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Nintendo jubilerar

Fettrik kokbok, Handelsbankens logo,
Carnegiebryggeri och Grönan 130 år.

Kapaciteten i Nintendo entertainment system
gjorde en ny generation spel möjliga.
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Reklam
i krig & fred
Reklamen gjorde
Vasamuseet möjligt
Prisbelönt reklam gav
Roy Andersson frihet

Ölnatten 1965
Gunnar Wetterberg
gör Wallenbergsyntes
Karlson, åsnan
och klistret

Ledare | per dahl

Allting går att sälja…
reklam fungerar som inlärning.
Vi ska lära oss att en produkt finns.
Vi ska lära oss att den är bra. Vi ska
minnas detta när
vi vandrar i snabbköpet. Och vi ska
reagera på vad vi
minns, och plocka
burken från hyllan ned i korgen eller
varuvagnen. Helst ska vi dessutom
efteråt vara övertygade om att vi gjort
ett bra val.
Artiklarna i det här numret spänner över många former av planerad
kommunikation, alltså kommunikation som sker i syfte att påverka mottagaren att göra, att tycka eller kanske
bara att kunna, grundstenen för de
andra beteendena.
Så ville Neptunbolaget att allmänhetens bild av det skulle stärkas, så
ville svenska staten att allmänhetens
attityd till motstånd mot en fiende
skulle stärkas, så ville den lätt revolutionäre limfabrikanten
Karlson att allmänheten
skulle lära sig att det
fanns ett klister som var
hans.
I dag berömmer sig
många kreatörer av att
vara ”kodbrytande”.
De slår knappast denne
Karlson,
som
ledde
in sin
åsna
framför

den beridna högvakten framför alla
journalfilmare. Möjligen är Roy
Andersson i hans klass, kanske kanske.
Frågan är om det
inte blir bäst när
det kodbrytande
är omedvetet. För
att hålla sig kvar
vid det militära temat – jag minns
fortfarande de upplysningsfilmer om
atomanfall som visades i utbildningen
under min militärtjänst.
De måste ha varit producerade i
Storbritannien under sent 1940-tal
och visade segervissa och målmedvetna engelska soldater i sina tallrikshjälmar. Några av dem råkade ut för
en atombomb när de marscherade upp
inför ett anfall. Det var bara att lägga
sig ned i skydd och när ljuset avtog ta
fram den lilla behändiga klädesborsten ur vänster benficka, borsta av det
atombemängda dammet och fortsätta
framåt. Carry on, som det heter.
Bäst var sekvensen med staben i
bunkern. Man hör atommullret bryta
ut, och som alla vet ska man skydda
det värdefulla mot kontaminering. Så
stabsmedlemmen sätter hastigt handen över whiskyglaset, och håller den
där tills dammet lagt sig. Carry on,
som sagt.
Den planerade kommunikationen
fungerade. Fortfarande sitter bilderna som gjutna i förlängda märgen.
Stanley Kubrick gjorde det inte bättre i Dr Strangelove. Och inte Roy
Andersson på andra våningen heller.
Ofrivillig fars – något för de framtidens kodbrytande företagshistoriker
som Jonathan Steffen efterlyser att ta
efter? Det som finns i gränsytan mellan fars och tragedi glömmer vi inte.

”Fortfarande sitter
bilderna som gjutna”

Per Dahl, redaktör
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Vi kan nästan höra knattrandet än i dag. Det gäller
inte bara att skriva snabbt, det ska också vara felfritt. Ty när tidningen Dagens Nyheter arrangerar
denna skrivmaskinstävling under 1940-talet, eller
möjligen tidigt 1950-tal, finns ännu ingen Tippex.
Ska man ändra är det ett särskilt runt, smalt och
hårt skrivmaskinsradergummi som gäller. Ett tunt
stålblad med urtagna olika stora hål kan vara till
4

hjälp för att radera snyggt. Men det svåraste av allt
är ju att sätta tillbaka papperet i maskinen så att
de nya bokstäverna linjerar exakt med de gamla.
Att notera är att alla tävlande är maskinskriverskor. Manliga sekreterare tillhörde inte vanligheterna. Frågan är hur juryn skulle ha bedömt
Sveriges utrikesminister 2013 om han tävlat 
– pekfingervalsens främste företrädare i politiken …
Skandias historiska arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria
företagsminnen 2013:4
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Krönika | susanne wigorts yngvesson

När journalistiken drabbar
minns ni ”barnläkaren” vid Astrid Lindgrens sjukhus som häktades 2008 misstänkt för dråp på ett spädbarn? Minns ni lika tydligt att hon frikändes på alla
punkter 2011? Förmodligen inte, eftersom denna sorts
nyheter inte får mycket utrymme efter en rättegång.
Oproportionerliga rapporteringar sker hela tiden i journalistiken. Det hör till förutsättningarna. Misstankar
är nyheter, men domar passerar snabbt revy. Vi har vant
oss vid detta. Men är det rimligt?
Journalister bidrar till att ödelägga människors liv. Den
som förföljs av medier kan efteråt likna det vid trauman
i krig: hjärtklappning, en rädsla som biter sig fast, ett
sönderslaget socialt liv. Makthavare som redan är offentliga har större möjlighet att korrigera den bild som ett
mediedrev kan skapa. Men för andra, utan en egen informationsenhet, kan effekterna av journalisters framfart bli
ödesdiger. För journalisten kan nyhetshetsen ge en kick.
Kanske ångrar hen vissa övertramp, men snart kommer
hen att gå vidare till nästa story. Den drabbade kan få
ägna år åt att återupprätta sitt liv.
Läkaren är en av få som fått utrymme att offentligt
beskriva sin historia. Hon gör det i P1:s Lördagsintervju
där hon på ett rakt och osminkat sätt berättar sin version.
Vi får som lyssnare en unik inblick i mediedrevets konsekvenser hos en verbal person med stark integritet, som
trots allt har skapat sig en ny tillvaro. Hon beskriver hur
anklagelserna och medierna har stulit två och ett halvt år
av hennes liv. Det var omöjligt för henne att bli trodd ända
tills ”bevisen” började granskas i rättegången.

företagsminnen 2013:4

Att någon är oskyldig betraktas i de flesta fall inte som
en nyhet – Thomas Quick undantagen. Men varför ägnas
inte lika stort utrymme åt att återupprätta en persons
värdighet som åt att beröva henne den? Det kanske inte
betraktas som nyhetsmässigt eller som mediernas ansvar
att återupprätta människor, men när journalister kritiseras
är de snabba med att hänvisa till sina egna etiska regler:
”Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte
föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak
bör redovisas”.
Efter att ha skrivit en avhandling om journalisters etik,
suttit i Pressens Samarbetsnämnd i sju år och deltagit i
en mängd debatter om medieetik, så är jag pessimistisk
när det handlar om hur kollektivet journalister hanterar
misstänkta. Visst finns det enskilda journalister som är
ansvarstagande, men det mediala maskineriet har inte
plats för försoning eller upprättelser som inbegriper att avslöja att de har agerat oetiskt. Jag är övertygad om att det
är en missbedömning från mediernas sida. En offentlig
självkritik, vilket medierna kräver av andra makthavare,
är en investering i ett förtroende som aldrig kan köpas för
pengar. Historien om ”barnläkaren” är ett av få exempel
som nått offentligheten efter att strålkastarna har släckts.
Nästa gång drevet går ska du tänka: vilket pris får hen
betala för att vi ska få veta?
susanne wigorts Yngvesson är docent i etik vid

Teologiska högskolan i Stockholm
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Säg Donkey Kong, Mario eller Pokémon.
Det du egentligen uttalar är det japanska
namnet Nintendo! Nu trettioårsjubilerar
företagets spelkonsol Famicom (av family
computer), här i väst kallad NES – Nintendo
entertainment system. NES kapacitet gjorde en ny
generation spel möjliga, det mest kända är kanske
Super Mario Bros.
Ett mått på hur spritt spelandet blev är att begreppet ”nintendotumme” etablerades som diagnos för
tummar som tryckt alltför ofta och hårt på eldgivningsknappen i shootout-spelen. Den virtuella världen gjorde avtryck i den fysiska …

ons

Nintendo jubilerar

Muntlig historia i centrum

Den muntligt förmedlade historien uppmärksammas allt mer. ”Corporate voices: institutional
and organisational oral histories” var temat för årets konferens med Oral History Society i
Brighton i juli, rapporterar Chalmersforskaren Gustav Sjöblom. Där framträdde bland andra
Bruce Weindruch, grundare av The History Factory, ett privat företag med trettiotalet anställda
vars affärsidé är att ta hand om företags historia från ”vaggan till graven”: man tillhandahåller
arkivservice, genomför intervjuer, anordnar jubileer och utställningar, producerar företagshistoriker, e-böcker, webbsajter och videor.
Verksamheten liknar alltså ganska mycket den som sker här på Centrum för
Näringslivshistoria. Än mer slående är att familjeföretag börjar bli ett hett
forskningsämne internationellt. Här hemma rullar våra egna intervjuer med
familjeföretagare, erfarenhetsförmedling och generationsbyten på för fullt …

Företagarhistoria på Bokmässan!

Du kan möta Anita Du Rietz, som i början på sommaren gav ut
en bred studie om kvinnors företagande i svensk historia, på
Forskartorget under årets Bokmässa! Anita föreläser sent lördag eftermiddag, kl. 16.55 – 17.10, under rubriken ”Kvinnors
entreprenörskap under 400 år”.
På Bokmässan finner vi också en mängd seminarier
med företagshistoriskt tema, bland annat
”Wallenberg, ett familjeimperium”
med Gunnar Wetterberg, fredag kl. 15.00 – 15.45.
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40 år med svenskt kakel

Sydneys berömda operahus fyller 40 år i år. Hur många vet
att det är täckt med skånskt kakel från Skrombergaverken
i Bjuv? Verksamheten startade som kolgruva 1875;
1886 skiftade namnet till Skromberga Stenkols- och
Lerindustri AB. Produktionen fick sin tyngdpunkt i glaserat tegel, klinkers och kakel, och en mängd omtalade

Finansministern 1851 – 1866 J.A. Gripenstedt har blivit
uppmärksammad som offentlig person i och med näringsfrihetens 150-årsjubileum 2014. En djupare inblick i
familjen får vi fram till septembers slut på Nynäs slott, där
Eva Gripenstedts dagbok är grunden för en utställning.
Var han en de offentliga värvens man, var hon lika mycket
en godsförvaltandets kvinna. Kring Nynäs låg vidsträckta
egendomar, och som godsägarhustru och senare änka
låg det i hög grad på henne att leda och samordna allt
det arbete som utfördes på ägorna. Nynäs slott utanför
Nyköping är öppet för besökare, och inträdet är fritt.

fo to : centrum
för nä ringsl iv sh
isto

Gripenstedtminnen

byggnader fick fasader av så kallat förbländertegel, som
Folkets hus i Helsingborg och Grand Hotel i Halmstad.
Men Sydneyoperan är kanske mer känd, åtminstone internationellt. Tillverkningen av det glaserade godset var exklusiv, och 2008 lades produktionen ned av den dåvarande
ägaren, italienska Richettigruppen.

ri a

Insändare

I nr 3 nämns att Sveriges första så kallade cash and
carry-försäljning startades av Martin Olsson
1973. Begreppet är faktiskt äldre i vårt
land! Jag minns att företaget/grossisten
Möllers använde dessa nyckelord i ett
nybyggt hus i Slakthusområdet i södra
Stockholm, kanske redan 1957, men
senast före 1961. Varför minns jag
detta? Jo, det var den engelska
beteckningen, och jag lärde mig
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engelska i folkskolan. Engelska beteckningar på den
tiden var nytt och spännande. I dag står ju nästan allt på engelska, vilket jag vänder mig
emot, vi har trots allt en språklag för att
förhindra en domänförlust, som det heter.
Vänliga hälsningar Eilert Berglind, Täby
marin&serveras historiska arkiv
hos centrum för näringslivshistoria
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TV-mediet var nytt och snart sagt
hela Sverige satt framför bildrutan och väntade på att en pinne
i närbild skulle bryta vattenytan. Bärgnings- och Dykeri AB
Neptuns arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Utan reklamen
inget Vasamuseum

24 april 1961. I tv-rutan sticker en pinne till allmänt jubel
upp över vattenytan. Regalskeppet Vasas bärgning blev
dock inte ett historieintressets pånyttfödelse, utan sågs
som en triumf för modern teknik och djärva satsningar.
Frågan är om Vasa hade tagits upp om inte reklamen
tagits med i beräkningen. | kajsa hellsing rydergård
8

företagsminnen 2013:4

och -60-talen har ofta kallats
en historielös tid. Klarakvarteren
i Stockholm revs, fattigdom och smuts skulle utrotas,
och när socialdemokratin formulerade sin berättelse
om Sverige var det viktigare att blicka framåt än bakåt.
Modernitet och framsteg definierades i termer av demokrati, välfärd och vetenskap, och kontrasterades mot
bilden av ett förflutet präglat av nationalism, militarism,
vidskepelse, envälde och hierarki. Historien var ute, framtiden var inne.
Det ter sig därför närmast anakronistiskt att man
mitt i dessa historielöshetens decennier väljer att satsa
enorma tekniska och ekonomiska resurser på att bärga
ett örlogsskepp från anno 1628. Ett skepp som dessutom
sjönk. På sin jungfrufärd. Konstruktivare saker kunde man ju ägna sig åt i det moderna, framåtblickande
Sverige. Men så var bärgningen av Vasaskeppet inte
heller initierad av staten. I stället var den resultatet
av ett privat initiativ från amatörarkeologen Anders
Franzén, och sponsrades ekonomiskt från flera håll:
Wallenbergfonden, Kungens jubileumsfond och framför allt Lidingöföretaget Bärgnings- och Dykeri- AB
Neptun, kallat Neptunbolaget, som ingick i den
Göteborgsbaserade Broströmkoncernen.
Det var också tack vare att Neptunbolagets kapten Axel
Hedberg över en informell lunch på Mosebacke accepterade Anders Franzéns förfrågan om att ”låna ut” lyftpontoner till bärgningen som projektet kunde sätta igång
på allvar. Sedan Neptunbolaget tackat ja vågade också de
övriga finansiärerna gå in i projektet.
Men vad hade Neptunbolaget att vinna på att låna ut
sina lyftpontoner gratis?
Förklaringen till frikostigheten finner vi i Neptunbolagets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. I styrelseprotokollen från åren 1956 – 1961 märks återkommande
kommentarer om bärgningsprojektets fortskridande, som
tydligt avslöjar anledningen till att Neptunbolaget bistod
Franzéns smått galna projekt:

Allt för reklamens skull!
På Neptunbolaget förstod man nämligen tidigt att
bärgningen av Vasa skulle skapa publicitet, och att
sponsringen på så sätt skulle betala sig. Ändå kunde
man inte föreställa sig i vilken utsträckning. Under
åren som gick mellan Anders Franzéns första idé och
att Vasa bryter vattenytan, utvecklas nämligen en helt
ny form av medial rapportering: direktsänd tv. Detta
kunde Neptunbolagets styrelse inte förutspå när man
första gången nämner Vasa-bärgningen i protokollen
från våren 1957: ”Slutligen meddelade verkställande
direktören, att bolaget ämnade medverka vid
bärgningen av skeppet ’Wasa’ utanför Beckholmsdockan
i Stockholm genom att ev. gratis ställa pontoner till
förfogande vid detta unika företag, som bl. a. väntades
bli föremål för radioutsändning och alltså hade stort
reklamvärde för företaget.”
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Bärgaren Anders Franzèn och en upptagen träskulptur.
Svenska Handelsbankens historiska arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.
År 1957 hade tv:n ännu inte slagit igenom i de svenska
hemmen. Fotbolls-VM på hemmaplan året därpå brukar
räknas som tv:s definitiva genombrott i Sverige. Man
kunde därför inte föreställa sig att inte bara radio utan
också tv skulle direktsända bärgningen fyra år senare.
Det ”stora reklamvärde” som man talar om 1957 är därför
något av en underdrift.
Men Neptunbolaget hinner ändra sig både en och två
gånger. År 1958 ”syntes det ovisst om någon medverkan
bleve aktuell”. Ytterligare ett år senare är Kungafonden
och Wallenbergfonden med på tåget, och ställer upp
med 135 000 kronor för den första etappen. Då kan
Neptunbolaget också tänka sig att ställa upp: ”Bolagets
deltagande i detta arbete, troligtvis innevarande höst,
borde bliva utomordentlig reklam.”

Hon ska bärgas!
Redan 1959 hade man planerna för Vasas framtid klara.
Hon skulle bärgas, rekonstrueras, placeras i en egen
museibyggnad och bli en ”enastående världsattraktion”.
I augusti samma år drog man loss Vasa ur bottenslammet
och flyttade henne de första 50 meterna. Hur själva
bärgningen skulle gå till hade man dock ännu inte klart
för sig. Förslagen från allmänheten strömmade in till
Wasanämnden. Man kunde fylla skeppet med ballonger
eller pingpongbollar, eller med hjälp av kolsyreis frysa
vattnet i och omkring skeppet och på så sätt få det att
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Hur skulle man lyfta Vasa? Till slut föll valet på två lyftpråmar/pontoner med namnen Oden och Frigg. De blev så kända
att radioprogrammet Mosebacke monarki rapporterade om deras mosegaskiska systerfarkoster Ture och Reture,
insatta för att bärga vedbåten Brasa. Bärgnings- och Dykeri AB Neptuns arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

lyfta. ”Idéer råder det ingen brist på”, konstaterade Anders
Franzén och Edward Clason 1959, men bärgningsmetoden
fick ändå bli någonting mer konventionellt.
Vad Franzén och Clason betraktade som konventionellt, kallas dock i Neptunbolagets styrelseprotokoll för ”föga realitetsbetonade intentioner”. Kanske
med viss rätt. I april 1960 rapporterar Expressen om
hur ”Operation Vasa” skulle gå till: ett betongemballage skulle gjutas kring skeppet under vattnet, för
att sedan lyftas upp av Neptunbolagets lyftpontoner.
Betongdockan skulle fungera som museum till dess att
det permanenta museet stod färdigt – efter det skulle den
lätt kunna omvandlas till swimmingpool.
Vansinnigt? Ja. Men 1960-talet var framtidens decennium och allting var möjligt. Bara ett par veckor innan Vasa
bröt vattenytan blev Gagarin den första människan i rymden, och innan decenniet var slut skulle Neil Armstrong
vandra på månen. Tilltron till teknikens förmåga att lösa
problem var starkare än någonsin tidigare, vilket kanske
förklarar att tidningarna fortfarande i november 1960,
alltså mindre än ett halvår innan Vasa skulle bärgas,
skriver om betongemballaget som en fullt realistisk och
genomförbar bärgningsmetod.
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Optimismens årtionde
När media på allvar började få upp ögonen för projektet
blev det också allt tydligare för allmänheten att
Vasabärgningen inte var något statligt projekt. Pressröster
höjdes för att staten, som ju faktiskt ägde skeppet,
skulle bistå Vasanämnden med ekonomiska medel. På
Sydsvenskans ledarsida i augusti 1959 anser man det
märkligt att projektet inte har intresserat ”15 högt uppsatta
personer i det här landet. Nämligen de 15 personer i
Kunglig Majestäts regering. Från det hållet har ingen
aktivitet och inget intresse visats.”
”Vad gör svenska staten?” frågar man sig på
Expressens ledarsida i april 1960, och konstaterar att
staten verkar ”fullständigt ointresserad av hela saken”:
”Man tycker att det vore en fullständigt naturlig sak att
staten nu sträckte fram de 3 – 4 miljoner som det kan
kosta att sätta ’Vasa’ i docka och gräva ut henne.” Några
miljoner blev det inte, men dock 300 000 kronor som
projektet beviljades från regeringen. Därmed förblev
Neptunbolaget den största finansiären, utan vars bistånd
inget Vasamuseum hade funnits i dag.
Den 24 april 1961 bröt Vasa vattenytan. En genomläsning av tidningarna från dagarna omkring bärgningen
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Vasa lyftes med hjälp av kablar som fördes in under skrovet och fästes i pontonerna med kraftiga låsdon. Sedan tömdes
pontonerna gradvis på vatten, steg och lyfte också vraket mellan dem. Bärgnings- och Dykeri AB Neptuns arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

visar också att man var mer intresserad av tekniska detaljer
kring bärgningen än av den stormaktstid som nu fördes
upp i ljuset.

Så görs hjältar
Fler bilder föreställer emellertid männen som arbetade
med bärgningen – Anders Franzén, Axel Hedberg
och bärgningsledaren Per Edvin Fälting – än de
arkeologiska fynd som har gjorts. I StockholmsTidningen skildras bärgningen som en teknisk triumf.
Likt en erövrare kliver Neptunbolagets kapten Hedberg
ombord på skeppet, röker en segercigarr och gör
V-tecknet – ”som betyder inte bara Vasa utan också
Victoria − SEGER!”
I Neptunbolagets styrelseprotokoll från våren 1961 är
tonen något mer sansad: ”Vasa levererades i dockan den 4
maj.”
Efterspelet till bärgningen skulle bli långt mer konfliktfyllt än själva bärgningsprocessen. En symbolfråga
för Anders Franzén blev huruvida man skulle stava skeppets namn med W eller V. Wasanämnden företrädde –
uppenbarligen – det förra, medan Franzén förespråkade
det senare.
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W eller V?
I Neptunbolagets arkiv finner vi exempel på Franzéns
upprördhet över namnfrågan men också över att Neptunbolagets insatser inte får den uppmärksamhet man förtjänat.
Franzén sände en föredragningslista från Wasanämndens
sammanträde till Neptunbolaget – förmodligen till Axel
Hedberg eller bolagets direktör Stig Björn.
Som punkt fyra på föredragningslistan står att
Broströmkoncernens ledare Dan-Axel Broström har
donerat 50 000 kronor för en modell av bärgningen.
Detta har understrukits med rödpenna, och kommenteras av Franzén: ”Som Du ser så gillar man inte Neptun!
Men nu är det ju på gång i alla fall och jag hoppas den
[modellen] blir en centralgrej i alla framtida Vasamuséer.
OBS gör ingen ’väggfast’ text så att vi kan ändra W/V när
Arnell återgår som hovmästare hos Carl-Albert på Cajsa
Warg etc! Hälsn Anders Franzén”
Det skulle dock dröja länge innan Franzén fick rätt.
År 1990, vid öppningen av det nya Vasamuseet på
Djurgården, bytte man officiellt stavning från W till V.
kajsa hellsing Rydergård studerar historia vid
Stockholms universitet.

11

Sandviks bultar räddar Vasa
År 2011 inledde Vasamuseet och Sandvik Materials Technology
ett forsknings- och utvecklingssamarbete i syfte att byta ut drygt
femtusen långa järnbultar i Vasaskeppet mot specialkonstruerade
bultar i höglegerat rostfritt stål från Sandvik. Nu är de första 1 000
bultarna bytta och arbetet ska utvärderas. | ulrika porath
en fuktig vindpust drar förbi. Ljuset är skumt, men
när ögonen vant sig vid dunklet tornar något jättelikt och
skimrande upp sig framför oss. Det är regalskeppet Vasa,
Sveriges nationalklenod som vilade 333 år på havsbottnen
utanför Beckholmen i Stockholms hamn, som bärgades
för drygt 50 år sedan och som nu står inför nästa stora utmaning – att bevaras för eftervärlden.
Vi befinner oss i Vasamuseet, en av Sveriges största
attraktioner med över en miljon besökare varje år.
Samtidigt som besökarna väller in varje dag pågår stän-
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digt renoveringsarbeten, bland annat i form av bultbytet
på skeppet, ett projekt som även besökarna kunnat följa
det senaste året.
Ungefär ett dussin medarbetare på Vasamuseet och ytterligare ett antal projektanställda arbetar med bevarandet av
Vasaskeppet. Det var när man för några år sedan upptäckte
skador i den åldrade träkonstruktionen som Vasamuseet
började se sig om efter någon som kunde garantera skeppets
livslängd i ytterligare minst hundra år. Efter att ha testat
olika material, bland annat kolfiber, föll valet på Sandvik.
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Motstående sida: En sak är att lyfta ett välbevarat sextonhundratalsskepp. En helt annan sak är att se till att
det därefter förblir välbevarat. Foto: Sandvik.

Stål bästa alternativet

Mätningarna bådar gott

– Det finns inga garantier att kolfiberbultarna håller mer
än 40 till 50 år. De rostfria stålbultarna håller antagligen
mer än 100 år. Dessutom är de rostfria stålbultarna ett
miljövänligt alternativ eftersom de är gjorda av återvunnet
stål och kan återvinnas igen den dagen de måste bytas ut,
säger Anders Ahlgren, ingenjör och projektsamordnare på
Vasamuseet.
Under flera år var materialspecialister från Sandvik
Materials Technologys forsknings- och utvecklingsenhet behjälpliga i materialdiskussioner. Slutligen föll valet
på bultar i speciallegeringen Sandvik SAF 2707 HD®,
ett material som används i krävande miljöer inom oljeoch gasindustrin.
– Det handlar om ett långsiktigt forsknings- och
utvecklingssamarbete där vi bidrar med vårt expertkunnande inom materialteknologi och även bidrar med ett
av våra mest avancerade material till bultarna. Att få
vara med och rädda Sveriges nationalklenod i ytterligare
minst 100 år är ett hedersuppdrag för oss, säger Sandvik
Materials Technologys vd Petra Einarsson.

Nu har de första 1 000 bultarna bytts ut, och sedan ett
halvår pågår utvärdering och mätning om bultarna håller
måttet. Det gäller att bultarna, som spänner över fyra
lager trä, följer med i skeppets rörelser. Blir tryckökningen
för stor äter sig bulten in i träet och orsakar skada, minskar
den för mycket blir skeppet instabilt.
– Vi har gjort mätningar hela våren och hittills ser det
mycket bra och stabilt ut, ungefär som vi förväntade oss,
säger Anders Ahlgren.
För Sandvik är samarbetet med Vasa ett prestigeprojekt,
men det erbjuder också stora möjligheter till utveckling.
– Att maskintillverka detaljer av det här slaget i ett
höghållfast material är svårt. Här har vi möjlighet att
hela tiden utveckla processen så att den blir snabbare och
snabbare, säger Jan Haraldsson, ansvarig chef på FoU för
skärande bearbetning på Sandvik Materials Technology.
Dessutom kan Sandvik göra extrema
långtidstest av de två legeringar som bulten består av.
– Vi kommer att undersöka några bultar
vart femte år för att se vad som har hänt på
molekylnivå, säger Jan Haraldsson.
Samarbetet mellan Vasamuseet och
Sandvik beräknas pågå i drygt sex år.
Det övergripande målet är att ersätta
cirka 1 000 bultar per år.
Det ser hoppfullt ut för
Sveriges nationalklenod Vasa.

Inte okomplicerat
Varsamt har en bult i taget bytts ut. De rostiga gamla bultarna från 60-talets början har ersatts med de högteknologiska bultarna från Sandvik, framtagna och testade för att
stå emot högt tryck, saltvatten och kemikalier.
Men att byta bultarna är inte en helt okomplicerad
historia.
Först dras de gamla bultarna ut med en speciellt utvecklad mekanisk domkraft. Enstaka bultar slås ut med
slägga. Efter det måste hålet rymmas upp för att få bort
rost och lera och andra oönskade rester. Med en special
utvecklad borr dras sedan den nya stålblanka bulten in
i skeppet efter att borrhuvudet monterats från utsidan.
I bulten sitter även en fjäder som gör att det går att dra
bultarna exakt så hårt som behövs. Konstruktionen gör att
bulten ska klara olika krafter. Den ska klara att hålla ihop
skeppet – samtidigt som den ska klara påfrestningar från
skeppets tyngd.
Varje bultbyte tar cirka en timme. Planen är att byta ut
tre bultar åt gången på ett och samma område och maximalt sex bultar per dag.
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ulrika porath, Gävle, är
kommunikatör.

Två moderna bultar,
men den ena, den
något mindre
moderna måste
nu bytas. Vasas
längsta bultar
mäter två
meter. Foto:
Vasamuseet.

Kriget kommer

... men först reklam!

Skulle Sverige ha hamnat i krig hade reklamen varit en integrerad
del av krigsansträngningen. Reklamen utgjorde under det svenska
psykologiska försvarets första tjugo år, från 1954 till 1974, också en
viktig del av verksamheten. Civila reklambyråer ställde trots att
ersättning inte utgick även i fredstid villigt upp med personal för
verksamheten. | erik lakomaa
sverige var under det kalla kriget ett av världens mest
militariserade länder. Utöver det militära försvaret och
hemvärnet fanns en rad frivilligorganisationer som
Svenska Lottakåren, Blå Stjärnan och Kvinnliga Bilkåren.
Dessutom fanns ett omfattade civilförsvar och även ett
ekonomiskt försvar som skulle säkra landets överlevnad
i krigstid eller vid en blockad. Det ekonomiska försvaret
omfattade bland annat lagring av viktiga råvaror och förnödenheter, men också många företag som hade krigsviktig
produktion, eller kunde ställa om till krigsproduktion, omfattades. Företag engagerades även på andra områden, exempelvis inom det psykologiska försvaret som också ingick i
totalförsvaret. Till dessa företag hörde ett antal reklambyråer.
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Den svenska försvarsplaneringen byggde på att vi själva
skulle kunna hålla ut ett par dagar eller kanske något längre. Sedan behövde vi hjälp. Syftet med det psykologiska försvaret var som en följd av detta dels att med informationskampanjer och propaganda stärka motståndsviljan, dels att
signalera till allierade som skulle komma till vår hjälp (läs
Nato) att vi hade förmågan och viljan att försvara oss.

630 informatörer
Under perioden 1954 till 1983 (då verksamheten togs
över av Styrelsen för psykologiskt försvar) organiserades
verksamheten av Beredskapsnämnden för psykologiskt
försvar. I fred var Beredskapsnämnden en mycket liten
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centra. De flesta städer med fler än 30 000 invånare skulle
därför evakueras. Det skulle därför knappast ha gått att bedriva någon ordinarie verksamhet för reklambyråerna då.
Centrala frågor inom forskningen är vad som fick
reklambyråerna att delta, liksom varför verksamheten
kom att avvecklas. Förklaringarna till detta är sannolikt
mångfacetterade.
Det förefaller aldrig ha varit svårt att rekrytera personal till
organisationen, och reklambyråerna ställde regelmässigt upp
med personal till övningar även om det inte var obligatoriskt,
och även om ingen ekonomiskt ersättning utgick. Dock
räknade byråerna, åtminstone till en början, med att deras
medverkan inom det psykologiska försvaret skulle ge dem
fördelar exempelvis när det gällde chanserna att få offentliga
uppdrag (både från det psykologiska försvarets myndigheter
och från andra statliga uppdragsgivare). Bortser man från
kampanjen för högertrafikomläggningen 1967, går det emellertid endast att hitta uppgifter om ett fåtal, och då tämligen
begränsade, uppdrag som de deltagande byråerna fick direkt
från Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar eller från
systermyndigheten Totalförsvarets upplysningsnämnd.
Bevarade originalskisser inför stärkande insatser av Psykologiska försvaret. Möjligen kan en dagens betraktare undra
hur man för gerillakrig med Spicatorpedbåtar. Men som
sagt, vi håller ihop och håller i gång! Foto: Erik Lakomaa.

Relationsmarknadsföring

verksamhet med en handfull anställda. Dess krigsorganisation, Statens Upplysningscentral (UC), omfattade
däremot uppemot 630 personer.
Även om den utredning som föregått bildandet av
Beredskapsnämnden lyfte fram reklamens betydelse för
försvaret, ingick reklamverksamhet inte ursprungligen i
Beredskapsnämndens (eller dess krigsorganisations) uppdrag. Meningen var i stället att reklamtjänster i krig skulle
köpas in från civila reklambyråer – precis som skett under
andra världskriget. År 1955 kom emellertid reklamdirektörerna Erik Elinder (från Wilh. Andersson Annonsbyrå)
och Sture Cederroth (från Cederroths tekniska fabriker)
– som båda ingick i verksamheten – fram till att krigsorganisationen behövde en reklambyrå för krigstid.
Reklambyrån kom att organiseras som en byrå av
1950-talssnitt med kontaktmän, kreatörer och en separat ateljé, och hade en krigsplacerad personalstyrka
om (beroende på tidpunkt) mellan 100 och 140. Till
Upplysningscentralen kom personal från 1950-talets alla
större reklambyråer, bland andra Ervaco, Gummaelius,
Svenska Telegrambyrån och Rygaards Annonsbyrå ,
att rekryteras. Totalt ingick i krigsorganisationen personal
från 16 svenska reklambyråer.

Att medverka i krigsorganisationen kan dock ha givit
andra fördelar för byråerna. Dels uppfattades det som en
kvalitetsstämpel att vara med, och det kan ha underlättat
möjligheten att få andra statliga uppdrag; detsamma gjorde
det faktum att organisationen rymde många höga befattningshavare i staten – personer som skulle kunna beställa
reklamproduktioner. Dels innebar medverkan att man
säkrade byråns överlevnad i krigstid. Så länge man räknade
med att kriget var nära förestående och att krig skulle medföra en omfattande evakuering av städerna, innebar det en
reell fördel att ha personal inom Upplysningscentralen.
Reklamverksamhetens omfattning inom myndigheten
kan samtidigt sannolikt förklaras med det omfattande
personliga engagemang som Erik Elinder och Sture
Cederroth lade ner. De tycks i sin tur framför allt ha
drivits av stark patriotism, stort försvarsintresse, och av
en tro på att kriget var nära förestående och att det därför var nödvändigt med omfattande förberedelser i fredstid. När Elinder och Cederroth i slutet av 1960-talet
uppnår pensionsåldern och lämnar organisationen kan
man direkt se att reklamverksamheten minskar i omfattning, och några år senare omorganiseras verksamheten
utan en separat reklamavdelning.
Bidragande till nedgången var dock sannolikt även
resultaten av reklamverksamheten. Tanken var att reklamsektionen under övningar i fred skulle producera koncept
till reklamkampanjer som vid krigsfara skulle justeras och
sedan snabbt kunna tryckas och distribueras.

Från 16 byråer

Spicabåten – din egen gerilla

Att man övergav den modell som föreslagits i utredningen
berodde på att man nu räknade med att varje framtida krig
skulle komma att innebära kärnvapenanfall mot befolknings-

Exempel på sådana koncept har återfunnits i
Beredskapsnämndens hemliga arkiv. Under övningen
Jonas 1971 tog man exempelvis fram koncept till kampan-
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Nyårsdagen 1951: en flitig reklamman arbetar med sin kampanj. Den är emellertid för Esso, inte för Kungl Krigsmakten,
och mannen är nog för ung för att rekryteras. För att göra film om kriget kommer skulle man ju vara över 47. Gumælius
Annonsbyrås arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
jer för att öka försvarsviljan och för att förmedla bilden
av att Sverige var väl förberett för krig och att de ekonomiska uppoffringar som gjorts för att skapa ett starkt
försvar nu betalade sig. En affisch man då tog fram visar
en bild på ett tecknat fartyg följt av copytexten ”Sverige
är starkt rustat – Spica, Hajen och Sjöormen … Gerillan
runt våra kuster. Vi håller ihop. Vi håller igång.” En annan visar en skogsmiljö och har copytexten ”Skogar, berg
och sjöar … Våra bästa bundsförvanter.” Även affischer
som uppmanade till vaksamhet mot sabotage och ryktesspridning producerades.
Kvaliteten på dessa produktioner är om man jämför
med samtida kommersiell reklam låg, och de ger snarast
intryck av att ha producerats 20 år tidigare. Detta kan
troligen delvis förklaras med att de militärer som deltog
i övningarna gillade stilen från andra världskriget (exempelvis Nermans ”En svensk tiger”), och att affischerna
var avsedda att tryckas med anilinfärg vilket begränsade
de grafiska möjligheterna.
En viktigare förklaring var dock att de som producerat
reklamen inte hängt med i utvecklingen. Eftersom det
militära försvaret endast undantagsvis släppte personer
under 35 och sällan personer under 47 till det psykologiska
försvaret, bemannades detta med äldre herrar som tillhörde
reklambyråernas företagsledningar och som för länge
sedan lämnat det kreativa arbetet. I en snabbföränderlig

16

värld som reklamens märktes effekterna av detta tydligt.
Den som varit en ledande reklamkreatör 1950 var sällan
det 1970. När verksamheten utreddes i början av 1970-talet
anfördes också den ålderdomliga stilen som ett skäl till att
den dåvarande organisationen behövde ersättas.

Efter sin tid
Huvudförklaringen till att reklamverksamhetens omfattning kom att reduceras med start i slutet av 1960-talet,
är dock sannolikt att krigsrisken då ansågs ha minskat
och att försvaret, genom försvarsbesluten 1968 och 1971,
drog ner inom i princip alla områden. Man räknade nu
inte längre med en omfattande landinvasion eller med
att städerna skulle utsättas för massiva bombningar.
Därmed var inte heller längre de massiva evakueringarna
nödvändiga. Om inte evakueringar skulle ske skulle de
civila byråerna kunna fortsätta med sin fredstida verksamhet även i krig, och behovet av en omfattande statlig
reklamverksamhet fanns då inte längre. Att kriget blev
mer avlägset kom sannolikt också att påverka viljan för
de inblandade att fortsätta medverka, i alla fall om det
inte gav ekonomisk ersättning.
erik lakomaa är ekonomie doktor och chef för Institutet

för Ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning
(EHFF) vid Handelshögskolan i Stockholm.
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Klistrets Karlson
EN RIKTIG UPPFINNARE
De hade idéer men inga pengar. För att marknadsföra
sitt nya klister genomförde de tidernas reklamkupp: de
ledde fram en åsna framför den beridna vaktparaden i
Stockholm. Gissa vad som stod på åsnans sidoskylt när de
passerade journalfilmarna! | seved johansson
i odensvik utanför östersund föddes 1892 Karlsons
klisters uppfinnare. Axel Robert Karlson växte upp tillsammans med 11 syskon. När Axel hade gått ut den sexåriga folkskolan kunde hans föräldrar inte längre mätta
barnen, några var tvungna att lämna hemmet. En av dem
var Axel, som blev såld på fattigauktion av Östersunds
kommun och hamnade hos en bagarfamilj i Södertälje.
Han hade tur som kom till kärleksfulla fosterföräldrar
som tog väl hand om honom. Småningom fick han börja
jobba i bageriet. Det var också där som han började blanda
och mixa olika sorters smeter. Bland annat experimenterade han för att få ett klister av vetemjöl, potatismjöl, mjölk
och allehanda tillsatser.
Axel Karlson var nyfiken och ville prova på olika saker
och också hjälpa till med att förbättra ekonomin för sin nya
familj, så han jobbade till och från som biografmaskinist på
en kvartersbio i Södertälje i början 1900-talet.
Eftersom den tidens filmmaterial inte var av bästa
kvalitet, gick filmerna ofta av. För att limma ihop dem
doppade man ändarna i aceton och lade sedan ihop
filmremsorna med en filmruta omlott och höll dem så
några sekunder. Därefter kunde man fortsätta att spela
filmen. Det var nu som Axel Karlson upptäckte att film
kombinerad med aceton kunde användas som lim, men
det var inte så enkelt eftersom limmet torkade för fort
och blev sprött.
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Agitator och trollkarlens lärling
Fram till slutet av första världskriget försörjde Axel Karlson
sig på olika vis, som till exempel assistent åt en trollkarl i
en kringresande cirkus och som facklig agitator, där han
reste runt i hela Sverige tillsammans med Kata Dahlström
och Hinken Berggren. 1917 – 1918 försökte han att organisera skoarbetarna i Örebro; i Örebrokuriren skrev man om
”Karlson Revolutionären”. När kriget var över återupptog
han sina limexperiment, och omkring 1920 var han färdig
med sitt lim, Karlsons Klister som han kallade det.
Nu hade han börjat samarbeta med kompanjonen Olle
Olsson, ”Klärre”. Problemet var hur de skulle kunna
marknadsföra limmet eftersom de hade dåligt med pengar. De försökte hitta på olika upptåg som drog till sig poliser, pressfotografer och journalfilmare.
Det mest uppmärksammade var när de hyrde en åsna
på Skansen och hängde på den en skylt med texten ”Alla
använda Karlsons Klister utom jag, ty jag är en åsna”.
Tillsammans med åsnan som hade skylten hängande runt
halsen tågade de ned till centrum av Stockholm och gömde
sig på en sidogata vid Gustav Adolfs torg. När vaktparaden
kom tågande över torget och svängde in på Norrbro smet
Karlson och ”Klärre” fram från sitt gömställe och klev rakt ut
med sin åsna framför vaktparaden. Innan polisen hann komma hade journalfilmaren satt igång sin kamera, vilket gjorde
att polisen inte kunde gå för hårt åt åsnan och dess förare.
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Motstående sida: Axel Robert Karlson. Av agitatorn blev
det en äldre kemist i Johnsonkoncernen. Foto: privat.
Nedan: Karlsons klister görs numera av den tyska koncernen UHU. ”Der UHU Klebensberater für Smartphones” är en app som ger dig råd om klistrande, meddelar
koncernens hemsida. Den som inte använder sig av en
sådan kapabel klistringsguide är onekligen en åsna. Foto:
Bic Nordic AB.

Händelsen blev en PR-succé. Filmen visades
på alla biografer runt om i landet. Klistret blev
en framgång och Karlsons Klister blev ett av
Sveriges mest kända varumärken. Än i dag finns
åsnan med på förpackningarna.

Lurad på pengarna
Tyvärr hade Axel Karlson och Olle Olsson
glömt att skydda namnet Karlsons Klister. En
bagare i Örebro var inte sen att utnyttja detta.
Han passade på att registrera in namnet, och
till råga på allt gick Olsson bakom ryggen på
Karlson och köpte varumärket av bagaren.
Olle Olsson startade en liten kemisk industri
på Reimersholme i Stockholm, där Karlsons
Klister blev huvudprodukten.
Axel Karlson åkte till USA 1926 för att
där försöka finna lyckan med sitt lim. Tyvärr
gick inte allt som han tänkt sig, däremot
mötte han sin blivande fru Rosa, vilken han
1929 gifte sig med. De fick tre barn av vilka
den äldsta, Benny Brodda, sedermera blev
professor i datorlingvistik vid Stockholms
universitet. Rosa Fors var av svenskamerikansk börd och kom från Illinois. När Axel
återvände till Sverige 1930 följde hon med.
Rosa var en språkbegåvad kvinna och lärde
sig svenska snabbt. Hon fick arbete som
filmöversättare i sitt nya land och kom att
bli en av Sveriges mest erfarna och yrkeskunniga filmöversättare.

Sams igen
Axel Karlson och Olle Olsson hade nu glömt gammalt
groll, och Axel fick jobb som konsult och produktutvecklare på Olssons fabrik. I mitten av 1930-talet fick Karlsons
Klister sin slutgiltiga sammansättning.

företagsminnen 2013:4

Axel Karlson uppfann inte bara Karlsons
Klister, utan också ett nytt sorts trälim, flytspackel, som var baserat på trälim och med fin sand och
cement som tillsatser. När han hade labbat färdigt
gick han 1952 upp till Nya Johnsonkoncernen och
frågade om de var intresserade av hans uppfinning – det var de. Axel fick vid 62 års ålder ett
labb till sitt förfogande och jobbade där i tio
år. På fabriken fick han mixa och blanda och
dona precis hur mycket han ville. Flytspacklet
kom att bli en av vår tids största uppfinningar
inom byggnadsindustrin.
Sonen Benny Brodda berättar att han är
mycket stolt över sin far. Benny hade en rolig
uppväxt i Stockholmsförorten Bromma, för
pappan hittade på många upptåg. Enligt sonen blev Karlson ordentligt blåst på många
av sina idéer under sitt långa uppfinnarliv.
Mamman Rosa fick slita hårt för att få ihop
ekonomin. Axel bidrog inte särskilt mycket
till familjens ekonomi, även om han försökte.
Han var ständigt ute för att söka finansiärer
till sina projekt. Men ekonomin blev bättre
under 1950-talet, tack vare Rosas fasta jobb.
I slutet av 1940-talet bytte familjen
namn till Brodda, som är ett gammalt
släktnamn från Jämtland. Det var sed i
Axels släkt att män och kvinnor ofta fick
namnet Brodde respektive Brodda som
förnamn. Axel Karlson gick i pension vid
70 års ålder, men slutade aldrig att blanda kemikalier, vilket enligt sonen Benny
berodde på att han aldrig gav upp. Han ville förverkliga
sina idéer.
seved johansson, Östersund, är frilansjournalist och

etnolog, med ett förslutet som flygofficer och konstruktör.
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Regissören i arbete. Referenserna bakåt i tiden
till konsthistorien är tydliga. Roy Andersson
Film Production, Foto: Studio 24.

Roy Andersson

en reklamens auteur
Sannolikt associerar vi inte en radikal ifrågasättare med geniala
reklamfilmer. Men Roy Andersson har faktiskt hävdat att han
funnit mer frihet för skapande i reklamfilmen än i ”vanlig” filmproduktion. Han är ett gott exempel på hur kommersiell framgång uppstår ur en kreativ spänning mellan samhällsuppfattning
och produktionsvillkor. | alexander fredén
20
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Neeej! Inte nu! Inte här! Få reklamfilmer har Roy Anderssons förmedlat den blandning av vrede och uppgivenhet som
en drabbad känner när det händer. Trygg Hansas arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
mitt första reklamfilmsminne är en rätt absurd episod.
Ett led av propert klädda män står på rad i en flygplanskabin
med öppen dörr. Framför dem står en flygvärdinna som instruerar dem hur fallskärmar fungerar. En efter en hoppar de
ut med portfölj och taxfree-kasse i hand, följda av flygvärdinnan. Slutligen öppnas dörren till cockpit och två piloter med
falskärm går ut i kabinen för att sedan hoppa ut. Dörren till
cockpit slår upp och avslöjar att ingen sitter vid kontrollerna.
Detta exempel kommer ifrån en kampanj som gick
under tidigt 90-tal på kommersiell tv. Jag hade då ingen
aning om vem som gjort den filmen och vad det egentligen var reklam för. Men till skillnad från all annan reklam
från den tiden minns jag denna berättelse i detalj.
Filmen var gjord av Roy Andersson, en unik regissör i
reklamvärlden och en av de mest kända.
Roy Andersson växte upp i Göteborg, men sökte sig till
Lund efter Hvitfeldtska gymnasiet. I Lund läste han historia och drama-teater-film, vilket egentligen var ett sidospår eftersom den nystartade filmskolan vid Svenska filminstitutet hade en åldersgräns på lägst 24 år. År 1967 blev
han antagen till filmskolan i Stockholm och fick redan
1968 känna på uppmärksamheten när han som medarbetare till Bo Widerberg var med om att göra guldbaggeprisade dokumentären Den vita sporten . År 1970 kom så det
riktiga genombrottet som självständig regissör med den
kritikerrosade En kärlekshistoria . När nästa film, Giliap,
släpptes blev den emellertid inte alls samma succé.
Efter det kalla mottagandet av Giliap gick Andersson
mer eller mindre ut i kylan. Trots att han var regissör för
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andrateamet i Bo Widerbergs framgångsrika Mannen på
taket lade bolagen locket på när det gällde egna produktioner. Däremot fick han erbjudande att regissera ett par
reklamfilmer för Fazer, med Björn Gustafson och Lars
Amble i rollkaraktärerna. År 1969 infann sig ett uppdrag
för en tvåltillverkare. Efter perioden med Fazer kom så
erbjudandet från Trygg-Hansa.

Reklamfilmen gav frihet
Reklamgenren gav honom den konstnärliga frihet som han
inte hade i spelfilmerna. Där fick han inte visa ”sanningen”
utan bara göra en förljuget ”mjuk” film. I en intervju från
Tusen och en bild år 1992 förklarade Andersson exempelvis
upplägget för Trygg-Hansas filmer. Tanken var inte att visa
upp människor som var klumpiga och orsakade sin egen
olycka. I stället var det naturlagarna som gick emot deras
lycka. Gravitation och blåst får trädet att drämma ner i den
nya bilen. En ovanligt stark fisk överraskar pimplaren och
gravitationen får båten att glida ner från lastbilsflaket på
den parkerade bilen bakom. Det som inträffar är det minst
väntade, men det inte omöjliga, och därför ska man försäkra
sig. I filmen där en bil med nöd och näppe undviker att köra
in i en glasruta är det en förbipasserande med stege som
krossar rutan i stället.
Roy Anderssons reklamfilmer kan närmast beskrivas
som sofistikerad manipulation, till skillnad från annan
reklam som bara visar upp en vara. Ändå slår han fast att
sanningen varit det viktigaste, i en intervju för Tusen och
en bild år 1990. Förutom konstnärlig ambition, hederlighet
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mot beställaren och respekt mot den som tittar, gällde det
att finna avvägningar som gjorde att marknadsföringen motiverade honom själv. Att politiskt, etiskt och konstnärligt
kunna stå för det man gjort, att inte sälja en lögn.
Stilen i Trygg-Hansas filmer och i de efterföljande filmerna är synnerligen distinkt. Man kan inte ta fel på en
reklamfilm av Andersson. Sättningen är statisk med fast
kamera utan direkta åkningar och inga som helst zoomningar. Allt har gjorts i en tagning från början till slut;
klipp hör till undantagen. Människorna framför kameran
är alldagliga, men på intet vis slumpmässigt valda. Är
mannen småväxt och tanig är hustrun satt och bastant.

Slagkraften behövdes
Då såg vi reklam på bio. Jag som tillhör generationen där
kommersiell tv alltid funnits, kan inte inse detta lika fullt
ut som en äldre generation. Regissör och producent lade
ner möda på filmerna och vi skulle som åskådare minnas
dem även om vi hade sett till exempel Jakten på den försvunna skatten . Att lägga krutet på bilden mer än på produkten blev den viktigaste vägen till ett resultat som satte
sig i medvetande och minne.
Det är ibland svårt att tro, men merparten av alla Roy
Anderssons reklamfilmer är gjorda i studio. Orsaken var
hans krav på att scenografi och ljussättning skulle följa
hans vision. Ett väl beskrivet fall är filmandet av Kajen
− som är ett undantag. I handlingen står en raggarbil parkerad på en kaj. Ägaren kliver ur bilen och urinerar över
kajkanten. Från till synes ingenstans kommer ett godståg
och törnar in i bilens bakdel och sänder den över kanten.
Uppjagat gastar mannen ”Gittan!” ner mot vattnet och hon
ropar ”Svenne!” som svar. Famlande griper han livbojen
som sitter upphängd vid sidan av honom. Kameran höjer sig
och vi ser spättan som klättrat upp på bilens skuff. Filmen
avslutas med Trygg-Hansas logga och budskap.
Inspelningen tog ett helt dygn, och detaljerna var minutiöst förberedda. Platsen var minsta problemet. På kajen
fanns plats för både lyftkranar och annan utrusning. Teamet
rekvirerade en äkta raggarbil, men filmens avslutning krävde
att bilen skulle flyta, vilket den bilen inte gjorde. Att rekvirera en likadan bil och hugga upp den i passande bitar var
inte att tala om. Lösningen blev att gjuta exakta kopior av
de bildelar som skulle flyta på vattenytan.
I den riktiga bilen placerades en docka med vaxhuvud
som liknade skådespelerskan. Även om man inte såg
henne skulle dockan vara med för att göra förloppet så
verkligt som möjligt. De bildelar som sedan placerades i
vattnet låg så att de såg ut att flyta, och den riktiga bilen
placerades i den döda vinkeln för kameran. Resultatet blev
att åskådaren såg en hel bil som guppade i vattnet och inte
bara bakdelen. Liknande förberedelser gjordes för alla
andra filmer; ingenting lämnades åt slumpen.

Internationellt känd
Få reklammakare har förunnats att vinna priser som
Roy Andersson. Filmerna Glasrutan , Vaken , Hem
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Ett av Roy Anderssons
internationella prisdiplom – detta från en
internationell reklamfilmsfestival i Cannes.
Trygg Hansas arkiv
hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Ljuva hem , Statyn ,
Bröllopet , Trädet ,
Kajen och Tältet
från Trygg-Hansas
arkiv är bara några
exempel på reklam
som rönt nationellt
och internationellt
renommé. En film
prisades med guld på den internationella tv- och filmfestivalen i New York. De gjordes enligt ett vinnande koncept,
men detta kunde inte hålla i evigheter. Hur skulle nästa
film överträffa den förra? När den första visade en bildörr
som kvaddades hade den sista ett flygplan som kraschade i
en parkerad jeep. Produktionen för Trygg-Hansa avslutades
i början av 80-talet just eftersom det blev svårt att överträffa
sig hela tiden.
Anbuden på reklamfilmer och beställningsfilmer har
fortsatt. Till dags dato har Roy Anderssons studio gjort
bortåt 400 reklamfilmer, både för svenska och utländska
företag. Flera har blivit klassiker: Arlas reklamserie om
den snåle bonden och Posten AB:s filmer om ”riktig
post” hade båda Lars Nordh i huvudrollen som en pessimistisk och föga sympatisk karaktär. En annan figur av
samma typ är huvudpersonen i de filmer som gjordes för
Felix, spelad av Holger Andersson. Åter en i grunden
rätt dryg person som ständigt får sina fördomar motsagda.
Men har man ätit Felix ketchup i hundra år bör man
veta hur den ska vara!
Kanske mest klassisk av de senare filmerna är den för
Handelsbanken med direktörstyper som hoppar ur flygplanet följda av personalen och ett tomt flygplan efter sig.
Den filmen är även Anderssons uttalade personliga favorit.
Den belönades också internationellt i Cannes och dess
reklamfilmsfestival med guldpriset.
I en tillbakablick från 1990 kunde Andersson konstatera att han var nöjd med att göra sina reklamfilmer: de
”skakade makten”. Av de närmare 150 han gjort då hade
han endast varit direkt missnöjd med tre stycken.
Vad har vi att vänta framöver? En duva satt på en gren
och funderade på tillvaron är namnet på Roy Anderssons
senaste långfilmsprojekt, en film som beräknas ha premiär
nästa år, 2014.
alexander fredén studerar humaniora vid Göteborgs
universitet.
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Berte Qvarn är unikt. Som Sveriges äldsta familjeföretag med
anor från 1500-talet har det en
historia som få andra ens kommer i närheten av. I dag lotsas
den fjortonde generationen in i
verksamheten. | sara johansson
år 1569 kröntes Johan III till Sveriges konung efter att
tidigare ha fängslat sin bror Erik XIV. Det nordiska sjuårskriget gick mot sitt slut. Skåne, Halland, Blekinge och
Gotland tillhörde Danmark, där Fredrik 2 var kung.
1569 var också året då Berte Qvarn för första gången
omnämns i skrift. Eftersom halländska Slöinge var danskt
är det i landebogen (jordeboken på svenska) man hittar
spåren efter kvarnen som då var i kyrkans ägo. Att kyrkan
ägde kvarnar hade varit vanligt ända sedan 1100-talet.
Kvarnen ägdes alltså formellt av kyrkan och betalade skatt
till den danska kronan. Driften sköttes dock av en åbo, en
innehavare med ärftlig besittningsrätt.
I landebogen står tyvärr inte vem som hade besittningsrätten 1569, men i ett dokument som upprättades några
år senare, 1583, går att utläsa att det vid denna tid var en
man vid namn Nils Sönnesen som var åbo. Han levde på
hemmanet och skötte då också driften av kvarnen som är
placerad vid Suseån. Denne Nils Sönnesen är förfader till
Per Stenström som i dag är vd för Bertegruppen, en koncern som förutom Berte Qvarn även innefattar Berte gård
och SIA Glass.

Vi som jobbar med verksamheten tänker inte på det så
mycket, vi koncentrerar oss mest på det som ska göras för
dagen, säger han.
Med den bakgrund som kan dokumenteras är Berte
Qvarn det äldsta nu aktiva familjeföretaget i Sverige. Per
Stenström tillhör inte mindre än den trettonde generationen som driver kvarnen. På 1870-talet lyckades familjen
till slut friköpa både gård och kvarn. När aktiebolagslagen
förnyades 1895 bildades Berte Qvarn Aktiebolag och aktiekapitalet bestämdes till 110 000 kronor.
Att behålla verksamheten inom familjen under snart
450 år har dock krävt vissa uppoffringar. Genom arvsskiften har ägarna hela tiden blivit fler och fler, något som
vid ett par tillfällen genom historien gjort situationen
ohållbar. Pers pappa Olof Stenström köpte till exempel ut
övriga släktingar 1967, vilket skapade en familjestrid.
En av följderna av detta är att de numera ser till att familjemedlemmar aldrig ska vara i majoritet i styrelsen och
att 30 procent av företaget ägs via en stiftelse. Resterande 70
procent ägs av Per, hans bror Gudmund och tre syskonbarn.
– När pappa köpte ut släkten blev det jobbigt, släkten
delades. Det är inget man vill vara med om. Men då och
då måste det till en koncentration av ägandet. Man kan
inte driva den här typen av verksamhet när två-tre driver det och resten sitter och tittar på.
Vi jobbar oerhört mycket med detta
nu för att kommande generationers ägare ska få samma
verklighetsbild och inte
hamna i konflikt med
varandra, säger Per
Stenström.

Lång historia
När man som utomstående ställs inför ett
företag med en historia som går längre
tillbaka än det Sverige vi känner i dag,
blir man ödmjuk. Men Per Stenström
säger sig inte påverkas mycket av historiens vingslag.
– Jag tror att den här långa historien är något som mer påverkar
människor runt omkring oss.

Bild från Berte kvarn.
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Berte kvarn 1911. Den tidens industribyggnader var fortfarande präglade av bruksmiljöns stilideal, tegelväggarna har
antydda pilastrar och kapitäl. Bild från Berte kvarn.

Rent mjöl i påsarna

”

Själva kvarnen är lika aktiv i dag som för flera hundra år
sedan. Det mjöl som mals står för ungefär åtta procent av
allt mjöl som används i Sverige. Kunderna är främst bagerier, konditorier och andra storförbrukare, vilket gör att den
största delen av produktionen säljs på bulk. Pizzagrossister
har till exempel gjort mjölet från Berte Qvarn till sin speciella

omgångar, främst 1890 i samband med elektrifieringen
och järnvägens utbyggnad. Kvarnen är för stor för att
kunna drivas enbart av kraften från Suseån, men vid god
vattentillgång klarar den ändå nästan hälften av driftens
energiåtgång.
Mjölproduktionen ser i praktiken i princip likadan ut
som den alltid gjort, förutom att allt i dag är automati-

Olof tyckte att det var ett slöseri
att lokalerna skulle stå tomma
favorit. Men mjölet finns även i mindre förpackningar att
köpa i butik för privatkonsumenter.
Produktionen sker fortfarande vid Suseån i Slöinge.
Den gamla stenkvarnen är sedan länge borta, men
några gamla kvarnstenar ligger dock kvar som dekoration framför kontoret. Den äldsta delen av dagens
kvarnbyggnad är från 1800-talet. Den har byggts på i
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serat; hela processen från korn till färdigt mjöl går att
sköta av ett fåtal personer. Kvarnen går dygnet runt men
övervakas nätter och helger på distans, via ett system
som kan kontrolleras via mobiltelefon. Man analyserar
ständigt mjölkvaliteten i ett laboratorium i kvarnen, och
dessutom provbakas också allt mjöl för att se att sammansättningen är jämn.
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1911: mjölet distribueras. Vid vagntåget står kamrer Otto Johansson i hatt och käpp. Bild från Berte kvarn.

Gård kompletterar

Ägare, men också chef?

Parallellt med kvarnen har Berte en mycket lång tradition av att driva jordbruk. Berte gård har både bidragit
till familjens levebröd och sysselsatt många på bygden.
Jordbruket har fungerat som en buffert när kvarnen
under perioder gått dåligt, precis som kvarnen gjort när
jordbruket haft sämre år. I dag drivs gården av Pers bror
Gudmund och omfattar 500 djur, varav 220 mjölkkor.
Steget var därför kanske inte så långt när Pers pappa
Olof 1961 skapade SIA Glass. Han köpte då ett gammalt
slakteri som precis lagts ner på orten. Olof tyckte att det
var ett slöseri att lokalerna skulle stå tomma och undersökte vad det skulle vara möjligt att använda dem till.
Valet föll på glassproduktion, och SIA har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges största glassproducenter. Men
precis som med kvarnen har aldrig ambitionen varit att
bli störst. Per, som även titulerar sig glassmästare, berättar att de i stället jobbar med kvalitet genom att all glass
görs av riktig grädde. Dessutom har de satsat på att ligga
i framkant när det gäller specialprodukter som exempelvis laktosfri glass. Inom det segmentet ligger SIA Glass
marknadsandel på hela 80 procent.

Per Stenström fyller 64 i år och planerar att börja trappa
ned arbetet. Tanken är att han ska lämna vd-posten och
i stället ta över som styrelseordförande i koncernen. Han
hoppas att något av barnen ska ta över den operativa verksamheten och därmed bli den fjortonde generationen som
leder Berte Qvarn.
–  Men de ska absolut inte göra det av pliktkänsla. När
min generation började var det självklart, att var man
ägare så var man också chef, vilket egentligen var helt idiotiskt. Man måste bygga upp en kompetens först. Skulle
jag kommit in i dag som jag var då, helt okunnig, så skulle
de skratta åt mig.
Pers två döttrar arbetar visserligen redan i företaget,
men vill de hellre ägna sina liv åt andra saker så småningom så är det lika ok, menar han.
−  Det går inte att styra sina barns val. Ska du rädda bolaget
eller relationen till dina barn och barnbarn? Relationerna är
så mycket mer värdefulla än bolaget, men det är klart att det
skulle vara oerhört tråkigt om allt bara såldes eller lades ner.
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sara johansson Foto: Sara Johansson & Bertegruppen.
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Här skapades Stockholms

I väveriet var trä det huvudsakliga materialet. All textilfiber måste ha gjort miljön till synnerligen brandfarlig, i synnerhet som
uppvärmningen sköttes utan elektricitet. Till vänster hänger hålkort i kartong till jacquardmekanismen. Foto: Klas Nyberg.

på södermalm i Stockholm – Repslagargatan 15 a, nära
Slussen – gömmer sig en industrihistorisk pärla: K.A.
Almgrens sidenväveri. Fabriken grundades 1833 av Knut
Almgren och var tidvis Skandinaviens största arbetsplats
för kvinnor; som mest ingick 200 personer i arbetsstyrkan.
Knut Almgren var först i Sverige med att använda s.k.
jacquardvävstolar, i vilka speciella hålkortssatser styrde vilka mönster som bildades i väven, alltså egentligen en tidig
tillämpning av digital informationsteknik.
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Almgrens sidenväveri fick en mycket stark marknadsandel, och siden var en efterfrågad vara i
1800-talssverige, exempelvis till möbler. En specialitet
för väveriet var sjaletter, som årtiondena kring sekelskiftet 1900 var den närmast obligatoriska huvudbonaden för de kvinnor som inte hade råd med hatt.
Sjaletter från Almgrens kunde fås i en bred variation av
mönster och färger, och gav bäraren en möjlig väg att
uttrycka sin personlighet och individualitet. Männens
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Jacquardtekniken tillät snabb produktion av textil med
synnerligen detaljerade mönster, bildade av varpens eller
inslagets skiftande läge i väven. Foto: Klas Nyberg.

Viss produktion av exklusiva sidentyger sker fortfarande,
som av detta möbeltyg. Foto: Klas Nyberg.

Mycket är fortfarande beroende av hantverket – här spolas silkestråden till inslaget upp på skyttlarna.
Foto: Klas Nyberg.

behov av siden var mer ensartat – kravatter tenderade
att vara svarta, grå eller möjligen vita.
Ett kuriosum är att Knut Almgren, som föddes fattig
och dog som välbeställd riksdagsman och kommendör
av Vasaorden, blev anfader till de kända arkeologerna
Oscar Almgren och Bertil Almgren, som var för sig
förnyade sin vetenskap. Knut Almgren drev väveriet
till sin död 1884, och efterträddes av sin son Oscar (inte
arkeologen).
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Med tiden minskade efterfrågan på inhemsk sidenväv,
men fabriken producerade länge alla ordensband, för såväl
de kungliga ordnarna som för exempelvis frimurarna (där
det fortfarande går åt en försvarlig mängd).
I dag är fabriken ett museum med fullt bevarad maskinpark och vävsalar, och drivs av en stiftelse i vilken familjen
Almgren alltjämt är företrädd. Viss specialproduktion på
beställning förekommer fortfarande. Almgrens sidenväveri
är Stockholms bäst bevarade industriminne från 1800-talet.
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Självklart måste människor i Norrland få dricka Carlsbergs mellanöl samma dag som resten av landet? Så tänkte i alla
fall distributören. Arvid Nordquist HAB.

Ölnatten 1 oktober 1965

Prata med en 40- eller 50-talist om mellanöl och de får något nostalgiskt i blicken. Mellanölet kunde köpas i vanliga livsmedelsaffärer, dock ej på söndagar eller efter klockan 20:00, då presenningar
lades över mellanölen. | jenny stendahl
ölklasser i sverige definieras av skattesatser, och fram
till den 1 oktober 1965 existerade det bara två ölklasser i
Sverige. Allt som översteg en alkoholhalt på 1,8 i viktprocent
var lättöl, och allt som översteg 3,6 i viktprocent var starköl.
Mellanölet infördes som en ny klass 1965 för att stävja konsumtionen av starköl. Starkölen hade bara varit fri för försäljning på Systembolaget i tio år, sedan motboken slopades.
I Kungl Maj:ts (alltså regeringens) förordning nr 286
från den 3 juni 1965 beskrivs de nya ölklasserna:
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Maltdryck betecknas som lättöl om alkoholhalten icke
överstiger 1,8, som öl om alkoholhalten överstiger 1,8 men
icke 3,6 viktprocent, och som starköl om alkoholhalten
överstiger 3,6 viktprocent.
Redan den första dagen fanns det över 35 mellanölssorter till försäljning i livsmedelsbutikerna. De svenska
bryggerierna hade haft några månader på sig att förbereda sig för premiären. Ölimportörerna förberedde sig
också, på sitt sätt. Arvid Nordquist som importerade
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Carlsberg hade som mål att på 22 olika platser i landet
kunna erbjuda Carlsberg mellanöl vid tolvslaget den 1
oktober 1965.
I handelshuset Arvid Nordquists arkiv kan man finna
en plan som är ett logistiskt mästerverk. Det är en rapport som sammanställts av Transportkompaniet och AB
Svenska Godscentraler, ASG. Rapporten handlar om hur
Arvid Nordquist tillsammans med ASG mobiliserade
transportresurserna för att kunna erbjuda svenskar danskt
mellanöl över hela riket, redan på premiärdagen.

Ska ölkaravaner spärra vägarna?
Sveriges Grossistförbund ansökte först i en skrivelse till
tullstyrelsen om dispens för att kunna införa mellanölet
i förtid till Sverige. Förbundet menade att konkurrensen mellan inhemskt tillverkat mellanöl och importerat
dylikt blev snäv. Argumenten var att de mängder öl som
de inhemska tillverkarna i förväg kunde tillverka och tillhandahålla skulle överstiga de mängder som importörerna
skulle hinna få fram till Sverige innan den 1 oktober. Ett
annat argument var att karavanerna av bilar med importerad öl skulle blockera färdvägarna för annan trafik och
att kaos på Sveriges vägar skulle utbryta mellan den 29
september och den 1 oktober.
Ansökan om dispens från tullregeln avslogs.
Fram till 00.00 den första oktober 1965 gällde inte den
nya mellanölslagen, och om det importerade mellanölet
hade förtullats före detta klockslag hade det klassats som
starköl och inte kunnat säljas i livsmedelsbutikerna. Det
gällde alltså att transportera så mycket Carlsbergsöl som
möjligt till Sverige utan att det anlände till tullanstalterna före 00.00 den 1 oktober 1965. Alltså utformades
ett enastående transportprogram som kringgick lagen
och tullbestämmelserna för att säkerställa tillgången av
importerad mellanöl.

22 orter i beredskap
För att se till att mellanölet gjorde sitt inträde på tolvslaget
den 1 oktober 1965, i Sveriges alla landsändar samtidigt,
krävdes ett nära samarbete mellan Arvid Nordquist, transportföretagen Transportkompaniet och ASG.
Carlsbergs mellanöl skulle transporteras till 22 platser
runt om i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder.
ASG öppnade jourhavande ASG-kontor på dessa platser.
Lösningen var att använda den internationella tullkonventionen TIR, Transports Internationaux Routiers, där
lasten förtullades i Danmark och sedan förseglades. I TIRanslutna länder kunde sedan godset passera gränskontroller
utan att tulldeklareras. Godset redovisades i stället vid
tullanstalter ute i landet, på slaget tolv.
På detta sätt kunde transporterna börja rulla före den
1 oktober för att i god tid anlända till förtullning på de
22 orterna. Redan den 28 september började långtradare och godsvagnar lastas för transport till de längst
bort belägna destinationerna som Luleå, Skellefteå och
Umeå. Den 29 – 30 september passerade en ständigt
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Förtullningen fick ske lokalt, sent på natten innan
mellanölet släpptes fritt. Arvid Nordquist HAB.
ökande ström av förseglade ASG-transporter tullkontrollerna i Malmö, Landskrona och Helsingborg för
vidare transport ut i landet. Carlsberg uppmanade i ett
brev ”kortegen av 20-tonsvagnar med 26 000 flaskor
ombord” att visa den yttersta hänsyn till övriga trafikanter under transporten.
Klockan slog tolv natten till den 1 oktober 1965, och på
utvalda platser i landet väntade tull- och ASG-personal
på att de första mellanölsbilarna skulle upp. Transporterna
förtullades vartefter de anlände. Den engagerade personalen serverades smörgåsar till sitt danska
mellanöl, vare sig de befann sig i
Visby eller Luleå.
Hvergang!
jenny stendahl är arkivarie vid

Centrum för Näringslivshistoria.

Att snabbt distribuera Carlsbergs
mellanöl över hela Sverige fordrade transportkapacitet av stora
mått. Arvid Nordquist HAB.
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Kalmarn Nyckel var ett av de två fartyg
som sändes ut 1628 till det som blev
Nya Sverige. I Wilmington i
Delaware finns en återuppbyggd kopia av skeppet.
Wikimedia commons.

Nya Sverigekolonin
stormaktstidens högriskföretag

En koloni ska löna sig! Varför annars besvära sig med att starta
den? De rent företagsekonomiska ambitionerna gällde även Nya
Sverige, vårt lands försök under 1600-talet att få in en fot i Nordamerika. | tobias svanelid
ett av historiens viktigaste handelskrig skulle utkämpas
på ön Ambon den 25 februari 1605. Tolv holländska ostindiefarare hade ankrat upp på redden, och utan att ett enda
skott avlossades erövrades det portugisiska fortet på ön. I ett
enda slag hade holländska köpmän tagit kontrollen över en
av dåtidens mest åtråvärda handelsvaror – kryddnejlikan.
Ambon var det holländska ostindiska kompaniets,
VOC:s, första etablering i vad som skulle komma att bli
1600-talets mest lukrativa region. I och med herraväldet
över de små kryddöarna i Moluckerna skulle holländarna
tillskansa sig monopol på handeln med nejlikor, muskot
och många andra av de kryddor som hett åtråddes av de
finare hemmen i 1600-talets Europa. Under nära 200 år
skulle VOC ge en årlig avkastning på 18 procent till sina
aktieägare och därmed bli ett av världshistoriens mest
framgångsrika företag.
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En av männen som medföljde på VOC:s första expedition, och som närvarade vid den historiska erövringen av
Ambon, var Samuel Blommaert. Trettio år senare sitter
han vid ett tungt ekbord i Amsterdam tillsammans med
den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna. Blommaert
har vid det laget blivit involverad i det holländska västindiska kompaniet, men suktade efter mer. Därför kläcker
man nu idén att starta ett svenskt kompani som kunde
utmana holländarnas intressen i Nya världen.

Holländarna ska utmanas
Berättelsen om Nya Sverige börjar alltså som en ren företagshistoria. Här handlade det aldrig om storsvenska ambitioner
eller om patriotiska flaggviftningar. Det handlade om pengar.
Hägrade gjorde VOC:s enorma vinster, och även om rikedomarna i Nya världen inte smakade kryddnejlika och muskot,

företagsminnen 2013:4

1800-talets svenska invandrare sökte sig till
jordbruket, men också till USA:s växande
industristäder. Olof Olsson från Nerikes
Kil reste omkring 1880 till Rush City i
Minnesota. Foto: Nordiska museet.

var de ack så mycket mer beroendeframkallande. År 1612
hade engelsmannen John Rolfe som förste europé lyckats
odla tobak i Jamestown, den första framgångsrika engelska
kolonin i Nya världen. Det ”bruna guldet” hade snabbt blivit
populärt, inte minst på grund av nikotinets beroendeframkallande egenskaper, och gick att tjäna stora pengar på.
Nya Sverige-kompaniet var en märklig företagsbildning
efter vår tids mått. Delägare var de tre Oxenstiernor som
satt i rikets högsta ledning, där de innehade posterna som
rikskansler, riksdrots och riksskattemästare. Amiralen
Clas Larsson Fleming, ansvarig för Vasas undergång, var
också delägare, liksom den svensk-holländske konsthandlaren Pieter Spierinck Silfvercrona.
Blommaert hade till bolagets generaldirektörspost engagerat den nyligen avskedade guvernören över Nya Holland,
Pieter Minuit, mannen som påståtts ha lurat till sig
Manhattan för priset av 24 dollar. Ytterligare fyra holländare utgjorde resten av finansiärerna. Hade motsvarande personer samlats i dag för att bilda ett bolag: Fredrik Reinfeldt,
Anders Borg och Beatrice Ask tillsammans med Microsofts
Bill Gates, skulle det sannolikt bli stora rubriker i tidningarna, men när Fågel Grip och Kalmar Nyckel avseglade
mot Nya världen i november 1637 skedde det i lönndom.

Strandhugg vid floden
Första landstigningsplatsen vid Delawareflodens västra
strand kallade man Paradisudden, och det första fortet fick
namn efter drottning Kristina, men Nya Sveriges korta historia skulle varken bli paradisisk eller kunglig. För att få tillräckligt med kolonisatörer tvångsrekryterades finska skogsbönder från Värmland och Västmanland, och en stor grupp
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”nysvenskar” utgjordes också av brottslingar som fick avtjäna
sitt femåriga straffarbete i kolonin. Visst skickade man hem
tobak och djurhudar, men ganska snart visade det sig att Nya
Sverige var en dålig investering. År 1641 drog sig holländarna
ur projektet, och 1655 skulle det holländska västindiska kompaniet, som hade sin bas vid Hudsonflodens mynning, helt
sätta stopp för det svenska äventyret i Amerika.
Många av Nya Sverige-kolonins fyrahundra invånare
skulle stanna kvar i området kring Delawarefloden även
efter att de svenska guvernörerna bytts ut mot holländska.
Så småningom skulle de holländska som bekant bytas mot
engelska, och ännu när Förenta Staterna proklamerade sin
berömda självständighet från britterna 1776 fanns banden
kvar mellan Sverige och svenskättlingarna i Nya världen.
Moderlandet skickade sina sista präster till de svensklutherska kyrkorna i Delaware 1783.
När svenskar på nytt började söka sig till Amerika var
det av helt andra anledningar. Den stora utvandringen
på 1800-talet drevs av nöd och lust, nödår och missväxt i
Sverige och lusten till ett land där lyckan stod den djärve bi.
Och som minoritetsfolk i USA återuppväckte amerikasvenskarna minnet av Nya Sverige. Att kunna hänvisa till sekelgamla rötter i Amerika var ett viktigt politiskt slagträ i den
ständiga kampen mellan USA:s många invandrargrupper.

Firat jubileum
Inte minst 300-årsminnet 1938 firades stort, med kronprinsessan Louise och prins Bertil, samt president
Franklin D. Roosevelt. Såväl svenskar som svenskättlingar
hade skramlat ihop till ett minnesmonument där Carl
Milles gestaltade Kalmar Nyckels pionjärresa.
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Jubileumsåren, däribland innevarande, inkluderar
kungabesök och högtidstal, även om Nya Sverige egentligen ådrog minimalt intresse hos dåtidens regenter, drottning Kristina och Karl X Gustav. I jubileumsyran ägnas
mindre uppmärksamhet åt kolonins ende slav, Anton
Schwartz, bördig från Angola, som i Nya Sverige fick
tjäna åt guvernören. Svensk slavhandel är en historia som
ingen vill yvas över, men där finns faktiskt en intressant
parallell till senare tiders amerikasvenska äventyr. Efter
att smålänningen Svante Magnus Svensson rest till USA
1838 kom han att lägga grunden för ett av de få slavägande
amerikasvenska samhällena – Fort Bend County i Texas.
I mitten av 1800-talet var ämnet uppe till häftig debatt
bland svenskarna i Amerika, där majoriteten tyckte att
Svenssons slavranch var omoralisk, men där texassvenskarna menade att deras slavar hade det betydligt bättre än
vad man själv hade haft det hemma i Småland.
Svante Magnus Svenssons ranchaffärer skulle göra
honom till en av Texas största landägare, och han räknas
till en av de mest framgångsrika svenskamerikanska entreprenörerna. Svensson var också en av de första i raden
av svenskar som lyckades förverkliga den amerikanska
drömmen. Fler skulle följa i hans spår: hotellkungen Curtis
Carlson, Greyhoundskaparen Eric Wickman (född Martis
Jerk Wretman i Våmhus i Dalarna), apoteksikonen Charles
Walgreen och många, många fler. Gemensamt för många
av de amerikasvenska entreprenörerna var att de skickligt
utnyttjade sina svenska nätverk. Carlssons hotellimperium
föddes i svenskstaden Minneapolis, och på Svenssons rancher i Texas var de flesta förmännen svenskar.
Ett intressant fenomen
är också hur det tyckts
finnas företagshistoriska
analogier mellan Sverige
och amerikasvenskarna.
Ingvar Kamprad har sin spegelbild i Johan
Jönsson från Slätthög i Småland, som
emigrerade 1854. I USA bytte
han namn till John Erlander och
grundade möbelföretaget Rockford
Union Furniture Company, en
kooperation som skulle förvandla
Rockford, Illinois till USA:s möbelmecka. Johan Petter Åhléns
detaljhandelsföretag hade också sin
motsvarighet bland amerikasvenskarna. Två år efter att Åhlén inlett
sin verksamhet i Insjön öppnade
Martis Jerk Wretman från Våmhus blev en av de framgångsrika
svenskamerikanerna. Han grundade bussföretaget Greyhound.
Library of Congress, Carol M.
Highsmith Archive.
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norrlänningen Johan Nordström sin skobutik i Seattle
1901. Verksamheten växte, och i dag finns Nordstroms
varuhus i de flesta större amerikanska städer.

Avundsjukan mot Swanson
I hemlandet Sverige kom människor som Johan
Nordström och Curtis Carlson att betraktas med en imponerad avundsjuka. Lasse Dahlquists schlager ”Very welcome home, Mr Swanson”, som var omåttligt populär på
1930- och 40-talet, porträtterar den hemvändande amerikasvenske dollarmiljonären som högfärdig och skrytsam.
När radiolegenden Sven Jerring 1937 under fyra månader reste runt i en specialbyggd Volvo för att ta pulsen
på amerikasvenskarna inför Nya Sverige-jubiléet, möttes
han dock av en helt annan bild. Utblottade emigranter
som sjunkit ner i alkoholism och misär. Svenskan som
tagit anställning som husa och uppmanade andra unga
svenskor att stanna i hemlandet. ”Di får det nog bättre
där”, menade hon.
I dag tycks drömmen om USA ha svalnat. Decennier
av frostiga relationer mellan den socialdemokratiska
folkhemsutopin Sverige och det liberala lyckoriket
USA har gjort att förbindelserna mellan svenskar och
svenskamerikaner är sämre än till exempel mellan norrmän och norskamerikaner. Vi gammelsvenskar tenderar
att glömma att 1,2 miljoner av våra äldre släktingar
hjälpte till att forma världens största ekonomi. Också
på andra sidan Atlanten har man glömt. När Sveriges
Television nu spelar in tredje säsongen av ”Allt för
Sverige” får ytterligare en grupp svenskamerikaner återknyta banden med det mytiska moderlandet, där alla
förväntas gå i folkdräkt och tälja dalahästar.
Mötet brukar bli chockartat, men
slutligen resultera i en tårdrypande
förening bryllingar emellan.
Den svenskamerikanska entreprenören förkroppsligas i dag
av Christina Stenbeck, som med
Kinnevikskoncernen opererar på
en globaliserad världsmarknad.
Fjärran är tiden då svenskamerikaner byggde sina lokala affärs
imperier, understödda av sina
landsmän i diasporan. Men för att
hitta dagens motsvarighet till Peter
Minuit och de övriga deltagare
som lade grunden till Nya Sverige
får vi leta bortom entreprenörernas
skara. Kanske hade äventyrarna i
det koloniala projektet känt igen sig
i svenskättlingen Buzz Aldrin, den
andre mannen på månen?
tobias svanelid är redaktör

för Vetenskapsradion Historia i
Sveriges Radio P1.
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Stockholms fondbörs’ golv har aldrig kännetecknats av kringsrusande vilt gestikulerande mäklare i bjärt färgade
kavajer. Här har handeln skett via tekniska system, där poster och kurser noteras elektromekaniskt via Ericssons
system (se bilden) och därefter rent digitalt. Nasdaq OMX arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Stockholmsbörsen
150 år ung
I början av året firade Stockholmsbörsen sitt 150-årsjubileum,
men den är trots detta relativt ung. Redan Köpenhamnsbörsen
har en längre historia, och Londonbörsen anger sin start till 1773.
Stockholmsbörsen har vid flera tillfällen varit banbrytande i
börsutvecklingen. | leif vindevåg
några nedslag i historien kan demonstrera detta. Medan
börshusen i exempelvis London och Amsterdam uppfördes
för att hysa en värdepappershandel som redan existerade, var
det omvänt i Stockolm där varuhandeln dominerade under de
första åttio åren. Men med tiden växte kraven på en organiserad handel i olika slag av värdepapper. Efter ihärdig lobbying
från mäklare och investerare utfärdade Kungl. Maj:t (det vill
säga regeringen) den 20 december 1862 ett reglemente för
”auktioner till försäljning av obligationer, lottbref, aktier och
dylika värdepapper”. Fondbörsen kunde sedan hålla sin första
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auktion i februari 1863. Men trycket från marknaden var inte
så stort, och reglementet förutsåg endast en halv dags handel
varje månad, men lämnade öppet för att öka vid behov.
Under närmare ett halvt sekel dominerades handeln
av obligationer och försäkringskontrakt. Aktiehandeln,
där försäkringsbolaget Skandia fanns med från början,
var ganska liten. Även Stockholm fick dock i början av
1900-talet känna av den växande spekulation som internationellt ledde fram till börskraschen i New York 1929, och
senare Krügerkraschen här hemma. Obligationshandeln
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Systemet SAX förevisas i skiftet mellan 1980- och 90-tal. Men ack så trendig publik – både hängslen och ärmhållare.
Har yngste mäklaren möjligen sett Michael Douglas spela Gordon Gekko i filmen Wall Street? Nasdaq OMX arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
hade exempelvis en topp direkt efter första världskriget
och registrerade en omsättning som uppräknat i löpande
penningvärde överträffades först på 1980-talet.

Stockholm i tekniktäten
Stockholmsbörsen svarade för ett viktigt tekniksprång
1918. Tidigare hade handeln skett på ett börsgolv där
mäklarna ropade ut sina köp- och säljbud. Mot bakgrund
av en ökande handel lät börsen Telefonaktiebolaget LM
Ericsson bygga ett elektromekaniskt handelssystem med
samma teknik som dåtidens telefonväxlar. Mäklarna fick
fasta arbetsplatser med knappsatser där de kunde mata
in sina köp- och säljkurser. Med detta blev den aktiva
Stockholmsbörsen ”världens tystaste börs”.
1920- och 30-talen var decennier som kännetecknades
av en långtgående frihandel på alla områden. Svenskar
och utlänningar handlade värdepapper, valutor, ädelmetaller och andra värden i en utsträckning som vi först
återkommit till i mycket sen tid. Utländska aktieägare var
vanliga i de stora svenska exportföretagen, och flera av
dem handlades också på olika börser i utlandet.
Situationen ändrades radikalt 1939 när världskriget
bröt ut. Valutareglering infördes, och vårt land blev
under fyra decennier ganska avskärmat från den internationella aktiemarknaden.
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Aktieintresset vaknar hos hushållen
Aktieägande och aktiehandel var exklusivt i Sverige fram
till 1960-talet; färre än en av tio var aktieägare. En stark
ekonomi och stigande aktiekurser väckte dock gradvis intresset hos hushållen. Handelsbanken introducerade med
”Koncentra” de första moderna aktiefonderna där andelarna effektivt spreds via bankkontoren.
Utvecklingen drevs också av en kombination av
makroekonomi och politik. Kapitalmarknadsutredningen
på 1970-talet lyfte fram bristen på riskkapital i Sverige.
Nyemissionsvolymen var bara ett par hundra miljoner
om året. Det ansågs att svenska företag skulle behöva tio
gånger mer för att kunna matcha konkurrenterna i utlandet, och vinsterna räckte inte för detta. Två lösningar
presenterades, dels löntagarfonderna och dels det frivilliga
skattefondsparandet.
Sedan det senare ”sockrats” med en trettioprocentig
sparpremie utöver full skattefrihet efter fem år, anslöt sig
flera hundratusen sparare och miljardbelopp investerades
varje år. Sverige startade en snabb marsch mot att bli
världsledande i aktieägande hushåll.
Konjunkturen vände starkt uppåt i början på 1980-
talet sedan Sverige bland annat devalverat kronan med 16
procent. Därmed startade en två årtionden lång period
då Stockholmsbörsen överträffade alla andra industri-
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länder i fråga om kursuppgång och ökad aktiehandel.
Uppgången öppnade även för privatisering av flera företag. Staten valde att låta allmänheten köpa en del av
aktierna i statligt ägda företag som Procordia, SSAB
och AssiDomän vilka därmed fick hundratusentals nya
privata ägare.
Samtidigt uppstod insikten att många företag inom
bank och försäkring var sårbara genom att den gamla ägarformen lätt ledde till en otillräcklig kapitalbas.
Försäkringsbolaget Trygg-Hansa skiftades ut till kunderna, och sparbankerna följde efter när man fusionerade
och omstrukturerade sparbanksrörelsen. Genom dessa
samlade åtgärder fyrdubblades andelen aktieägande hushåll under 1980-talet.

Ny teknik, inte nytt hus
Det ökade aktieintresset fick många nya finansföretag att
vilja bli börsmedlemmar. Men det K-märkta börshuset i
Gamla stan i Stockholm kunde omöjligt rymma mer än
de trettiotal medlemmar vars små kontor redan staplats i
dubbla våningar. Ett nytt hus behövdes, och börsstyrelsen
kastade blickar bland annat mot Blasieholmen.
Men Bengt Rydén som tillträdde som börschef 1985
var tveksam till ekonomin i detta och fick styrelsen att
se bredare på frågan. Insikten växte fram att aktiehandel
och förvaltning var på väg att globaliseras, att valutaregleringen snart skulle försvinna och att datorbaserad handel
redan var på väg.
Det djärva beslutet blev att stryka tanken på ett nytt
hus för att i stället med egna tekniker och inhyrda
konsulter utveckla ett helt datoriserat handelssystem,
Stockholm Automated Exchange, eller SAX i kortform.
Stockholmsbörsens djärvhet att satsa på full datorhandel låg i tydlig framkant av vad andra börser i världen
vågade. Beslutet stöddes främst av de politiska representanterna som var i majoritet i börsstyrelsen. Många börsmedlemmar och deras mäklare var dock starkt kritiska
och krävde att få bli kvar vid det gamla.

Stärkt kundinriktning
Stockholmsbörsen har liksom flertalet andra startat som
ett hantverksgille där medlemmarna solidariskt bär kostnaderna. Men denna form leder lätt till tvekan inför stora
investeringar. Ägarformen blev en central fråga när hela finansmarknadslagstiftningen sågs över inför den förestående
EU-anslutningen. Översynen som skedde i nära samarbete
med börsen hade flera andra mycket tunga frågor att beakta, som exempelvis frågan om utländska börsmedlemmar
och så kallade fjärrmedlemskap där medlemmen opererar
från utlandet och under hemlandstillsyn.
Sverige valde djärvt att gå hela vägen i samtliga dessa
frågor. Börsen ombildades 1993 till ett vinstinriktat
aktiebolag utan ägarrestriktioner efter första året; utlänningar även utanför EU kunde bli börsmedlemmar, och
handel på distans från utlandet blev möjlig. Särskilt den
första punkten skrämde många konkurrenter i utlandet
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där medlemmarna inte kunde tänka sig att släppa makten över ”sin börs”. Men vinstinriktningen och det fria
ägandet tydliggjorde rollfördelningen mellan ”ägare”
och ”kunder”, vilket blev till stort värde för båda parter.
Detta liksom marknadssynen på utländska medlemmar
och fjärrhandel har senare fått andra börser att följa
Stockholms exempel.

Del i en världsmarknad
Sedan länge hade börsen aktivt deltagit i det internationella samarbetet i världsbörsfederationen FIBV och från
1980-talet i EU-börsorganisationen FESE. Både marknadsaktörer och politiker tryckte på för ett närmare nordiskt samarbete. Men trots ihärdiga försök visade det sig
omöjligt att fusionera de nordiska börserna.
Bolagiseringen av Stockholmsbörsen öppnade nu för
nya fusioner och samarbeten. Efter olika kontakter under
flera år kunde Optionsmäklarna, OM, lägga ett bud på
aktiebörsen och 1998 få till stånd en fusion. OM hade då
också en stark ägarandel i Helsingforsbörsen sedan denna förvärvat OM:s derivatbörs i Finland, kallad SOM.
Helsingforsbörsen hade också i sin tur nära förbindelser
med Baltikum, främst den estniska börsen i Tallinn.
Detta ledde under de följande åren till att de tre börserna i
Baltikum kunde inlemmas i OM-gruppen.
Förhandlingarna pågick också västerut med resultat att
Köpenhamnsbörsen och sedan den betydligt mindre börsen i Reykjavik på Island kunde föras in i kretsen. Det är
bara Oslobörsen som hittills avvisat alla propåer att ansluta sig till det nordiska handelsnätverket.
Sedan Sverige, nästan sist av alla, avvecklade valutaregleringen och därefter på 1990-talet tog bort de bundna
aktierna, har det utländska ägandet och andelen av
aktiehandeln ökat kraftigt. I dag äger utlänningar,
främst institutioner, nära 40 procent av den svenska
aktiestocken, och merparten av omsättningen sker i
Stockholm. Denna starka marknadsposition var orsaken
till att den amerikanska Nasdaqbörsen år 2003 fusionerade med den svenska OMX-gruppen. Därmed har
Stockholmsbörsen på de senaste 50 åren gått från att
vara en liten lokal marknad med begränsad omsättning till att bli en viktig spelare i en global börsmarknad för storföretag. Vad ska nu hända framöver?
leif vindevåg har varit utredningschef vid
Stockholmsbörsen och är i dag knuten till organisationen Aktiespararna som sakkunnig.

En stolt börschef: Bengt Rydén med
högteknologi i form
av en bildskärm.
Nasdaq OMX arkiv
hos Centrum för
Näringslivshistoria.
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Enskilda banken gav
industrin växtkraft
Gunnar Wetterberg har nyligen publicerat en bred analys av
familjen Wallenberg och det svenska samhället. Företagsminnen
ringde honom just innan arbetet kom på bokhandelsdiskarna. | per dahl
intervju:

Nu är arkivstudierna alltså över!
Nej, det här är inte en arkivbaserad bok, annat än indirekt, utan en syntes. Det är själva poängen med boken,
egentligen. Det har skrivits mycket om de enskilda personerna och företagen. Jag försöker se vad det var som gjorde
Wallenbergarna till Wallenbergarna .
Ett viktigt mönster är att kunskap och strategier förmedlas från generation till generation. Knut Agathon
Wallenberg fick exempelvis i tjugoårsåldern resa runt
Europa för att rädda familjens Stockholms Enskilda Bank
under krisen 1878 – 79. Det lärde honom försiktighet, och
den hållningen kan spåras under hundra år framåt.
Familjens intressen klarade krisen efter första världskriget och Kreugerkraschen bättre än andra, och detta
bidrog i sin tur till den dominerade positionen som
Wallenbergarna fick på 1950- och 1960-talen.
Man har en gång lagt handen på den varma plattan
och sedan minns man detta.
Ja. Men sedan kommer samgåendet med Skandinaviska
banken 1970 – 71, och efter den fusionen har SEB lyckats
ta sig in i nästan varje bankkris. Det är rätt intressant att
se hur ett institutionellt minne kan förflyktigas vid en stor
institutionell förändring.
Här är det minnet buret av en släkt, och förmedlat via
uppfostran.
Det finns två centrala traditionsbärare. Först den jag
nämnde: Knut Agathon Wallenberg (1853 – 1958), son till
bankgrundaren André Oscar (1816 – 1886). Han förmedlar
attityderna till sin brorson Jacob (1892 – 1980), som bär
dem i nästa generation, och som också är den som spjärnar
emot fusionen med Skandinaviska banken.

Men vi får inte gå förbi grundaren, André Oscar. Vi har
i dag mogna svenska storföretag. Utan hans insatser för ett
tidigt modernt och industriellt inriktat bankväsende hade
de sannolikt inte växt fram.
Innebär den kontinuiteten att namnet präglar bärarna
och inte tvärt om?
Det är skillnad på retorik och praktik. André Oscar är
den lysande bankmannen. Knut Agathon och hans halvbror Marcus sr (häradshövdingen, 1864 – 1943) engagerade
sig industriellt. Marcus jr (Dodde, 1899 – 1982) insåg
vikten av pragmatism när Folkrörelsesverige växte fram.
Det har funnits vikigt utrymme för nytänkande bortom
scenljuset.
Så en del i framgången är att familjens företrädare är
ideologiskt utvecklingsbara, inte fast i det sena artonhundratalets tankemönster.
Det kan man säga. Men också tolka det som att man är
del i en pendelrörelse. André Oscar är liberal – exempelvis
i kvinnofrågan, Marcus sr är å andra sidan engagerad för
Allmänna valmansförbundet (högern) medan Marcus jr är
pragmatiker.
Du säger också att de är mer av företagsutvecklare än
företagsgrundare …
Ja, ofta engagerar de sig i företag där utvecklingen saktat ned sedan grundaren lämnat scenen. Det de gör är att
ruska liv i företaget, ibland ganska hårt.
Något att tänka på när vi bedömer dagens riskkapitalister alltså …
per dahl är redaktör

för Företagsminnen.

Läs boken!
Gunnar Wetterberg, Wallenberg : ett familjeimperium (320 s, inb, ISBN: 9789100134167).
Stockholm: Bonniers, 2013.
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FÖRETAGSHISTORIA
varken skönmålning eller karikatyr!
Vad är egentligen historieskrivandets syfte? Det är ju också syftet med företagshistoria. Edward Gibbon, författaren till Det
romerska rikets nedgång och fall, sade ”Historien … är faktiskt inte
mer än en förteckning över mänsklighetens brott, dårskaper och
olyckor.” Ett synnerligen bittert synsätt, utmärkande för ett samhälle som till stor del hade förlorat tron på både religionen och
kungamakten. | jonathan steffen

perspektiv:

perspektivet skiljer sig också markant från Roms
egna hävdatecknares. Livius, den romerske historikern som tecknade Roms historia omkring 1800 år före
Gibbon, gjorde följande reflektion: ”Studiet av historien
är den bästa medicinen för ett sjukt sinne. Historien utgör
ett arkiv över människans erfarenheter, tillgängligt för alla
intresserade. Där kan man finna både föredömen och avskräckande exempel, för sig själv eller sitt land. Bra saker
att ta efter och låga, genomruttna att undvika.”
Definitionerna av syftet med historia varierar som vi
märker mellan enskilda historiker och den anda som rådde
i den tid då de var aktiva. Intressant nog antyder båda synsätten att historien är en förteckning över saker att undvika.
Detta är, enligt min mening, viktigt också när det
handlar om företagshistoria, och i synnerhet när det
gäller den pågående debatten kring företagshistoriens
trovärdighet. För egen del har jag haft stor nytta av den
definition som myntades av den brittiske historikern
E.H. Carr. ”Historikerns funktion är”, enligt honom,
”varken att älska eller frigöra sig från det förflutna, utan
att bemästra det och inse att det är nyckeln till att förstå
det som sker i nuet.”
Det synsättet är egentligen en fin balansakt.
Historikern får varken ägna sig åt enbart sentimentala
minnen eller anta ett slags offerroll. Det kräver att han eller hon åstadkommer en syntes, som ska vara meningsfull
för samtiden, oavsett vad det förflutna egentligen innehöll.
Den här definitionen är mycket användbar, och jag vill
använda den för att diskutera de ofta märkliga kraven när
det gäller företagshistoria.

Inte att älska eller hata, att förstå
Man kan nog med fog hävda att företagshistorien i
dagens mening har sitt ursprung i Charles Hindleys
History of the Catnach Press. Denna bok kom ut 1869
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Jonathan Steffen. Foto: Christian Trampenau.
och berättar historien om far och son John och James
Catnach, vilka var de första att trycka till ett lågt pris,
till förmån för allmänheten i det viktorianska England.
Utmärkande är att detta verk har inspirerats inte bara
av den sensationslystna kiosklitteratur som de båda
själva producerade, utan även av de processinnovationer
de införde. Exempelvis använde de kvalitetspapper och
tryckeribläck i lågbudgetpublikationer, inte de billiga
ersättningar som var vanliga på den tiden.
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Historierna om företag från industrialismens guldålder
är ofta skrivna av grundarna eller deras anställda som en
hyllning vid större jubileer, och inte av yrkeshistoriker.
De är ofta rika på anekdoter och gör ofta misstaget att
avsluta med framtidsinriktade uttalanden om marschen
mot framsteg. Därmed åldras de snabbt, inom loppet av
årtionden. Ingenting är mer antikverat än ett fotografi av
ledningen för ett dött företag. Vi lever nu i en helt annan
tid, och de familjeband som kännetecknade den tidiga
högkapitalismen och dess jubileumsskrifter är snarare undantag än regel i de flesta länder.
I dag är de flesta företag alltmer medvetna om behovet att vårda sin egen historia, med hjälp av professionella specialister och ett ständigt ökande utbud av nya
arkiverings- och publiceringstekniker. Dagens företag
lever också i en värld av skarpare ifrågasättanden än
gårdagens. De stora tidiga entreprenörerna – alla dessa
Hoffman-La Roche och Alexander Graham Bell och
Henry Ford – drev inte globala företagskoncerner i den
bemärkelse som vi menar i dag. Tidigare behövde bolag inte rapportera om hur de arbetade med hållbarhet,
mångfald eller medarbetarengagemang. Företagsledarna
behövde inte föra någon dialog med fientligt inställda
intresseorganisationer med siktet inställt på att reformera dem, eller föra ut sitt budskap med hjälp av fragmenterad kommunikation i hård konkurrens med andra
aktörer. Vad som än drev dem till enastående prestationer – och figurer som Samuel Courtauld III och Alfred
Nobel drevs i hög grad av demoner från sitt förflutna
– ägde de inte en del av historien på det sätt som dagens
stora företag äger en del av historien. Och viktigast av
allt, de hade inte den enorma bördan av en historia att
förvalta.
Den skillnaden är mycket betydelsefull. När man
nämner vissa namn – på produkter, olyckshändelser eller
hela företag – får säkert de flesta rysningar. Neurosedyn.
Amoco Cadiz. Three Mile Island. Seveso. Tjernobyl.
Piper Alpha. Bhopal. Enron. Arthur Andersen. Barings
Bank. Deepwater Horizon. Lehman Brothers. Den svarta
listan kan göras lång.

Misstag begås
Men namnen står också för erfarenheter och lärdomar.
Hur bemästrar och utnyttjar vi dem för att förstå vad
som sker i nuet, för att återvända till Carr? I en tid där
sociala medier, konsumentaktivism och cyberterrorism
kan göra nästan vem som helst till en David i förhållande till alla Goliatliknande storföretag, hur ska dessa då
förvalta sitt förflutna på ett sätt så att alla kan lära sig
något av det?
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Låt oss börja från grunden, från de stolta företagsmål
som så ofta blivit deviser högst upp på dagens webbsajter.
Bland de mer svårändrade är kemi- och läkemedelsföretaget Johnson & Johnsons, som är huggna i sten vid
ingången till huvudkontoret. Om Johnson & Johnson
uppfyller sina åtaganden mot dem som använder och tillverkar deras produkter, är företaget i en position där man
kan frigöra sig från åtagandet mot de investerare som tillhandahåller det nödvändiga kapitalet för företagets verksamhet. Intressant nog avslutas den sista meningen med
orden: ”Verksamheten måste generera en hälsosam vinst.
Forskning måste bedrivas, innovativa program utvecklas
och misstag måste gottgöras.”
Och misstag måste gottgöras. Företagets kärnvärdering,
som fastslår dess identitet, den nyskapande formuleringen
av dess syfte, erkänner faktiskt möjligheten att man kan
misslyckas och lämnar utrymme för att ställa sådana
misstag till rätta.
Det är faktiskt raka motsatsen till den bunkermentalitet
som har kännetecknat så många företags beteende under
åren, tänkesätt som utstrålar arrogans och hemligheter,
och som har inspirerat aktivistorganisationer att bli allt effektivare. Greenpeace aktuella inflytande på företagsvärlden skulle inte vara möjligt utan de katastrofala beslut som
fattades av de Shell-chefer som ansvarade för stängningen
1995 av Brent Spar, en oljeplattform och förtöjningsplats
för tankfartyg i Nordsjön som ockuperades av Greenpeace.
Vem äger nu Shells historia, ett företag som började
med det fredliga målet att importera snäckor från Fjärran
östern för att dekorera viktorianska sällskapsrum? En
betydande del av den ägs säkerligen av Greenpeace och
dess anhängare, och ligger långt utom räckhåll för alla på
Shells globala huvudkontor i Haag.
Hur bör företagshistoriker framställa de misstagen?
Dagens globala företag har en otrolig kraft och räckvidd,
och ett enormt inflytande. Men bara om de fortsätter att
övertyga. Produkter, tjänster, värderingar och arv kan vara
helt betydelselösa i skuggan av en PR-blunder som sprids
som en löpeld i medierna. Det finns hela webbplatser som
är tillägnade ”årets värsta PR-tabbar” och till och med
”årtiondets värsta PR-katastrof ”.

Arkivarier som regissörer
Det traditionella företagsarkivet är ett element i det samspel av kommunikation som är det positiva alternativet,
och det kommer att fortsätta att spela en helt central roll.
Jag tror dock att de ambitioner, sysslor, upptäckter, triumfer och katastrofer som skapar alla stora företags historia
förtjänar en större och bredare behandling. Historien måste överlämnas till andra personer som kan föra den vidare,
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även om de kanske inte berättar den på exakt det sätt som
företaget kanske önskar.
Vad innebär det för företagens arkivarier? Är deras roll att
samla in, klassificera och bevara det förflutnas lämningar,
i hopp om att rätt person ska kunna vinkla materialet
till något positivt när behov uppstår? Bör de arkivera alla
positiva och alla negativa händelser, i nära samarbete med
företagets jurister, och hålla sina arkiv tillslutna? Eller bör de
i stället inte bara öppna upp sina arkiv för allmänheten, utan
också aktivt bjuda in intressenter att bidra till företagets ständiga utvärdering av sin egen historia? Om företagshistoria per
definition handlar om gemensamt skapande, vem är i så fall
involverad i den relationen, och var ska gränserna dras?
Traditionellt sett har företagshistoria publicerats i bokform – ett visst skeende berättat av en trovärdig källa.
Företagshistorier på film, och mer nyligen webbaserade
sådana, är vidareutvecklingar av denna modell, där en
validerad berättelse presenteras på ett klart och tydligt sätt
och där läsaren eller tittaren själv kan bilda sig en uppfattning om det som presenteras.
Jag ifrågasätter inte för ett ögonblick giltigheten hos
dessa klassiska vägar för att presentera ett företags historia. Och jag ifrågasätter heller inte vikten av ett annat
klassiskt presentationsformat: utställningen – eller dess
moderna vidareutveckling, det interaktiva museet. De
erbjuder alla gränslösa möjligheter att berätta om ett företags historia, produkter och värderingar på engagerande
och informativa sätt, för både utomstående och invigda.
Men detta behöver inte vara allt, utrymmet för fler innovativa, och samtidigt ålderdomliga, sätt att föra det historiska samtalet vidare har inte utnyttjats till fullo.
Jag föreslår nu inte att man ska ta in folk från gatan för
att komma på nya sätt att arkivera material, utan något
helt annat, och mer grundläggande. Jag tänker på hur själva
arbetet framställs i vårt samhälle.
Det är anmärkningsvärt i hur liten utsträckning ämnet
”arbete” behandlas i dagens litteratur, dramer, filmer och
visuella konstformer. Självklart finns det undantag: ta till
exempel den otroligt framgångsrika brittiska komediserien The Office, som lanserades 2001 och fick en amerikansk uppföljare fyra år senare, eller den kultförklarade
amerikanska dramaserien Mad Men , om reklambyråerna
på Madison Avenue i New York på 1960-talet. Dessa är
emellertid undantag, och arbetet – i egenskap av något
som i mångt och mycket styr vår tillvaro – har inte förekommit i någon större utsträckning i vår tids artistiska
uttryck. Kanske gick arbetsskildringarna till överdrift under
1800-talets realism och naturalism och städades bort av
modernismen, futurismen, vorticismen och alla de nya
skolorna. Men gick det inte till överdrift?

företagsminnen 2013:4

De kanske shanghajades av 1900-talets alla totalitära.
De flesta av oss har nog sett lite för många hjältemodiga
kvinnliga jordbruksarbetare, med ett spädbarn på ena
armen och en högrep svingad mot himlen i den fria handen. Oavsett skäl har vi fortsatt att arbeta och fortsatt
att producera, utan att beskriva de här aktiviteterna så
brett som vi kanske kunde ha gjort under vår allmänna
kreativa diskurs – och inte bara den diskurs som styrs av
företagen själva.
Jag skulle själv vilja läsa en roman om en Jaguar (bilen
alltså) – om inte annat för att det är det första berömda bilmärke som jag kommer att tänka på när jag funderar över
bilar. Jag skulle vilja se en pjäs om Valium. Jag skulle vilja
höra sånger om avkodningen av den mänskliga arvsmassan.
Kanske finns det något av skämt i detta, men inte helt och
hållet. Arbetet är ju där många av oss tillbringar större delen
av vårt vakna liv. Arbetet är det som gör oss till de vi är och
något vi formar, till och med när det formar oss.

Upp till bevis!
Morgondagens företag kommer inte bara att bli tvungna
att förvalta sin historia, utan även mer än någonsin vårda
relationen till dem som kan ha ett intresse för deras historia.
Varför ger de inte i uppdrag åt författare, dramatiker, artister
och låtskrivare att skapa verk som kritiskt granskar vad företaget eller kapitalismen i stort gemensamt har uppnått? Inte
någon lukrativ propaganda. Och inte heller några förbittrade
protestsånger. Utan mogna, seriösa och ärliga berättelser om
vad vi har gjort under alla dessa oräkneliga timmar av våra liv
som vi skänkt till den organisation vi funnits i?
Världens stora företagskoncerner måste odla en atmosfär där deras aktiviteter blir föremål för en allmän konstnärlig behandling och filosofisk debatt, inte bara kortlivade rubriker.
Varför är detta viktigt? Därför att, för att ta en omskrivning från E.H. Carr, historien finns där för att vi
ska lära av våra misstag, oavsett vilken typ av misstag det
handlar om. Och det är när vi ser på de misstag vi begått
i det förflutna som vi också beslutar oss för hur vi ska bete
oss i framtiden. Vad orsakade oss smärta, och vad kan vi
lära oss av det? Ska vi fortsätta på den inslagna vägen?
Jag är övertygad om att vi kan lära oss av historien, och i
synnerhet av företagens historia, och inte bara glädjas över
framgångarna utan också kanske göra något för att undvika
gångna misstag. Men det går bara om vår diskussion av
historien sker i en öppen debatt, och vi alla är beredda att
lyssna på sådant som vi kanske helst inte vill höra.
jonathan steffen, Windsor, Berkshire, är författare och
kommunikationskonsult.
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Kvinnors entreprenörskap
och jämställdhetsmyten
I Sverige lever myten om att jämställdhet uppnåtts mellan
kvinnor och män först i modern tid. Säg 1921 och de flesta säger
kvinnlig rösträtt och lika rättigheter. Men faktum är att det alltid
har funnits kvinnor som ärvt och förvaltat förmögenheter och därmed har varit skattskyldiga. Med skattekraven följde i många fall
också rösträtt. | anita du rietz
debatt:

när jag började samla material kring kvinnors entreprenörskap blev det snart uppenbart att den politiska diskussionen om jämställdhet hänger samman med att kvinnor har
andra förutsättningar än män när det gäller ekonomi och företagande. Kvinnor förväntas arbeta med tjänster och vara anställda, ofta i offentlig sektor, och därmed bygger de inte upp
egna förmögenheter. Våra kvinnoförbud lever därför kvar.
Kvinnor är i dag inte företagare i samma grad som män.
Det går tre män på varje kvinna som företagare. Andelen
företagerskor av alla yrkesverksamma kvinnor har gått ned.
Sammanhängande statistik sedan 1750 ger bilden av minskande entreprenörskap, framför allt från 1930-talet. Kvinnor
uppmuntras i dag att arbeta inom exempelvis tjänstesektorn, om de nu inte ska utbildas till tekniker och innovatörer. I stället borde vi fråga oss inom vilka områden kvinnor
själva vill verka. Var har de nått framgång som entreprenörer? För att få svar får vi gå tillbaka i historien.

Småskaligt företagande
Nationalekonomen Joseph Schumpeter (1883 – 1950) beskrev
i början av sin forskarbana i Theorie der wirtschaftlichen
Entwicklung från 1911 det småskaliga, innovativa entreprenörskapet som frodades under hans uppväxt i Centraleuropa.
Men sedan nya ekonomiska teorier slagit igenom ändrade
han sig och beskrev i Kapitalismus, Sozialismus und
Demokratie (1942) en helt annan typ av tillväxt, grundad på
storföretagens hegemoni. Vad hände däremellan?
Paul Bairoch förändrade i Economics and world history –
myths and paradoxes från 1993 utifrån gedigen forskning
många av våra vanföreställningar, exempelvis hur arbetslösheten övervanns på 1930-talet. Efter den stora depressionen 1929 – 30 sökte regeringar nya politiska lösningar. De
sökte stabilisera ekonomin genom att skapa efterfrågan
inom landet och dra igång hemmamarknadsindustrin som
skulle minska arbetslösheten.

Företagerskor i relation till yrkesverksamma, procent

OBS Data för åren 1751 och 1772 avser 58 städer, data från år 1800 hela riket, åldersintervall 15 – 64 år, pigor och
jordbruk ej medräknade. I de ljusare staplarna från 1870 till 1920 är medhjälpande hustrur ej medräknade.
Källa: Anita Du Rietz, CfN.
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Det var inte USA som visade vägen utan Tyskland.
Från 1933 kunde den nye rikskanslern sänka arbetslösheten inom industrin på sex år från rekordhöga 44 procent
till 3,2 procent 1938. Det skedde via militär upprustning,
men också via offentliga arbeten, bostads- och vägbyggen.
Viktigt var dock att kunna flytta ut stora grupper av kvinnor och ungdomar bort från arbetsmarknaden – cirka 1
miljon personer eller 3 procent av arbetskraften i industrin.
Därmed blev villkoren bättre för dem som var kvar.
Manövern kom att upprepas i andra europeiska länder
på 30-talet. Det tyska inflytandet i synen på kvinnor etablerades redan under kejsar Wilhelm II (1859 – 1941) som
Kinder, Küche und Kirche och blev ett ledmotiv i Tredje
riket, dock med slopandet av Kirche. Hemmafruidealet
spred sig även till oss; i Sverige skapades en egen profession med stöd av olika institutioner som Hemmens
Forskningsinstitut. Kvinnorna omformades till förändringsagenter för hem och hushåll och barnuppfostran –
hela tiden beroende av en make och hans ekonomi.
Stordrift och effektivitet var tidens ledmotiv, och ju större företagen blev desto rationellare ansågs de vara. Men i
de gamla europeiska samhällena hade tillväxten berott av
många små företagare, som Schumpeter hade beskrivit 1911.
De företagen var i stor utsträckning drivna av kvinnor.

Tre revolutioner
I sina försök att förklara varför den industriella revolutionen
uppstod i nordvästra Europa har många forskare mejslat fram
en relativt sammanhållen bild, grundad på studier av brittiska
och holländska samhällen från 1600-talet och framåt. Genom
min forskning om entreprenörskap har jag kunnat bekräfta
att Sverige följde det allmänna mönstret och kan räknas till
dåtidens lilla skara av progressiva industrinationer.
Utvecklingen kan indelas i två olika perioder – ”konsumtionsrevolutionen” följd av ”flitens revolution”. Till
dessa har jag kunnat belägga ytterligare en period – ”företagandets revolution” i vårt land.
Etablerandet av egna hushåll och småföretagande var en
förutsättning. Som Cambridgegruppen visat kom självständiga individer i nordvästra Europa genom sent ingångna äktenskap att före giftermålet ha erfarenhet av anställning och
själva ha samlat resurser – för företagande. Från 1600-talets
ingång växte ”överkonsumtionen”, lyximport av ostindiska
varor. Nya konsumtionsmönster spreds över Europa och även
tjänstefolk köpte exempelvis sidenkläder, tobak och fickur.
Därför ökade efterfrågan på pengar, vilket medförde att
många började sälja sina arbetsinsatser till företagare mot
kontant ersättning. Såväl kvinnor som män, ungdomar
som äldre, lät sig enrolleras i fabriker, manufakturer och
inom hantverk och handel. Flitens revolution innebar att
många fick kunskaper och kapital som gjorde det möjligt
att själva starta företag.

Vitala företagarmiljöer
Docent Anne-Marie Lenander Fällström, tidigare chef för
Centrum för Näringslivshistoria, har kastat nytt ljus över
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Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
kvinnors entreprenörskap på 1600-talet genom att specialstudera Örebro. I samma anda har jag lyckats dokumentera över 500 kvinnors företagarinsatser under de 400 år
som min studie Kvinnors entreprenörskap omfattar. Det
ger en levande bild i tid och rum över vad kvinnor lyckats
åstadkomma – även i tider med starkt motstånd som under
1900-talet.
Med lättnader i svensk skrålagstiftning från 1720
ökade gradvis kvinnors rätt att etablera företag. Vid
mitten av 1800-talet slog den fulla näringsfriheten igenom i Sverige som kulmen på företagandets revolution.
Kvinnor kom att etablera sig inom textil- och konfektion, design och formgivning, inredning, möbelproduktion, företagstjänster (som arbetsförmedling, reklam och
juridik), barnomsorg, utbildning, sjukvård, liksom inom
det kemiskt tekniska området, livsmedelsproduktion och
restaurangbranschen.
Kvinnor har en rik historia av företagande att falla
tillbaka på. Den bör lyftas fram för att ge perspektiv till
dagens diskussion om kvinnors företag såväl inom välfärds- som RUT-tjänster. Att lyfta fram den är viktigare
än att ge pekpinnar.
fil.dr anita du rietz har nyligen givit ut Kvinnors

entreprenörskap under 4 0 0 år.
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Maskinerna blev epokgörande
och skulderna övermäktiga
Gustaf de Laval (1845 – 1913) var ett av Sveriges största industrisnillen. Men som entreprenör var de Laval misslyckad. Han splittrade sig på för många områden och saknade sinne för ekonomiska
realiteter. Få företag överlevde, men de som gjorde detta blev
världsomspännande. | anders johnson
gustaf de lavals separatorer och ångturbiner lade grunden till internationellt framgångsrika företag som fortfarande
utgör viktiga inslag i det svenska näringslivet. Under närmare
ett halvt sekel ägnade han sig åt över 200 idéer och projekt
inom mekanik, kemi, metallurgi och elektroteknik. Han tog
ut 92 patent enbart i Sverige – fler än någon tidigare – och
startade 37 företag. de Laval intresserade sig för praktiskt 
taget allt – från tvättapparater för spenar och svampodling
med ammoniak till svävarfartyg och flygplan. Han startade
flera företag för att anlägga gruvor, kraftverk och elintensiva
industrier över hela landet, från Blekinge till Norrbotten.
Endast tre av de Lavals företag överlevde honom. AB
Separator lever vidare i form av företagen Alfa Laval och
DeLaval. AB de Lavals Ångturbin är en av de historiska
rötterna till Siemens i Finspång. Svenska Stålpressnings AB
Olofström är i dag omvandlat till karosserifabrik för Volvo
PV. Flera av Gustaf de Lavals konstruktioner och idéer
fick emellertid betydelse för den tekniska och industriella
utvecklingen under 1900-talet. Hans konstruktioner för den
så kallade lavalturbinen används inom turbintekniken och
annan höghastighetsteknik. Hans nydanande munstycke,
lavaldysan, är exempelvis grundläggande för raketteknik.
Hans pilkuggväxel används bland annat i bilar. Bilmärket
Citroëns logotyp består av stiliserade pilkuggar.

I raketmotorerna på Cape Canaveral
Många av de konstruktionsidéer som de Laval inte själv lyckades fullfölja, användes med framgång och i mer eller mindre
förändrade former av senare konstruktörer. Detta gällde exempelvis för hans smältugnar och högtrycksångpannor. Det
engelska företaget Westland Aircraft fick problem med sin
patentansökan när de på 1950-talet utvecklade ett modernt
svävarfartyg. Delar av deras konstruktion byggde nämligen på
principer som de Laval hade tagit ut patent på för ett av sina
många misslyckade försök med snabbgående fartyg.
Gustaf de Laval tog examen vid Teknologiska institutet
i Stockholm 1866 och blev fil doktor i kemi i Uppsala 1872.
Där studerade han även matematik och bergsvetenskap. de
Laval hade alltså en mycket bred teknisk utbildning och
han fick höga betyg i de flesta ämnen.
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Balansen mellan framgångar och misslyckanden är inte
anmärkningsvärd rent statistiskt. Att ungefär nio av tio
experiment misslyckas då man sysslar med nydanande tekniskt konstruktionsarbete är inte ägnat att förvåna. Och att
en lysande uppfinnare inte behöver vara en framgångsrik
entreprenör eller företagsledare finns det också många exempel på. Gustaf de Lavals levnadsbana är ändå märklig.
Från att ha varit sin tids mest framgångsrike och hyllade
industrisnille, efterlämnade han ett berg av skulder.

20 kreativa år
de Lavals period som uppfinnare och företagsgrundare
omspänner perioden 1873 – 1913. Hans gärning som genial
uppfinnare och framgångsrik företagsgrundare var i praktiken
fullbordad när halva tiden gått, alltså 1893, när AB de Lavals
Ångturbin bildades. Därefter gjorde han ingen uppfinning
eller grundade något företag som blev en bestående framgång.
de Laval hade dock ingen tanke på att i början av
1890-talet upphöra med sin uppfinnarverksamhet eller att
begränsa den till några få områden. Nu hade han ju, både
för sig själv och för andra, bevisat sina talanger. Han hade
stora inkomster från Separator och det var lätt att locka
finansiärer till olika projekt.
de Laval inledde nu en ännu intensivare period med
konstruktionsarbete, experiment och företagsgrundanden.
Han hade förvisso råd att kosta på sig en hel del misslyckanden. Men han tycks aldrig ha tagit någon lärdom
av sina misslyckanden utan fortsatte närmast maniskt att
med obruten energi och optimism, bokstavligt talat fram
till dödsbädden, att genomföra nya experiment och försöka
grunda nya företag. Allt i den ständiga tron att han nu
stod inför ett avgörande genombrott.

Ett gäckande genombrott
Det kan finnas många orsaker till att även stora talanger
misslyckas. Störst är riskerna i början av karriären om
man, som de Laval, startar med mycket små ekonomiska
resurser. Men även när man har nått betydande framgångar kan allvarliga bakslag inträffa. Man kan leva på
fel plats eller i fel tid. Man kan ha otur eller bli offer för
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Gustaf de Laval som ung, omkring 1875. Alfa Lavals
historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Arbetarna samlade på taket till fabriken vid bolagets 45-årsjubileum vid Fleminggatan på Kungsholmen i Stockholm,
1928. Alfa Lavals historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

inkompetenta eller ohederliga människor. Det kan inträffa
opåverkbara och oförutsägbara yttre omständigheter som
helt rycker undan grunden för den egna verksamheten.
Sådana yttre orsaker hade föga betydelse för de Lavals
väg mot ekonomisk undergång. Han levde i en tid och på
en plats med mycket goda möjligheter för skickliga tekniker och entreprenörer. Han valde visserligen den inte allt
igenom hederlige Ernest Thiel till partner. Men Thiels
tvivelaktiga finansiella operationer var snarast ägnade att
övervältra deras förlustaffärer på andra.
I några fall kan de Lavals misslyckanden förklaras av
yttre omständigheter. Men de flesta av hans stora ekonomiska bakslag berodde i grunden på att hans konstruktioner inte fungerade.
de Laval splittrade sig på för många olika projekt samtidigt. Han förlorade kontakten med de två områden där han
gjorde sina första succéer, separatorer och ångturbiner. Han
försökte visserligen efter sekelskiftet presentera nya separator- och turbinkonstruktioner men utvecklingen hade då
gått honom förbi. de Laval hade säkert kunnat ge värdefulla
bidrag inom dessa områden om han hade ägnat mer tid åt
detta under den senare perioden av sin uppfinnargärning.
En uppenbar brist hos de Laval var hans ekonomiska
lättsinne. Vid ett par tillfällen byggde han upp kompletta
fabriker för att tillverka produkter som sedan visade sig
inte fungera. Han led hela livet av det jagande spöke som
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han skrev om i sina anteckningar redan 1871, då han noterade att en stoftförbränningsugn han hade skissat på redan
var uppfunnen: ”Skall jag då komma för sent med allting?”
Gustaf de Laval var sedan studietiden väl medveten
om ett par av sina svagheter, framförallt tendenserna till
känslomässiga överreaktioner och till verklighetsflykt.
Men han lyckades aldrig utveckla ett gott samarbete med
kompanjoner som kunde balansera dessa svagheter.

På jakt efter pengar
de Laval var alltid på jakt efter pengar till sina olika projekt.
Men han gjorde det inte för egen vinnings skull. Om ett
projekt misslyckades försökte han alltid, så länge han hade
ekonomiska möjligheter därtill, hålla sina medfinansiärer
skadeslösa. Hans levnadsvanor var förhållandevis anspråkslösa, även under den period när han var en förmögen man.
Han visade ofta prov på hjälpsamhet och generositet.
De pengar Gustaf de Laval ständigt jagade ville han
använda för att bidra till Sveriges utveckling. Redan under
studietiden skissade Gustaf de Laval på något som vi kan
kalla för det nationella programmet. Det gick ut på att han
skulle medverka till landets utveckling genom exploatering av
olika naturtillgångar. Han kom senare i livet att försöka dra
igång flera av de projekt som han hade skissat på som ung.
Knappast några av de Lavals nationella satsningar
ledde dock till framgång. I stället var detta program
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Ovan: Den första skissen till Gustaf de Lavals mjölkseparator, 1877. Alfa Lavals historiska arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.
Vänster: Reklamannons för Alfa Lavals separator. 1900. Alfa
Lavals historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

starkt pådrivande för hans uppsplittrade verksamhet.
de Lavals breda tekniska kompetens och lysande kreativitet,
i kombination med alla de nya affärsmöjligheter som den
tekniska och ekonomiska utvecklingen nu öppnade, gjorde
att han upptäckte långt fler potentiella möjligheter än vad
han rimligen själv kunde förverkliga.
Över huvud taget är ett program av typen ”försöka förverkliga alla de möjligheter som nu står till buds” knappast

fruktbart. Styrkan ligger alltid i att kunna begränsa sig till
de områden där förutsättningarna att verkligen lyckas är
goda. Även för uppfinnare gäller att den som famnar efter
för mycket, ofta mister hela stycket.
anders johnson, författare till den nyutkomna boken

Gustaf de Laval – ett rastlöst snille, utgiven av Atlantis
förlag i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

Läs mer om de Laval
I september utkom Anders Johnsons biografi Gustaf de Laval – ett rastlöst snille, utgiven av Atlantis
i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.
Johnson har bland annat använt Separator/Alfa
Lavals arkiv på Centrum för Näringslivshistoria och
de Lavals personliga arkiv på Tekniska museet. Det
senare omfattar omkring 30 hyllmeter med bland
annat dagböcker, antecknings- och skissböcker. I
den sista av 81 bevarade fickanteckningsböcker,
som avslutades en vecka före de Lavals död, fanns
en blyertspenna, lika vässad nu som när de Laval
lämnade den där den 23 januari 1913.
de Lavals liv har tidigare skildrats av Torsten Althin
och Torsten Gårdlund men Johnson bygger sitt
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arbete på nya uppgifter om människan de Laval.
Inte minst har information från de Lavals efterlevande givit bättre insikter om den store uppfinnarens personlighet. Johnson har
också fördjupat bilden av de
Lavals politiska engagemang
och funnit flera kopplingar
mellan Gustaf de Laval och
August Strindberg.
Anders Johnson, Gustaf de
Laval – ett rastlöst snille
(250 s, inbunden, ISBN 978
91 7353648 6). Stockholm:
Atlantis, 2013.
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klas nyberg är professor i modeveten-

skap vid Stockholms universitet.

Textilindustrin förnyades på bred front
klas nyberg & pia lundqvist (red): Dolda innovationer – textila produkter och ny teknik under 1800-talet.
Stockholm. kulturhistoriska bokförlaget, 2013

de första centraliserade fabrikerna för massproduktion av garn
– de mekaniska bomullsspinneriernas
framväxt i nordvästra England i slutet
på 1700-talet – uppstod efter århundraden av tekniska och organisatoriska experiment. Fabrikssystemets
uppkomst är utgångspunkten för en
aktuell bok med ett nytt vetenskapligt perspektiv på textilindustrins
och den textila handelns roll i samhällsutvecklingen under 1800-talet.
Antologin Dolda innovationer:

textila produkter och ny teknik under 1800-talet, handlar om textila
produktinnovationer, och forskarna
förespråkar i sina undersökningar ett
längre historiskt tidsperspektiv på
studiet av fabrikernas och den industriella revolutionens uppkomst.
I antologin studerar forskarlaget
ett nytt källmaterial som visar vad
kommersiellt aktiva entreprenörer
konkret gjorde när de revolutionerade
textilmarknaden under 1800-talet.

Uppläggning och material
Syftet med boken är att låta en grupp
textilspecialister och historiker belysa, utforska och precisera de små
stegvisa men osynliga och viktiga
textiltekniska produktinnovationer
(mönster, färgning, efterberedning)
som förändrade textilmarknaden i
Europa på ett genomgripande sätt
under 1800-talet. Dessa framsteg har
varit indirekt kända, men man vet
egentligen ganska lite om vilken roll
utvecklandet av färgning, form och
nya kvalitéer samt material, förbätt-
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rad beredning och mönster, har spelat
inom olika delbranscher under tillväxtfaserna – innovationerna förblir
”dolda”.
Forskarna belyser utländska impulser, och uppkomst och spridning
av sådana dolda textila produktinnovationer till Norden, med hjälp av ett
återfunnet nytt källmaterial, ett primärmaterial av bevarade prover av råvaror, halvfabrikat samt oberedda och
beredda vävnader för hela 1800-talet.
Projektet har skett i direkt samarbete
med Textilmuseet i Borås som generöst ställt samlingen och sina resurser
till vårt förfogande.
Ett längre tidsperspektiv på
fabrikssystemets uppkomst före
1800-talet visar att det har sin
grund i den textila massproduktion
som organiserades av grosshandeln
– förlagssystemet – ett slags hantverksbaserat hemindustrisystem av
tillverkning av standardiserade vävnader i stor skala.
Den textila massproduktionen av
standardiserade kvalitetsvävnader i
förlagssystemet skedde parallellt med
framväxten av en ny håg för den internationella handelns konsumtionsoch modevaror, teoretiserat i begreppet flitens revolution (the industrious
revolution).
Industrialiseringens förutsättning
ar i Norden inleddes redan i början av
1800-talet. Den grundlades genom
att moderniseringen av jordbruket
skapade en konsumtionsvarumarknad: landsbygdens växande befolkning frigjordes från jordbrukets

självhushållning; bönder men också
obesuttna fick penninginkomster.
Flera av antologins undersökningar
har sin utgångspunkt i de regelverk
och institut för konsumtionsvaruoch modeindustri samt gross- och
detaljhandel, som kopierades i den
svenska manufakturlagstiftningen
1739 – 1846 och anpassades för svenska
förhållanden.
Lagstiftningen var formulerad
efter internationella förebilder. Den
reglerade vad som fick tillverkas
inom svensk-finsk textilmanufaktur
i särskilda hallordningar. Mellan
1739 och 1846 svarade städernas halloch manufakturrätter för efterlevandet av 1739 och 1770 års förnyade
hallordning.
Den första moderniseringsfasen
före näringsfrihetsreformen 1846
framgår av den växande konkurrensen mellan manufakturstäderna
Norrköping och Stockholm, och
forskningen har särskilt fokuserat på
mekanismerna bakom Norrköpings
ylleindustriella tillväxt på Stockholms
bekostnad tidsperioden 1780 – 1850.
1700-talets ullpolitik spelade ännu
vid denna tid en central roll i industripolitiken, men råvarans problematik har nästan inte berörts alls i
tidigare svensk forskning.
Detta kontrasterar starkt mot
den betydelse den utländska kvalitetsullens organisation och prisbild
tillmäts både i samtida utsagor och i
den internationella litteraturen över
ylleindustrin i äldre tid, som Viveka
Berggren Torell visar i sin uppsats
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”Innan oxforddownfårets tidevarv –
ullproduktion i Sverige på 1800-talet”
utifrån bevarade ullprover. Tidigare
forskning har som nämnts betonat
Norrköpings snabba utveckling till
ylleindustriellt centrum, men uppsatserna i antologin nyanserar bilden av
hur textilmarknaden var sammansatt.

Djärvare mönster
Sådana filtade enfärgade eller spräckliga vävnader som fabrikstillverkat
kläde (hemslöjdens motsvarighet
kallades vadmal) samspelade med
framväxten av mönstrade tyger.
Under 1800-talet förnyades och
förbilligades mönstringen av massproducerade vävnader, vilket utreds
ingående i uppsatsen ”Mönsterfrossa
– västtyger från London” av Åsa
Haggren. Mönstrade vävnader, som
tidigare var jämförelsevis dyrbara att
tillverka rent tekniskt, utvecklades
tack vare modern tryckteknik, och
så småningom tillkom även jacquardvävning som medgav vävd mönstervävnad på ett billigare sätt – det
sistnämnda ingående skildrat i uppsatsen sidenvävning under 1800-talet.
Martin Ciszuk följer upp med en
diskussion om teknikutveckling och
marknad. Mönstrade dukar och schaletter blev nu viktiga varor inom både
siden och tygtryck. Även tillverkning
av möbeltyger ökade inom landets
bomullstryckerier. Framställning av
tyg som användes som underlag för
tryck, dominerade tillverkningen i
svensk bomullsmanufaktur under
1800-talets tidiga decennier.
Anna Brismark, Pia Lundqvist och
Marie Tengroth Ulväng betonar alla i
sina uppsatser i antologin framväxten
av mönstrade tryckta bomullstyger som fick sitt genombrott under
1800-talets första hälft. Svenska
tygtryckerier var sena med att införa
de internationella tryckerikemiska
förändringarna strax före sekelskiftet
1800, vilket revolutionerades först
med de invandrade judarnas kattun-
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tryckerier som effektiviserade tillverkningen.
Brismark visar i uppsatsen
”Kattun, kapital och kontakter” på
judiska influenser inom svensk textilindustri, och hur de invandrade
judiska köpmännen efter 1782 års
toleransedikt gick i bräschen för
denna utveckling. Deras förnyelse av
tygtrycket ledde till att ett sol- och
tvättäkta tryck av internationell klass
blev standard i det tidiga 1800-talets
Sverige. De tyger som nu framställdes hade en rikare färgskala samt
djärvare mönster än tidigare. Prover
i den undersökta samlingen visar att
även ylletrycket utvecklades i en mer
avancerad riktning.
Denna internationella mönsterpåverkan kom även in på marknaden
via smuggling av förbjudna vävnadsslag. Enligt Pia Lundqvist bör
smuggling av vävnader vid denna
tid rentav ses som ett slags kulturspridare – betydelsefull eftersom
smugglingens sammansättning kan
antas spegla vad människor verkligen ville ha. Tryckta bomullstyger
är särskilt framträdande bland beslagen och behandlas i hennes uppsats
”Förbjudna tyger – textilsmugglingen till Sverige under 1700- och
1800-talen”. Undersökningen har sin
utgångspunkt i tygprover från tullbeslag som bevarats i den undersökta
tygprovssamlingen.
Proverna, som även bestod av ylle,
siden och släta vita bomullskvalitéer,
var i allmänhet konfiskerade vid de
lokala tullkamrarna, och uppgifterna
därom sammanfördes småningom i
bokföring på central nivå. Lundqvist
menar att systemet trots sin stränghet
i tillämpningen fortfarande under
1800-talets första decennier nu hade
överlevt sig självt.
En tredje infallsvinkel är hur
tygtrycket nådde de slutliga konsumenterna, vilket behandlas i bidraget
”Kattunspår – om böndernas kattuner
i Härjedalen 1750 – 1850” av Marie

Tengroth Ulväng. Hennes analys av
hur tygtrycket via den internationella handeln och manufakturen i
Sverige spreds och integrerades med
hemslöjd i det lokala dräktskicket i
det undersökta området Lillhärdal
i Härjedalen, har en direkt koppling till de konsumtionsdynamiska
antaganden som nämndes ovan. En
hemmamarknad för fabrikstillverkade
konsumtionsvaror uppstod redan i
slutet av 1700-talet. Från 1820-talet
var den stadd i kontinuerlig tillväxt
på grund av den kapitalistiska utvecklingen inom jordbruket fram
till 1850, då den bland annat bildade
grund för fabrikssystemets införande
inom textilindustrin.

Antologins slutsatser
De dolda innovationerna under
1800-talet visar sig främst bestå av
dels en mångfald av allt billigare tekniskt förbättrade helbomullstyger –
utan varp av lingarn – med vävda och
tryckta mönster, dels färgning och
beredning av enfärgade medelfina
filtade ylletyger.
Där spelade bland annat en förnyelse av 1700-talets ullpolitik en
viktig roll för att öka tillverkningens
kvalitet. Resultatet blev exempelvis att den tillverkade kvalitet
som betecknades medelfint kläde
på 1840-talet tekniskt motsvarade
den som kallats fint kläde under
1700-talet! Inriktningen på tillverkningen kunde snabbt varieras
och anpassas efter marknaden i de
kommersiella entreprenörernas egna
fabriker, och det gällde även siden,
om än i avtagande grad. Mönster
och färgning av olika slags vävnadskvalitéer ändrades allt snabbare i
samspel med konsumenternas förändrade preferenser. De påverkades
troligen främst av det internationella
utbudets mångfald av vävnadskvalitéer som kopierades, imiterades,
smugglades och anpassades för den
växande svenska hemmamarknaden.
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börje isakson är journalist och författare och har bl. a. medverkat i

tidningar som Teknikens Värld, Månadsjournalen och Dagens Industri. Han har skrivit flera böcker om historia, den senast utgivna
heter Två dygn som förändrade Sverige. 18 0 9 års revolution.

Lesjöfors folkhems uppgång och fall
christer ericsson: Bandybaronen i folkhemmet (carlssons)
Bandybaronen är Gerard de Geer,
som 1923 köpte Lesjöfors Bruk och
räddade både det och samhället. Och
som med entusiasm och pengar stöttade ortens bandylag. Folkhemmet är
i det här fallet orten Lesjöfors, som
under en period kunde stå som mönster för begreppet Folkhem. När det
miste sin betydelse är svårt att säga,
men folkhemsbruket Lesjöfors gick i
konkurs 1983. Därmed började också
samhället att dö – och bandylaget
halkade nedåt i seriesystemet.
Bruk och samhälle levde länge i
symbios. Företaget upplät mark för
bostadsbyggande och gav ekonomiska
bidrag till bl.a. idrottsplats, Folkets
Hus-bygge och – under 1960-talet –
till diskotek. Och satsade, som sagt,
på både bandylag – ett tidigt exempel

på varumärkesbyggande – och skid-
anläggningar. Bakom det låg såväl
omtanke om de anställda som en önskan att de skulle stanna i Lesjöfors.
Bruket Lesjöfors lyckades också
överleva kriserna under 1920-, 1930och 1970-talen. Under 1970-talet
hade det drygt 900 anställda, och
1970 satte man försäljningsrekord:
drygt 90 miljoner kronor. Men det
hjälpte inte. 12 år senare ställde man
in betalningarna.
Skildringen av Lesjöfors Bruks –
och bandylags – uppgång och under
gång, gjord av Christer Ericsson,
professor i historia, ger en god bild
av bruksandans och en industriepoks
styrkor och svagheter. Författaren
antyder också varför det gick som det
gjorde: Folkhemmet blev för dyrt.

Om familjen och knivarna

lotta bonthelius: Sundqvist. Tre generationer knivhandlare
(ekerlids förlag)
Inte minst med hjälp av tv har familjen
Sundqvist byggt upp en minikoncern
som säljer exklusiva köksredskap. Det
började med pappa John som i början
av 1960-talet skaffade en agentur för
jaktknivar och saxar. Den fick god
draghjälp av tv-serier som Familjen
Macahan. Men det stora genombrottet
kom sedan han 1990 skaffat sig agenturen för de japanska köksknivarna
Global. De användes av flera stjärnkockar som syntes ofta i tv-rutan.
Pappa John gjorde nästan allt själv
hemma i garaget och levererade sina
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varor i gamla bananlådor. År 1997 tog
sonen Björn över, skaffade lokaler,
anställde folk och ordnade flera agenturer. I dag leds koncernen med sex
företag av Björns son, Daniel. Och
med tanke på den ständigt växande
mängden matlagningsprogram i tv bör
han inte behöva oroa sig för framtiden.
Lotta Bonthelius bok om Sundqvist
är en success story som till att börja
med känns väl privat. Men eftersom
det handlar om ett renodlat familjeföretag inser man så småningom att just
det privata varit en viktig ingrediens.
företagsminnen 2013:4

Priset för framgången

camilla elmhorn: Från hot till löfte. Stockholms ekonomiska omvandling 1945 – 2010 (stockholmia förlag)
Under de senaste nära 70 åren har
Stockholm förvandlats från en huvudstad bland många andra till ”The
Capital of Scandinavia”. Camilla
Elmhorn, lektor i ekonomisk historia
vid Stockholms universitet, redogör
för hur det gick till.
Det är inte främst en berättelse
om en industristads omvandling till
tjänstemetropol, snarare en berättelse
om en utveckling av en tjänstesektor
som redan var stor till en som är totalt
dominerande. Det är också en redogörelse för hur de lokala politikerna
sparkade bakut när staten under
1970-talet ville dämpa Stockholms
tillväxt och började ta egna initiativ
tillsammans med näringslivet. Och
under 1990-talet bytte staten fot,
Stockholm skulle satsa och konkurrera med andra världsstäder.

Det lyckades. I dag tillhör
Stockholm de mest framgångsrika
storstadsregionerna. Anledning till
framgången är bl.a. lyckade satsningar
inom sektorer som it, finans och biomedicin. De, tillsammans med att det
är i Stockholm den politiska makten
finns, föder företag som arbetar med
företagsservice (konsulter m.fl.) och
attraherar eliter inom olika områden.
Men Camilla Elmhorn konstaterar också, att ”Fokus i politiken har
flyttats från att främst handla om
att förse stadsborna med välfärd […]
till att främja stadens ekonomiska
konkurrenskraft”. Klyftorna ökar och
författaren frågar sig: ”Är detta priset
vi måste betala för Stockholm – The
Capital of Scandinavia?”
Hon ger inget svar, men hennes
bok bör vara obligatorisk läsning för

alla med inflytande över Stockholms
utveckling.

Sportmode som bär

sussi calås-jonsson: Varje dag är en ny match. Berättelsen om Stadiumbröderna (liber)
År 1974 lånade Ulf Eklöf 200 000
kronor och köpte sportavdelningen i
varuhuset Spiralen i Norrköping. Det
blev starten på ett företagsbygge som
i dag är känt som Stadium med 12
butiker i tre länder, 3 000 anställda
och en omsättning på 5,8 miljarder
kronor (2012). Och nu står en etablering i Hamburg på tur.
Det är liksom Elmhorns bok en
success story, men Sussi Calås-Jonsson
går lite djupare än så. Hon porträtterar
de båda brödena Eklöf – sedan 1976
har Ulf samarbetat med sin bror Bobo
– som ständigt debatterande, nyfikna
och energirika entreprenörer, som
kompletterar varandra. Och som har
haft hjälp av sin bakgrund som barn
till ägare av en livsmedelsbutik.
Och hon förklarar konceptet för
framgång: Att blanda sportartiklar med
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sportmode, vilket var nytt på 1970-talet.
Samt en del av deras ekonomiska filosofi: Köp billigt och sälj billigt.
Bröderna blandar djärva visioner
med omsorg om detaljer. De var
framgångsrika redan från start, men
det stora lyftet inleddes när de 1987
öppnade den första Stadiumbutiken
på Sergels torg i Stockholm.
Sedan dess har de utvidgat och finputsat konceptet, låtit designa och tillverka plagg under egna varumärken,
startat e-handel och outlet-butiker.
Och tagit in en stor delägare: Ikano,
som i dag äger 25 procent av företaget.
I dag är Stadium på väg att ta plats
bland svenska retail-fenomen som
H&M och Ikea. Berättelsen om hur
bröderna Eklöf lyckades med det är
intressant och lärorik, inte minst för
presumtiva entreprenörer.
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hörna
Edward Blom är en välkänd tv- och
radiopersonlighet, engagerad i allt som rör
mat, dryck och historia. Han är knuten till
Centrum för Näringslivshistoria, där han har
ett långt förflutet bl.a. som Företagsminnens
chefredaktör i tio år.

svenska handelsbankens historiska arkiv
hos centrum för näringslivshistoria.

grattis grönan
Sveriges äldsta tivoli, Gröna Lund, fyller år! Nöjesparken
grundades 1883 av tysken Jacob Schultheis från Baden och
har i 130 år glatt stockholmarna med målskjutning, karuseller, konserter och mycket, mycket annat.
År 1924 fick Grönan en konkurrent när Johan
Lindegren startade ett tivoli precis bredvid. Konkurrensen
var stenhård och tivolidirektörerna skulle aldrig komma på idén att hälsa på varandra när de möttes på

Djurgårdsvägen. Vad de inte visste var att kärlek
börjat spira mellan två av deras respektive barn.
Båda de jämngamla direktörerna dog tragiskt i
sjukdom 1940, endast 52 år gamla. Två år senare
gifte sig barnen med varandra,
och de båda nöjesparkerna slogs
ihop. En Romeo och Julia-saga,
med lyckligt slut.

oktogonens vagga – borås?
Handelsbankens logotyp utgörs sedan många år av en s.k.
oktogon eller åttahörning, något som även gett namn till
bankens vinstdelningssystem till de anställda. Men när uppkom egentligen den kända logotypen? Dess födelse tycks
höljd i historiens dunkel, men det vi vet är att den övertogs
från Bankaktiebolaget Södra Sverige när
Handelsbanken köpte upp detta 1919.
När jag nyligen besökte
Handelsbankens kontor
vid Stora torget i Borås
kunde jag konstatera att
oktogonen fanns som
arkitektonisk utsmyckning ovanför dörrarna
i det praktfulla, gamla
bankpalatset från
slutet av 1800-talet.
Naturligtvis kan dörr
överstyckena ha tillkommit
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vid en senare renovering (med tiden har oktogonen kommit att smycka
många Handelsbanksbyggnader), men på
kontoret gick ryktet
att loggan tvärtom
ritades av från husets
utsmyckning.
Och även om det inte kan bevisas av arkivet, kan det åtminstone bekräftas att Södra Sverige
köpte upp Borås Enskilda bank,
grundad 1865, två år innan
banken själv inlemmades i
Handelsbanken, så det vore
fullt möjligt. Kanske kan
vi finna mer fakta i frågan
längre fram.
gröna lunds historiska
arkiv
hos centrum2013:4
för
företagsminnen
näringslivshistoria.

nytt carnegiebryggeri
Handelshuset D. Carnegie & Co grundades 1803 av
David Carnegie d.ä. År 1836 köpte handelshuset in det
Lorentska socker- och porterbruket, grundat 1817. Sedan dess
har det sålts porter i Sverige med det klassiska Carnegiemärket.
Men 1920 delades bolaget när statliga Vin- &
Spritcentralen (av nykterhetspolitiska skäl) köpte upp
bryggeriet och senare sålde det vidare till Pripp &
Lyckholm, dagens Carlsberg Sverige. Resten av företaget
utvecklades till ett investmentbolag. Vid Carnegieaffären
2007 tvångsköpte staten åter Carnegie, men
denna gång investmentbanksdelen. Kvar blev
ursprungliga D. Carnegie & Co. I våras gick
D. Carnegie & Co samman med Carlsberg
Sverige och Brooklyn Brewery för att skapa
ett gemensamt mikrobryggeri med tillhörande krog i Stockholm, vilket nu håller på
att byggas. Två av de tre Carnegie-delarna har
alltså återförenats i ett gemensamt projekt.
Som kuriosa kan nämnas att bryggeriet har flera kopplingar till Centrum för
Näringslivshistoria: Dess vd, Joakim Losin, är
en mångårig vän till vår verksamhet. CfN och D.
Carnegie delar Rolf Åbjörnsson som styrelseordförande
– och bryggeriet kommer att inrymmas i Luma-fabriken i
Hammarby sjöstad, precis intill där CfN hade sina lokaler
när jag först blev anställd.

carlsbergs historiska
arkiv hos centrum för
näringslivshistoria.

väl mött på bokmässan!
Lagom till årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg kommer min första kokbok: Allting gott och alldeles för mycket.
Här ryms, förutom 90-talet rätter som garanterat är rejält
tilltagna, fettrika och allt som oftast redigt spritindränkta,
även åtskilliga anekdoter och matminnen – bl. a. om min
väg från arkivarie på Centrum för Näringslivshistoria till
tv-person. De vackra fotografierna är tagna av den för
Företagsminnenläsarna välkända Eva Hildén Smith, och
en hel del kulturhistoria blir det också.
Jag kommer vid ett par tillfällen under bokmässan att
befinna mig på Kockscenen i Mat- och trädgårdsavdelningen en trappa upp: signera boken, prata mat och bjuda på smakprover. Resten av tiden finner ni mig strövande bland montrar, föredrag och releasefester. På mässan
finner man även Företagsminnens redaktion, även
om magasinet inte har en egen monter.
Centrum för Näringslivshistorias Anita du
Rietz kommer slutligen att hålla ett föredrag på Forskartorget under lördagen med
sin bok 400 år av kvinnligt företagande
som utgångspunkt. Så väl mötta på
mässan i september!

företagsminnen 2013:4
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Fråga Företagsminnen

När öppnades den första sportbaren, där man alltså kan se
eller lyssna till matchreportage?
Jan Svensson, Stockholm

det har funnits näringsställen med sporttema länge, som golfklubbar eller fjällrestauranger med skidtema. Men den moderna
sportbaren, där inredningen helt präglas av
idrott och där det finns flera tv-apparater och
storbildsskärmar för olika idrottsevenemang,
växte fram i USA i slutet av 1970-talet.
Idén har spridit sig som en löpeld över hela
Nordamerika – och i Mexiko, där konceptet
dock ofta innefattar lättklädda servitriser.
Sveriges första sportbar var antagligen
O’Learys i Göteborg 1988. Grundaren, Jonas
Reinholdsson, hade varit i Boston och kommit att tycka om sportbarerna där. O’Learys
Första O’Learys ska just
är i dag en kedja med 80 enheter. Intressant
öppnas i Göteborg 16 no
vember 1988. Bekanta
nog finns den inte bara i Sverige utan
i från USA har rest över för att
vara till hjälp. Foto: Paul
Bruno / O’Learys.
ytterligare sex länder, som Singapore! Det
kan tyckas konstigt att sprida ett amerikanskt koncept från
Sverige, men ofta är det lättare att ta till sig det som redan
varandra, och många ”brittiska” pubar har i dag tv-appaanpassats till utländska kunder – så var den första pizzerian
rater som visar sport.
i Sverige inspirerad av en fransk pizzeria. Och vill man
Att vi så lätt tar till oss utländska krogkoncept beror
spetsa till det så var det inte den tyska Imbißen , köttfärsnog delvis på det starkölsförbud som rådde 1917 – 1955 och
biffar i ituskurna Brötchen, som erövrade världen, utan den i
som slog sönder vår egen krogkultur. Fast även innan dess
USA utvecklade varianten: hamburgare.
kopierade vi gärna. Från sent 1800-tal fram till mitten av
Vid sidan av O’Learys har ytterligare sportbarskedjor
1900-talet var det tyska Bierstuben (eller birstugor som de
startats. Den som är född på 80-talet har nog svårt att
även kallades) med blåsorkestrar och skummande bayersk
föreställa sig att företeelsen är ganska ny. En äldre paralöl som gällde.
lell är den irländska eller engelska puben, som kom till
Sverige på 1960-talet. Puben och baren har närmat sig
Edward Blom

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

företag eller produkter. Mejla den till info@naringslivshistoria.se så får du
svar från Centrum för Näringslivshistorias team av arkivarier och historiker.
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Nya medlemmar i centrum SEPTEMBER
för näringslivshistoria 2013
Företaget Munters skapar inomhusklimat i främst industri- och kontorslokaler genom kylning, värmning, fuktning och avfuktning av luft, men tillverkar också utrustning för vatten- och brandskadesanering. Carl Munters
uppfinning från 1950 talet, sorptionsrotorn, är fortfarande företagets kärnteknik. Rotorn innehåller små luftkanaler med en mycket stor kontaktyta.
Den behandlas med substanser som tar upp fukt eller andra ämnen ur
luftströmmen som passerar. En annan teknik är så kallad droppavskiljning,
som bland annat används för att rena avgaser och utsläpp från kolkraftverk. Företaget har i dag omkring 2 200 anställda i närmare 30 länder.

AB Frijo grundades 1866 av August Johansson och är i dag ett av Sveriges
äldsta mark- och anläggningsföretag. Sonen Frithiof Johansson tog över
i början av 1900-talet och gav också namnet åt Frijo. Företaget erbjuder
byggnads- och anläggningsverksamhet i Storstockholm. Frijo är i första
hand ett anläggningsföretag och åtar sig allt ifrån komplicerade totalentreprenader – betongarbeten, grundläggning, bergsprängning, schakt,
spårarbeten och tunnelbyggen – till markplanering och gatu- och trädgårdsunderhåll. Frijo vill vara en ledande och hållbar samhällsbyggare med
hög kvalitet och servicegrad till professionella och långsiktiga beställare.

ASSA, med huvudkontor i Eskilstuna, levererar lås- och säkerhetssystem, men finns också på konsumentmarknaden. Firma August
Stenman AB grundas år 1881 när
August Stenman köper Thunellska
gångjärnsfabriken i Eskilstuna.
(Företagsnamnet står egentligen
för August Stenman Stenman August.) ASSA var i början en mekanisk
industri och kom gradvis att specialisera sig på skruvar. År 1939 startar
inriktningen mot låstillverkning. ASSA köptes 1988 av Securitas, men gick
1994 ihop med det finländska företaget Abloy till gruppen ASSA Abloy.
ASSAs produktion har med tiden blivit allt mer inriktad mot elektroniska
lås- och inpasseringssystem.

Berns är ett av Stockholms äldsta nöjesetablissemang, i dag även med
hotell. Salongerna har fungerat som träffpunkt och lokal för stockholmare
ända sedan portarna öppnades 1863 i lokaler uppförda av bland andra den
kände arkitekten Johan Fredrik Åbom. Grundaren Robert Berns efterträddes efter några år av sin son Hugo. År 1866 fick stockholmare på Berns för
första gången se cancan framföras. August Strindbergs kända roman Röda
rummet fick sitt namn efter en avdelning i Berns salonger, som då var
samlingspunkt för en skara konstnärer, publicister och författare.
Sedan våren 2011 är Berns salonger en del av restaurangkoncernen Stureplansgruppen.

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

Vem vårdar
företagets historia?
Låt experter ta hand om källmaterialet
och skapa affärsnytta ur er historia.
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Vi är en affärsdrivande ideell förening med
uppdrag att bevara och presentera näringslivets historia i världens största näringslivshistoriska arkiv. www.naringslivshistoria.se 53

Av Hans G. Svensson

Lös korsordet och vinn en bok!
Skicka in korsordet till: info@naringslivshistoria.se eller Företagsminnen/korsord,
Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48 – 50, 167 33 Bromma. Glöm inte att
bifoga ditt namn och din adress. Dragning bland rätta svaren sker 5 november 2013.
Vinnaren får senaste rapporten i skriftserien Näringslivshistoria: Näringsfrihetens
tid – Reformer, industriutveckling, kulturklimat av Göran Ahlström med flera,
Centrum för Näringslivshistoria 2013.
Förra numrets vinnare och rätta svar hittar du på www.naringslivshistoria.se/korsord
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Läs Företagsminnen på din

SMARTPHONE

ELLER LÄSPLATTA

LADDA NER VÅR APP IDAG!

Varje företags historia är unik och en viktig del i
varumärket. Historien hjälper dig att tolka samtiden
och bättre förstå framtiden, och ger värdefull kunskap om såväl näringsliv som samhällsutveckling.
Centrum för Näringslivshistoria hjälper svenska
och internationella företag att använda sin historia
till nytta för sig själva, journalister, forskare och
alla andra som är nyfikna på det som varit. Vi ger
aktuella skeenden ett historiskt sammanhang i allt
från föredrag och seminarier till böcker, utställningar och webbplatser.

på Nordens enda tidskrift
om näringlivets historia!

Vi har världens största näringslivsarkiv. Här
finns material från fler än 7 000 företag – dokument och böcker, fyra miljoner fotografier, filmer,
hundratusentals ritningar och tiotusentals föremål,
reklamprodukter och designmaterial.
Låt våra experter ta hand om ditt företags historia. Bli medlem redan i dag i den ideella föreningen Centrum för Näringslivshistoria och stöd
bevarande och berättande av den svenska näringslivshistorien.

BESTÄLL CD:n

med musik från svenska
företag för endast
portokostnaden. Beställ
och prenumerera via
www.naringslivshistoria.se

BESÖK GÄRNA WWW.NARINGSLIVSHISTORIA.SE
företagsminnen 2013:4

r

HISTORIA
PRENUMERERA

nR k
0

FEM 28
r

Fö

DRA NYTTA AV DIN

55

Annonssida ur 56
ur den illustrerade familjejournalen
Vårt Hem 2 januari 1924. Åhléns historiska arkiv
hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Magasinet Företagsminnen utges
av Centrum
för Näringslivshistoria, www.naringslivshistoria.se

