alvik.
1962: Den nya Shantungskolan i Alvik
invigs, där kvinnor i alla åldrar undervisas i modern skönhetsvård. Det fanns
också mer yrkesinriktade kurser för
flygvärdinnor och mannekänger.
1964: Konkurrenten Henrik Gahns AB
i Uppsala köps upp och deras tillsammans 1 300 artiklar ses över och kokas
ner till färre än hälften.
1970: Barnängenklubben bildas, med
syfte att verka för en meningsfull fritid
och att öka trivseln och sammanhållningen bland personalen.
1983: Den nya fabriken på Ekerö invigs
av kungen och drottningen, snart flyttar även tvåltillverkningen hit och verksamheten i Alvik upphör helt.
1992: Barnängen köps upp av tyska
koncernen Henkel men fortsätter tillverkningen från fabriken på Ekerö. I
dag ligger fokus på kroppsvårdsprodukter för vuxna tillsammans med en
omfattande produktserie för barn.
företagsminnen 2008;4

företagsminnen 2008;4

33

Fånga platsen
Tiden förgår men platsen består. Vi kan aldrig återvända
till flydda tider. Men vi kan besöka platser där viktiga saker
har utspelat sig. Runt om i Sverige finns många byggnader,
anläggningar, museer och miljöer som belyser händelser och
företeelser i vår ekonomiska historia. | anders johnson
sommaren 1994 reste jag på en tre
dagars bildningsresa i Södermanland
och Östergötland med mitt äldsta barn,
Leo, som då var sju år. Sedan dess har
jag, ensam eller tillsammans med någon
i familjen, besökt ungefär 1 200 platser
runt om i Sverige – från Smygehuk till
Riksgränsen – för att söka spår efter
Sveriges ekonomiska historia. Sammanlagt har jag rest cirka 8 000 mil, vilket
motsvarar två varv runt jorden. Mina
”resefrukter” har, tillsammans med en
stor mängd ”läsefrukter”, nu avsatt sig
i en tämligen omfattande guidebok till
34

Sveriges ekonomiska historia, Fånga
platsen (se faktarutan).
Boken skildrar de näringsgrenar som
typiskt sett har varit affärsdrivande,
framförallt gruvor och industrier,
energiproduktion och kommunikationer, handel, hotell och annan service
samt skogsbruk och fiske. Sammanlagt
presenteras över 1 000 platser. Det
äldsta besöksmålet är Röda jorden vid
Riddarhyttan där järn framställdes
för 2 400 år sedan. Yngst är kulturoch konferenscentret Dragon Gate i
Ä lvkarleby, invigt 2008.

Lämningar, manifestationer
och minnen
Boken berättar huvudsakligen om tre
företeelser med anknytning till de näringsgrenar som behandlas:

»» lämningar: Byggnadsverk och
andra fysiska spår av verksamheter
som bedrivs eller har bedrivits på
platsen.
»» manifestationer: Konstverk och
minnesmärken som anknyter till
verksamheter på orten (sammanlagt
över 200 offentliga utsmyckningar).
Lokala, regionala och nationella
museer.
»» minnen: Illustrationer, citat och
notiser som berättar om människor,
företag eller företeelser med koppling
till affärsverksamheterna.
företagsminnen 2008;4

Motstående sida: Finspångs bruk i Östergötland, en av platserna som nämns i boken, 1800talets första hälft eller mitt. Lantmännens bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Mitt syfte är att på detta sätt levandegöra vår ekonomiska historia genom
att lyfta fram konkreta exempel på företag och företagare – kvinnor och män,
invandrare och svenskfödda. Fånga
platsen kan användas som en omfattande exempelsamling för att belysa den
ekonomiska utvecklingens förutsättningar och kännetecken.
Inte minst genom Centrum för Näringslivshistoria har vi kunnat illustrera
boken med ett stort antal historiska
fotografier, ritningar, reklamtryck etc.
Därtill finns ett par hundra citat ur
romaner och reseskildringar. De flesta
av våra största författare har i sina verk
berört några av de näringsgrenar som
boken behandlar.

Följer vattendragen
Vattendragen har varit den viktigaste
lokaliseringsfaktorn för många av de
näringar som boken skildrar. Vattnet
har givit kraften och kommunikationsvägarna. Därför följer bokens disposition det svenska vattensystemet.
Givetvis finns det många lokaliseringar och kommunikationsvägar som inte
kan förklaras med vattensystemets struktur. Men vattensystemet har ofta ett högt
förklaringsvärde – i många fall högre än
län, kommuner och landskap. Att bygga
guidebokens disposition på vattensystemets struktur har också den praktiska
fördelen att ordningsföljden mellan de
olika platserna därmed ger sig automatiskt – naturen har skapat ett mönster
vars logik ingen administrativ indelning
i världen kommer i närheten av.
Det är inte bara branschens ekonomiska betydelse som påverkar hur stort
utrymme den har fått i Fånga platsen.
Följande faktorer kan bidra till att det
finns många besöksmål att välja på:

»» Verksamheten ger upphov till särpräglade byggnadsverk.
»» Byggnadsverken kan fortfarande
användas (för ursprungligt eller annat ändamål) utan större förvanskningar (åtminstone exteriört).
»» Lämningarna kan bevaras till rimliga kostnader.
företagsminnen 2008;4

»» Lämningarna ligger på mark med
lågt exploateringstryck.
»» Branschen har tidigt uppmärksammats av den offentliga kulturmiljövården.
»» Det finns ett starkt lokalt engagemang från den ideella kulturmiljövården.
»» Det finns engagerade företag och
näringslivsorganisationer.

Olika förutsättningar
Bergsbruket (gruvor, järnbruk etc.) är
nog den näring som är mest gynnad vad
gäller intressanta besöksmål. Gruvor
lämnar ”underhållsfria” spår i naturen. Masugnar och järnbruk har ofta
uppförts i robusta konstruktioner på
mark som inte senare har exploaterats
för andra ändamål. Bergsbruket ansågs
länge som landets förnämsta näring och
blev tidigt uppmärksammat av den offentliga kulturmiljövården. Även ideella
krafter och näringslivet har bidragit till
att bevara detta kulturarv.
Den andra stora basnäringen,
skogsindustrin, är mindre lyckligt
lottad. Den tidiga sågverksindustrins
anläggningar var inte särskilt robusta.
Den modernare skogsindustrin uppförde gigantiska processanläggningar
som fordras det stora resurser för att
bevara.
Från verkstadsindustrin, som har
blivit vår viktigaste industribransch,
finns exempelvis välbevarade, fullt
utrustade mindre verkstäder. De stora
anläggningarna – som ofta ligger på
attraktiv mark i städerna – har oftast
fått skatta åt förgängelsen. Man kan
dock notera att bilindustrin i Sverige,
liksom i andra länder, håller sig med
företagsmuseer.
De småländska glasbruken är, tack
vare deras betydelse för besöksnäringen, väl representerade. Livsmedels
industrin är en viktig bransch som är
tämligen försummad av kulturmiljövården.
Inom kommunikationssektorn finns
många besöksmål kring järnvägar
och sjöfart, dels på grund av betydel-

sen för turistnäringen, dels tack vare
många frivilliga entusiaster. Det är
sämre beställt med vägväsendet och
åkerinäringen. Det finns betydligt
f ler besöksmål inom (den publika)
detaljhandeln än inom (den anonyma)
partihandeln.
Företagstjänster och personlig service är de näringsgrenar som är minst
representerade. De har sällan givit
upphov till särpräglade byggnader.
Personlig service utgörs till stor del
av (kvinnodominerade) lågstatusbranscher, vilka har uppmärksammats
sämre än mansdominerade branscher
av kulturmiljövården.
Företagstjänster är en ung näring,
vilket gör att den inte har blivit särskilt
uppmärksammad av kulturmiljövården.
Dessutom är den tjänstemannadominerad, vilket för den etablerade kulturmiljövården tycks vara ett negativt
urvalskriterium.
anders johnson är skriftställare
och har skrivit ett stort antal böcker om
näringslivs- och samhällsfrågor, ofta ur ett
historiskt perspektiv.

anders johnsons Fånga platsen

– Guide till Sveriges företagsamma historia är på hela 550 sidor
med 400 illustrationer. Utgivare är
SNS Förlag under medverkan av
Centrum för Näringslivshistoria,
Riksantikvarieämbetet och Tekniska Museet i Stockholm.
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Hur nytt är begreppet CSR?
På Centrum för Näringslivshistorias seminarium om 125 år med Corporate Social
Responsibility talades om Saltsjöbadsavtalets tillkomst, välfärdens historia, amerikanska strejker och tankar kring en ny svensk modell. | torun nilsson
125 år med Corporate Social Responsibility? Så många år finns väl ändå inte
i det ämnet, tänkte jag när jag fick
inbjudan till seminarium hos Centrum
för Näringslivshistoria. CSR har ju bara
funnits på agendan (som det heter i mo36

derna globala sammanhang) ett tiotal
år. Själva den anglosachsiska termen
indikerar ju hur nymodigt det är. Men
som vanligt tvingas jag konstatera att
inget är nytt under solen, att allt har sin
historia och att kunskapen om denna

ger det som nästan är viktigast av allt:
aha-upplevelser.
I det här fallet var innehållet i seminariet i oktober inriktat på hur det
svenska sociala ansvarstagandet bedrivits
tidigare, och då framförallt företagens
företagsminnen 2008;4

Motstående sida: Anställda utanför fabriksporten, AB Electrolux, Lilla Essingen, 1930.
Elektrolux bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

roll i detta ansvarstagande. Som så ofta
i svensk näringslivshistoria handlade
det om det unika samarbetet mellan
socialdemokraterna, de fackliga organisationerna och företagen – kort sagt ”den
svenska modellen”. Det var dessa tre parter som tillsammans, under en lång tid,
tog det sociala ansvaret i Sverige. I dag är
förutsättningarna annorlunda.
Hans de Geer, professor och senior
advisor vid Centrum för Näringslivshistoria, gav ramverket och definitionerna
under rubriken ”Den svenska modellen
– Ett utdraget drama”.

Tjocka relationer på bruken
De första större företagen i Sverige var
bruken på 1800-talet. Med dem kom ett
tydligt socialt ansvarstagande. Problemet
med det var att det var så patriarkalt.
Brukspatronerna hade ganska små möjligheter att påverka villkoren för sina
ofta konglomeratliknande verksamheter.
Teknikgraden var låg, liksom rörligheten
bland de anställda. Arbetsgivare och anställda följdes åt från vaggan till graven,
på arbetet och på fritiden. Relationerna
var vad Hans de Geer kallar ”tjocka” och
arbetsgivarens ansvar tydligt.
När sedan arbetet industrialiserades
och marknaden blev friare tröttnade
arbetstagarna på beroendet av ägarnas
patriarkala välvilja. De ville inte få sig
tilldelade bostäder och vedsäckar. De
ville ha lön, tydliga arbetsvillkor och
möjlighet att byta jobb.

”Hell fare”
Fil. dr David Östlund från Stockholms universitet, som målande och
dramatiskt fördjupade skildringen av
brytningen med den patriarkala synen,
illustrerade med begreppet ”hell fare”
som anspelning på problemen med ”well
fare”, myntat av en amerikansk fackföreningsledare. Med tryggheten i bruksandan hade också följt maktlöshet. Den
ville industriarbetarna komma ifrån.
I USA manifesterades det tydligt
i strejken vid Pullmanverken 1894 i
mönstersamhället Pullman, då ägaren
blev mäkta förvånad över att han inte
hölls räkning för sin välvilja.
företagsminnen 2008;4

I Sverige, och på många andra håll,
ledde omvandlingen från agrar- och
bruksland till exportnation i vardande
till en period av strejker och stora
motsättningar på arbetsmarknaden.
Motsättningarna var hårda, påpekade
Anders L. Johansson, fil. dr och generaldirektör för Regeringskansliet.
Det var mot bakgrund av dessa hårda
motsättningar och behovet av att komma
till rätta med dem, som arbetsgivarna och
facken skrev på det så kallade Saltsjöbadsavtalet 1938, vilket för övrigt skedde
på Blasieholmen i Stockholm och inte i
Saltsjöbaden. Man hade då inte haft ett
centralt avtal sedan storstrejken 1909.
Saltsjöbadsavtalet reglerade bland annat
stridsåtgärder och kom att bli prejudicerande. Det ledde till färre konflikter mellan parterna på arbetsmarknaden.
En som hade drivit på för att få parterna att komma till skott var Sigfrid
Hansson, redaktör på LO-tidningen
och bror till statsminister Per-Albin. En
orsak till att modellen fungerade så länge
var att de socialdemokratiska regeringarna var så ”pigga på att kränga reformer”,
som Anders L. Johansson uttryckte det.
En unikt svensk modell alltså, med
en unik arbetsfördelning mellan företag,
fack och politiker som byggde på att
arbetstagarna litade på att företagen var
ansvarfulla för att det var lönsamt för
dem och på att politikerna tog det sociala ansvaret. En balansakt, helt enkelt.

Facken i bakvattnet?
I dag är förutsättningarna helt andra.
Företagen har blivit sant internationella,
det vill säga de exporterar inte bara utan
köper in, tillverkar och forskar numera
också utanför Sverige, i många fall på
orter spridda över hela världen. Dessutom ägs de ofta av stora utländska fonder, och i den mån de ägs av svenskar så
styr dessa utifrån samma logik som de
utländska ägarna.
Detta har komplicerat ansvarstagandet betydligt. Företagen kan inte längre
luta sig mot att svenska politiker reglerar och kontrollerar villkoren för deras
arbetskraft. Eller att de kan göra upp
om nedläggning och industristöd till-

sammans med ägare som Wallenbergs
eller Volvos mäktige chef på 1970- och
1980-talen, Pehr G. Gyllenhammar,
och socialdemokratiska ministrar.
Nu ansätts företagen av krav på
formell ägarstyrning, ”corporate governance”, från fonderna, och socialt
ansvarstagande när det gäller arbetsrätt
och miljö av ett antal NGO som Amnesty, Greenpeace och Friends of the
Earth. Kraven levereras ofta via media
som tacksamt dramatiserar frågorna.
Kvar finns dessutom alla de andra intressenterna: de anställda, politikerna,
de röstande och så vidare.
De fackliga organisationerna har
hamnat i bakvattnet i den här konkurrensen, menar Hans de Geer. Något
som TCO-ordföranden Sture Nordh
inte ville gå med på fullt ut i den efterföljande debatten.
Anders L. Johansson ansåg att en av
orsakerna till att den svenska modellen
varit ur bruk i några decennier var att
1970-talet blev så turbulent. En annan
var kanske, enligt honom, det faktum att
socialdemokraterna så hårt drev kraven på
löntagarfonder, ett sätt att kompensera sig
för att man hade avstått löneutrymme.

Damma av svenska modellen?
Sedan tog institutioner som Riksbanken och EU under en tid hand om
stabilitetsskapandet och vi invaggades
i tron att den svenska modellen inte
längre behövdes. Nu är det kanske åter
dags att damma av den, sade Anders L.
Johansson och anknöt till statsminister
Fredrik Reinfeldts och S-ledare Mona
Sahlins diskussion om den svenska modellen i en partiledardebatt några dagar
före seminariet.
Fast med dagens villkor för företagande, ”license to operate”, så undrar
man litet över hur stort utrymmet är
för en specifikt svensk modell, i alla fall
som ersättning för CSR-arbete i globala
företag. Kanske är det inte längre så stort
för det ”kontraktuella” förhållandet heller, även om Anders L. Johansson sade
att han inte trodde att fall som Vaxholm
med låga löner till lettiska arbetare skulle
förhindra en svensk modell.
Hur som helst har arbetet med CSR
i de svenska företagen tagit fart på allvar
ungefär från millennieskiftet, berättade
fil. dr Karolina Windell från Uppsala
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Marcus Wallenberg möter en anställd på Atlas Copco i Sickla vid invigningen av en
ny verkstad, 1961. Atlas Copcos bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

universitet. Det var då någon gång som
den nya sortens ansvarsfrågor hade blivit
tydliga med globaliseringsprotester, nya
riktlinjer – inte minst från FN – och
stora företagsskandaler som Skandia
och Enron i fondägandets spår. I dag
arbetar en mängd akademiker, konsulter,
CSR-chefer och CSRI-analytiker (ur
placerarsynpunkt) med hur företagen ska
ta socialt ansvar.
Det är ett ganska lång steg från den
svenska modellen som sköttes i korporativ anda i förhandlingar mellan parter,
var nationell, producentorienterad och
överlät det sociala ansvarstagandet till
politiker.

Frankrike ville lära av Sverige
Men den svenska modellen var viktig
på sin tid. Hur viktig den var gav Per
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Dahl, fil. dr i idé- och lärdomshistoria
och chef för forskningssekretariatet på
Centrum för Näringslivshistoria, en
rolig illustration av – i både bild och
ord. I juli 1938 reste svenska fack- och
arbetsgivarrepresentanter ned till Pontigny i Frankrike, den tidens ort för
intellektuella högdjur. Det var franska
arbetsgivare som bjudit ned dem för
att berätta om det ovanliga och fantastiska samförstånd som uppnåtts i Sverige mellan arbetsgivarna och facken.
Ett sådant ville man uppnå i Frankrike, som var svårt härjat av konflikter
och vars grannar nu alla var diktaturer.
På bild finns svenska arbetsgivare med
fruar på avspänt humör i Frankrike.
Någon fortsättning blev det inte, kriget
bröt ut. Men Sverige klarade sig, liksom
den svenska modellen.

Dags för en ny svensk modell?
Det var bland annat på grund av den
svenska modellen som det tog så lång
tid innan den anglosachsiska synen på
företagens ansvar, corporate social responsibility, trängde sig in i de svenska
företagen.
Men nu, med globala företag och ett
globalt fondsamhälle, är den här och
utrymmet för det specifikt svenska har
krympt betydligt. Kanske är det dags
för ett seminarium om den svenska modellens villkor och om utrymmet för en
ny sådan i en ny tid?
torun nilsson är civilekonom och har
i två decennier varit företagsanalytiker
och reporter på tidningen Affärsvärlden –
under 80-talet även redaktionssekreterare.
Numera skriver hon böcker och artiklar för
bolaget Fagerfjäll & Nilsson.
företagsminnen 2008;4

Årets julklappar hittar du här:
naringslivshistoria.se/shop
företagsminnen 2008;4
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Recensioner i urval
börje isakson är journalist och författare med förflutet på Teknikens Värld,
Månadsjournalen och Dagens Industri.
Han har bl.a. recenserat litteratur och
skrivit böcker om historia.

Övergivna platser Två av jan jörnmark, historiska media
en uppföljare till succén med
samma namn (men utan nummer).
Liksom i föregångaren är bokens
styrka kombinationen av ett rikt och
bra bildmaterial och berättelser om den
samhällsutveckling som gav upphov
till byggnadens/företagets/företeelsens
popularitet och om den förändring som
orsakade dess fall.
I den nya boken skildrar och visar
Jörnmark bland annat Facit, räknemaskins- och skrivmaskinstillverkaren
som missade den digitala utvecklingen,
de stora badanläggningarnas – främst

Malmö simhall – framforsande och
uttorkning, en folkparks framväxt och
nedgång på grund av kravet på jättelika
arenor för rockens stjärnor, Marstrands
storhetstid och förfall och, kanske bildmässigt mest imponerande: Mölndals
förvandling från tillhåll för en storindustri till ”Mölndals ödemarker”.
Det är en vacker, aningen vemodig
men definitivt intressant skildring av
de utvecklingsvågor som format och
förvandlat såväl Sverige som enskilda
samhällen och svenskt näringsliv under
1900- och 2000-talet.

Kung Brännvin, den sanna berättelsen om L. O. Smith, mannen bakom
Absolut Rent Brännvin av pelle berglund, prisma
detta är en ambitiös skildring av en
bortglömd – och bortdribblad – svensk
entreprenör och storföretagare. Lars Olsson, son till en fattig bonde, adopterades
av konsul Carl Smith i Karlshamn, blev
snabbt en driftig försäljare och begav sig
på 1850-talet till Stockholm.
Där etablerade han sig så småningom som grosshandlare, började handla
med brännvin och köpte så småningom
upp och slog ihop omkring 4 000 små
brännerier. Men han intresserade sig
också för kundernas hälsa och satsade
på effektiv rening av brännvinet.
Framgångarna fortsatte, han byggde
brännvinsfabriken på Reimersholme,
satsade på export och byggde under
1880-talet världens största spritfabrik i
Karlshamn. De stora kunderna fanns i
Spanien.
Smith var en av Sveriges rikaste män,
han satt i riksdagen och han agerade för
arbetarnas väl genom att – i kamp mot
Socialdemokraterna – bilda så kallade
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arbetarringar. Samtidigt stötte han sig
med etablissemanget genom att bland
annat kräva inrättande av en riksbank
och allmän rösträtt. Sedan sprack allt.
Spanien införde en spritskatt, Smith
försökte få den svenska regeringen att
agera, men genom fult spel på utrikesdepartementet – man ville bli av med
Smith – hände ingenting.
Den stora fabriken i Karlshamn
måste läggas ner, Smith förlorade större
delen av sin förmögenhet, men lyckades
bygga upp en ny genom att engagera sig
i guld- och diamantindustrin i Sydafrika. Den kollapsade emellertid under
boerkriget i början av 1900-talet.
Smith miste på nytt sin förmögenhet.
Han hade dessutom lyckats göra sig till
fiende med sin egen familj. Den motarbetade hans försök att komma igen och
när Lars Olsson Smith 1913 avled var
han i det närmaste utfattig.
Här finns stoff till en mycket intressant och spännande biografi, men trots

idoga försök – researchen är gedigen –
misslyckas författaren med att skriva en
berättelse som verkligen fängslar. Vilket
inte hindrar att boken är värd att ta sig
igenom för den som är intresserad av
olika aspekter av svensk historia.
företagsminnen 2008;4

Jonas & Robert of Oriflame av björn edsta, ekerlids förlag
en success-story och en hjältesaga.
Författaren beskriver ingående hur
bröderna af Jochnicks – det är f ler än
Jonas och Robert inblandade – startar
och bygger Orif lame, ett företag som
säljer kosmetika vid hembesök och via
kataloger. Starten 1967 är besvärlig,
framgångarna dröjer, men de kommer. Liksom bakslagen. Men genom
ihärdigt arbete och aldrig sviktande
entusiasm övervinns svårigheterna och
i dag finns Orif lame i 60 länder, har
egna fabriker i Sverige, Ryssland, Kina
och Indien, 7 000 anställda och sysselsätter omkring 2,5 miljoner personer.
Omsättningen ligger kring 10 miljarder kronor.
På vägen har bröderna också köpt
och sålt bland andra Guldfynd och

Hallbergs guld och engagerat sig i
medicinföretag och hälsokost. De är
också ägare i riskkapitalbolagen Oresa
Ventures, Credus och Mint Capital
samt stöder en rad välgörenhets
projekt.
Men trots att författaren redovisar
såväl bakslag som kriser, misstag och
felsatsningar ger boken intryck av en
hyllningsskrift influerad av de stora –
3 200 deltagare vid ”bankett” i Moskva
till exempel – väckelseliknande kongresser som företaget arrangerar för att
entusiasmera sina säljare.
Men vare sig bröderna af Jochnick är
värda den helgongloria de förses med
eller ej så är det intressant att läsa om
ett företag som är så osvenskt och annorlunda som Oriflame.

Edelcrantz förbindelser av malte persson, bonniers
en i högsta grad faktabaserad roman
som skildrar ett intressant – men tidigt – skede av den svenska teknik- och
företagsutvecklingen. Den berättar om
en framåtsträvande man som gör karriär
under Gustav III, hertig Karl och Gustav IV Adolf: Abraham Niclas Clewenberg, adlad Edelcrantz.
Han kommer till Stockholm från
Åbo som poet och bibliotekarie, arbetar träget på att skaffa sig ett nätverk,

vinner insteg vid hovet och blir med
tiden biträdande chef för de kungliga
teatrarna, något han är helt ointresserad av.
Han överger poesin för naturvetenskapen, utvecklar ett optiskt telegrafsystem, bygger telegraflinjer, importerar
de första ångmaskinerna till Sverige och
bygger den första ångkvarnen: Eldkvarn
(där Stockholms stadshus nu ligger).
Bland mycket annat.

Edelcrantz anpassar sig smidigt till
de för tillfället rådande politiska vindarna och blir bland annat kansliråd,
kunglig handsekreterare, medlem av
Svenska akademien, Krigsvetenskapsakademien, Musikaliska akademien samt
president i Kommerskollegium.
Personen Edelcrantz tycks ha varit en
ganska tråkig bekantskap, men berättelsen om honom är både underhållande
och lärorik.

”Man säljer inga julgranar på annandagen”. En bok om Hans Werthén

av carl uggla, ekerlids förlag

detta är utan tvekan det mest underhållande företagsledarporträtt som jag har
läst. Det beror inte enbart på att Werthén
är ett tacksamt ämne; Carl Uggla, med
gedigen bankerfarenhet, visar att han är
skicklig stilist och journalist.
Rappt och roligt skildrar han
Werthéns karriär från familjen i Dalarna som bland annat sålde pianon, cyklar
och radioapparater, via tv-tekniken, där
Werthén var föregångare, till den absoluta näringslivstoppen.
Hans Werthén var en annorlunda företagsledare, ointresserad av status och
de kostnader den förde med sig. Han
hade lika lätt att umgås med arbetarna i
företagsminnen 2008;4

verkstaden som med de största företagsledarna i USA.
Boken skildrar lättfattligt en rad av
de affärer som Werthén genomförde
och som gjorde Electrolux till världsledande. Men Carl Uggla pekar också
på de avgörande insatser som Werthéns
främsta medarbetare, Gösta Bystedt
och Anders Sharp, gjorde – inte minst
genom att förhindra Werthéns mindre
lyckade idéer. För sådana fanns.
På vägen hinner författaren också teckna rappa miniporträtt av andra av 1970och 1980-talets storheter inom politik
och näringsliv, och bjuda på intressanta
interiörer från maktens slutna rum.
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Aktuell forskning

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

Nätverkslogik och betydelsen av
socialt och ekonomiskt kapital
betydelsen av personliga relationer
och så kallade sociala nätverk har, som
nog är bekant för många av oss, blivit
föremål för allt fler vetenskapliga studier
under de senaste åren, både i Sverige
och internationellt. Nätverksforskningen
bedrivs inom en rad olika vetenskapsdiscipliner och har också lite olika karaktär
beroende på ämne. Historieämnet har
naturligtvis en mycket lång tradition av
att beskriva hur olika personer och intressen binds samman genom mänskliga
relationer.
Ibland bekräftas dessa relationer genom att de olika aktörerna ingår någon
form av formellt, vanligen skriftligt, avtal. Men lika ofta bygger den personliga
relationen på mer informella överenskommelser, som förtroende och tillit.
Parterna i relationen bör i regel, om den
ska fungera långsiktigt, ha en ömsesidig
nytta av relationen. Nätverksstudier
inom historieämnet har av tradition
också haft en mycket stark empirisk och
deskriptiv prägel.
Detta är dock på väg att förändras.
Allt fler historiska studier använder sig
av teoretiska begrepp och analysverktyg
som i första hand har utvecklats inom
andra discipliner, inte minst inom sociologi och antropologi. Antropologen
Marcel Mauss teorier om utbytet, eller
gåvologiken, som den grundläggande
mekanismen i en nätverksrelation har
inspirerat många nutida forskare. Likadant är det med sociologen Niklas
Luhmanns antaganden om relationen
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mellan personligt förtroende (personal
trust) och systemförtroende (system
trust).
Det finns dock en forskare som har
fått ett oerhört stort genomslag bland
svenska samhällsvetenskapliga forskare
i allmänhet och nätverksforskare i synnerhet; och det är sociologen Pierre
Bourdieu. Han använder kapitalbegreppet för att diskutera hur makt och
resurser fördelas i samhället, och talar
om ekonomiskt, socialt och symboliskt
(eller kulturellt) kapital. Socialt kapital,
definierat till exempel som kontakter
eller personliga förbindelser, är en del
av människans samlade resurser, precis
som ekonomiskt kapital (t.ex. pengar,
varor) och symboliskt kapital (t.ex. utbildning, yrke).
Socialt kapital kan också omvandlas
till andra former av kapital. Således har
det ägt rum en mycket lyckad korsbefruktning mellan olika ämnen, med
olika traditioner, som gett oss förnyad
och förhoppningsvis förbättrad förståelse för historiska processer.

Malmö diskont
De så kallade diskonternas tillkomst
och utveckling strax före och efter
sekelskiftet 1800 har hittills varit en
sorgligt underbeforskad fråga inom den
i övrigt så livaktiga och internationellt
välrenommerade svenska bank- och
finanshistoriska forskningen. Några
kortare artiklar, till exempel av ekonomhistorikern Bertil Andersson vid

Göteborgs universitet, tillhör de få
undantagen. Nu har dock Tom Kärrlander, verksam vid Centrum för bank och
finans vid KTH, tagit ett större grepp
på frågan om diskonternas roll i det
svenska finansiella systemets historia.
Diskonterna var en tidig form av
banker som bedrev både in- och utlåningsverksamhet riktad mot allmänheten. En finansiell tjänst som erbjöds
var diskontlån, där låntagaren betalade
ränta i förskott. Kärrlander tecknar i sin
licentiatavhandling en relativt bred och
generell bild av hur det svenska finansiella systemet fungerade, och kanske
framför allt inte fungerade, vid denna
tid.
Problemen var många. Ekonomin
som helhet präglades av starka fluktuationer mellan hög- och lågkonjunkturer
samtidigt som bank- och penningpolitiken tidvis var mycket ostrukturerad och
slets mellan olika intressen. Diskonternas uppgift skulle vara att understödja
näringslivet i allmänhet och bidra till
en mer stabil situation inom det finansiella systemet.
Diskonterna blev dock mycket kortlivade. Redan i slutet av 1810-talet hade
samtliga diskonter lagts ned, och vissa
av dem dessutom – som till exempel
Malmö diskont som Kärrlander fokuserar sin studie på – under mycket
dramatiska former. Det var inte bara
det att Malmö diskonts fall hade förorsakat staten förlust på mer än 400 000
riskdaler och dragit med sig Göteborgs
företagsminnen 2008;4

Malmö diskont – en krisanatomi

av tom kärrlander, licentiatavhandling i infrastruktur,
kth, stockholm

Kapitalets politik och politikens kapital.
Högermän, industrimän och patriarker
1890–1985
av christer ericsson, santérus förlag, stockholm

diskont och Göta Kanaldiskonten i fallet, dess direktörer riskerade också att
dömas till lagens strängaste straff. Nu
gick det dock inte så illa för till exempel
Samuel Christian Björkman och andra
före detta direktörer i diskonten.
Kärrlander vill i sin fortsatta forskning fokusera på hur kriser inom det
finansiella systemet har hanterats och
hur metoderna för detta utvecklats över
tid. Det tycker jag är lite synd. Kärrlanders viktigaste bidrag till den bankhistoriska forskningen i nuläget är att
han genom beskrivningen av diskonternas verksamhet, deras framgångar
och framför allt deras misslyckanden
kan bidra till att förklara varför den
svenska finansiella revolutionen ägde
rum först på 1860-talet.
företagsminnen 2008;4

Diskonternas fall skapade nämligen
ett mycket utbrett missnöje mot vinstdrivande banker i allmänhet, och det
dröjde decennier innan denna misstänksamhet var undanröjd. Jag skulle
önska att Kärrlander i sin fortsatta
forskning väljer att anlägga ett tydligare
nätverksperspektiv. Genom att bena
upp och åskådliggöra de personliga
relationerna och vilka ekonomiska och
andra intressen som låg bakom det
ekonomisk-politiska spelet kan vi få en
ökad förståelse för en mycket viktig del
av svensk ekonomisk historia.

Kapitalets politik
En återkommande fråga i historikern
Christer Ericssons forskargärning har
varit svenska företagsledares agerande

i ekonomiska, och framför allt sociala
frågor, decennierna före och efter sekelskiftet 1900. Ericsson har också haft en
förkärlek för företag vars verksamheter
har varit dominerande på en ort. Således har samhällen som Lesjöfors och
Sandviken, företag som Lesjöfors bruk
och Sandvikens järnverk, och inte minst
företagsledare, eller brukspatroner som
de ofta har kallats, som Gerhard de
Geer och Karl Fredrik Göransson studerats i detalj.
I sin nya bok fortsätter Ericsson att
studera hur dessa konservativa och
patriarkala strategier utformades och
omsattes i praktiken, men nu med fokus
på rikspolitiken. Ericssons studie ingår i
det så kallade ”Högerprojektet” vid Södertörns högskola, ett projekt som stu43

Gåvan i Gnosjö. Företagares
relationer i ett industriellt distrikt
av glenn sjöstrand, doktorsavhandling i sociologi,
g öteborgs universitet

derat olika aspekter av högerns utveckling och omvandling under 1900-talet.
Boken är, som alltid när det gäller
Ericssons studier, mycket gedigen och
genomarbetad i sina empiriska delar.
Han känner sina brukspatroner mycket
väl vid det här laget och hans teser om
de konservativa och patriarkala idéernas
fasta förankring långt in på 1900-talet
står sig väl. Detta är naturligtvis också
ett stycke politisk historia och boken fyller en uppenbar forskningslucka. Socialdemokratins och vänsterns historia är ju
sedan tidigare betydligt mer utforskad.
Studien är också mycket intressant
eftersom den så tydligt påvisar hur den
ekonomisk-politiska maktsfären brutits
itu och bildat två separata sfärer. En bra
bit in på 1900-talet betydde ekonomisk
makt också politisk makt. Men efterhand, i takt med ökad demokratisering
i allmänhet och en starkare arbetarklass
och socialdemokrati i synnerhet, har
ekonomi och politik på sätt och vis glidit isär, nya personliga nätverk skapats
och nya nätverkslogiker fått fäste.
Ericsson visar hur och varför svenska
företagsledare upphört med att engagera
sig politiskt. Istället agerar man mer
indirekt och framför sina ekonomiskpolitiska argument via olika intresseorganisationer och egenkontrollerade medier. Boken hade antagligen nått ut till
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en större inomvetenskaplig publik och
fått ett större genomslag om författaren
också hade gjort tydligare kopplingar
till ovan nämnda teoretiska diskussioner
om kapitalbegreppet. Så är dock inte
fallet, men det ska inte skymma studiens övriga förtjänster.

Gåvan i Gnosjö
Glenn Sjöstrands avhandling om
Gnosjö-företagarnas personliga nätverk
är som kontrast desto mer teoretiskt
orienterad och ambitiös. Gnosjö har
under de senaste decennierna vunnit ett
grundmurat och till och med internationellt rykte om att vara något av ett
småföretagarnas Mecka.
Trots lågkonjunkturer och trots en
tilltagande global konkurrens från allt
fler låglöneländer, lyckas på något sätt
företagen i Gnosjö att hålla konkurrensen stången och att fortsätta driva
en framgångsrik och dynamisk tillverkningsindustri. Vad är då hemligheten?
Många forskare har betonat betydelsen
av Gnosjö-andan, som bland annat
innebär ett stort mått av flexibilitet,
och en företagskultur som bygger på
strävsamhet, skötsamhet och också
hjälpsamhet.
Det är just hjälpsamhetskulturen som
Sjöstrand har valt att fokusera sin studie
på. Den teoretiska verktygslådan bygger

således just på ovan nämnda gåvologik
i kombination med hur socialt kapital
kan omvandlas till ekonomisk kapital.
Med andra ord förklaras vilket ekonomiskt värde som personliga nätverk
faktiskt kan ha.
Sjöstrand har genomfört intervjuer
med ett drygt 90-tal företagare verksamma i Gnosjö idag och kryddar
avhandlingen med en mängd tankeväckande och belysande citat. Slutsatsen
är således att den informella gåvoekonomin bidrar till dynamiken i den
lokala ekonomin, där företagare kan
utbyta tjänster, resurser och information
med varandra, och därigenom minska
transaktionskostnader och öka konkurrensförmågan.
Det är också intressant att notera att
Sjöstrand, i likhet med vad till exempel
Katarina Pettersson tidigare visat i sin
avhandling om Gnosjö, inte enbart belyser nätverkens positiva effekter. Starka
nätverk leder också oundvikligen till
exkludering. Passar man inte in i normen, det vill säga ambitiös, skötsam och
hjälpsam (och helst också uttalat religiös) företagare, kan man inte komma
in i nätverket och dra fördel av dess
olika kapitalformer. Detta oavsett hur
briljanta idéer man har. Konformitet är
således ytterligare ett särdrag i Gnosjöandan, men inte lika positivt laddat.
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Ur arkivet
Uppslag ur Carl Bolinders skissbok,
föreställande en engelsk ugn. Åren
1841–1844 gjorde bröderna Jean och
Carl Bolinder, 28 och 23 år gamla, en
studieresa till England och Skottland
för att studera den industriella utvecklingen. Under hela vistelsen gjorde
de flitiga anteckningar och skisser av
allt de såg, för att vid hemkomsten till
Stockholm börja ta upp tillverkning på
allt från spisar och lyktstolpar till ångmaskiner och sågverk. Företaget blev
under en tid Sveriges främsta exportindustri och Stockholms största arbetsplats, men allt började med denna
lilla skissbok.
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Medlemmar
AGA Gas AB
Agria Djurförsäkring
Ahlbins Patentbyrå
Ahlsell
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval
ALMI Företagspartners Stockholm
AP-fastigheter
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Astra Zeneca
Atlas Copco
Barnens Bokklubb
AB Wilhelm Becker
BEEP
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm
Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och
Utbildningsfond
Bonnier AB
Bostadsförmedlingen
Stiftelsen Branschorganisationernas kansli
Brandkontoret
AB Bruzaholms Bruk
Busslink Sverige AB
Båstads Gymnasium
Carl Lamm AB
Carlsberg Sverige
Christenson Roth Advokater
Advokatfirman Cederquist KB
Cederroth International
Chefsekreterarna Stockholm
Christenson AB, Advokat
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic
Edita Norstedts Tryckeri
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
ELFA
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Telefon AB L M Ericsson
Esselte
FABEGE
Familjebostäder
FAR
FAR SRS Förlag AB
FERA Ljuskultur
Flood Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
FR i Stockholms län AB
Fritidsbranschernas Service AB
C E Fritzes
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation
Försäkringsförbundet
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Gröna Lunds Tivoli
Grönköpings Veckoblad
Hakon Invest AB
Hald & Tesch Brand
Hamilton & Co Advokatbyrå
Handelsbanken
H & M Hennes & Mauritz AB
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Heidelberg Sverige
Henkel Norden AB
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
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IKEA
Industri- och Kemigruppen
Institutet för Näringslivsforskning
Informationsförlaget Heimdahls
Institutet för värdering av fastigheter
Investment AB Kinnevik
JCDecaux Sverige AB
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
Konstnärernas Riksorganisation
Kontorsforum
Kooperativa Institutet
Kraft Foods Sverige AB
Köttbranschens Riksförbund
Landahl Öhman Advokatbyrå AB
Landshypotek
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Lindahl HB, Advokatfirman
Lindberg & Saxon HB, Advokatfirma
J. A. Lindblads Bokförlags AB
Linde Gas Division
Livsmedelsföretagen
Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB
Ivar Lundh & Co
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringsbolagens AB
Magnusson Advokatbyrå
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Markaryds kommun
Mariebergs Arkivbyrå
MAQS Lawfirm AB
Martin Olsson HAB
Metallgruppen MEGAB
Micasa
MQ/Jaller Klädcenter AB
Mr Trend Writing Unlimited AB
Bokförlaget Natur & Kultur
NCC
Nordea
Advokatfirma Nordia KB
Nordiska Kompaniet
Nordstjernan
P A Norstedt & Söner
Nova AB, Advokatfirman
Nynäshamns Ångbryggeri, Intresseförening
Odhner & Co Belysning
Osram
Packhuslaget
Plåtslageriernas Riksförbund
Primus
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Propeller
Roth, Advokatbyrå Peter
Röda Korsets Sjuksköterskekårs Intresseförening
Sackemark AB, Advokatfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB
Scandinavian Airlines System (SAS)
Schering-Plough
SCA
SEB
Setterwalls Advokatbyrå
Sievert AB
Silversmeden Giertta AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia
Skanska AB
Skolfastigheter i Stockholm AB

Snickers Workwear
Sollentuna Kommun
Sparinstitutens Pensionskassa
Spendrups Bryggeri AB
Spårvägens Idrottsförening
Sthlms Bleck & Plåtslagarmästareförening
Stockholm Business Region AB
Stockholm Globe Arena
Stockholm Saltsjön
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem
Stockholmsmässan
Stokab
Strömma Turism & Sjöfart AB
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form
Svensk Handel
Svensk Mjölk
Svensk Pantbelåning
Svenska Bankföreningen
Svenska Bostäder
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bryggareföreningen
Svenska Filmklubben
Svensk förening för informationsspecialister
Svenska Försäkringsföreningen
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk-Thailändska Föreningen
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska Pappers- och
Cellulosaingenjörsföreningen
AB Svenska Shell
Svenska Spel
Svenska Trävaruproducenter
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Trähusfabrikanter
Swedbank
Systembolaget
SYVAB, Sydvästra Stockholmsregionens Va-Verks AB
Sällsk. för Folkundervisningens Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Teknikföretagen
Stiftelsen Telefondirektören H.T.
Cedergrens Uppfostringsfond
Stiftelsen Tornspiran
Tendorf, Advokatfirma Thomas
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Trafikförsäkringsföreningen
Transportgruppen
Trygghetsfonden
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige
Veteranklubben Alfa
Vin & Sprithistoriska Muséet
V&S Group
Volvo
Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse
Wennerholm & Öhman KB, Advokatfirma
Widell AB, Advokat Anna Stina
AB P Wikström J:r
ÅF AB
Åhléns
Nya medlemmar är rödmarkerade.
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PRENUMERERA PÅ
FÖRETAGSMINNEN!
Fem nummer av tidskriften Företagsminnen per
år kostar endast 200 kronor inkl. moms! Beställ
via e-post: prenumerera@naringslivshistoria.se
eller på telefon 08-634 99 00.
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