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eftermiddagsfika på jobbet. Varför avbryta det jobb man kanske är helt inne
i för att gå iväg och chitchatta med kolleger och sörpla koffein? Är det inte
bättre att använda arbetstiden till att arbeta? Jo, förvisso kan det nog vara
så, men jag börjar bli alltmer övertygad om att det faktiskt kan finnas en
poäng i att ta en kaffepaus då och då. För de flesta är det nog inte kaffet i sig
som är det viktiga, utan själva pausen. Att ha en anledning att sträcka på
benen, byta miljö och kanske få ny information, eller rent av inspiration, till
det fortsatta arbetet. Anna Ohlsson beskriver det här fenomenet på svenska
arbetsplatser som ”management by fika”.
I det här numret har vi även förmånen att få bjuda på en text av Expressens
tidigare chefredaktör Staffan Thorsell som skriver om sitt arbete med boken
”Warszawasvenskarna – de som lät världen veta”. Boken berättar den spännande historien om några svenska direktörer som verkade i Polen under
andra världskriget och som på olika sätt försökte hjälpa polska vänner och
medarbetare undan förintelsen. De smugglade också ut information om
vad som pågick i Polen så att resten av världen
skulle få veta. Thorsell menar att vissa av dessa
personer gjorde hjältedåd som sannolikt räddade livet på många, något som inte uppmärksammats tidigare.
När vi nu står inför ett nytt år kan jag inte låta
bli att slås av tanken att historia är sådant
som skapas hela tiden – vi förstår det bara
inte i stunden. Jag hoppas att vi under
2014 har bjudit på såväl läsvärda artiklar
som en och annan aha-upplevelse
ur företagshistorien. Så ta en paus (med
eller utan kaffe) och kasta ett öga i
detta årets sista nummer.
Vi ses 2015!

Sara Johansson
Chefredaktör
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N O T E R AT

DN FYLLER
150 år

Svenska Försäkringsföreningen är en ideell förening som jobbar
med att kompetensutveckla försäkringsbranschen i Sverige. Föreningen firar 140 år den 8 februari. Grattis!

BILD FR ÅN CEN

TRU M FÖR NÄR

Det var många som satt bänkade framför tv-rutorna när SVT:s dramaserie
Fröken Frimans krig visades under julhelgen 2013. Nu är det snart dags för
fortsättningen. Under våren 2015 startar säsong två av denna uppskattade
serie, som till stora delar bygger på entreprenören och rösträttskämpen
Anna Whitlocks liv. Även denna gång får vi följa matkooperativet Svenska
Hem, men fröken Friman och hennes vänner kommer att arbeta mer direkt
i kampen för kvinnlig rösträtt.

GAMMAL I
FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN

IA

SNART TILLBAKA I RUTAN

ING SLIV SHIS TOR

FRÖKEN FRIMAN

BILD ER UR SK AND

IAS ARK IV HOS

CEN TRU M FÖR

FOTO: PETER CEDERLING, SVT

NÄR ING SLIV SHIS

TOR IA

FOTO: BOKFÖRL AGET MA X STRÖM

Den 23 december 1864 kom det allra
första numret av Dagens Nyheter ut.
Formatet var litet och artiklarna skulle
vara korta och begripliga. Grundaren
Rudolf Wall ville nå ut med nyheter till
vanligt folk. Namnet på tidningen var
heller ingen slump – den skulle vara
först med det senaste. För att fira att
tidningen fyller 150 år ger man nu ut en
bok där 450 av DN:s förstasidor återges.

Svenskt Tenn DUBBELJUBILERAR
Inredningsföretaget Svenskt Tenn grundades 1924 av Estrid Ericsson, som tio år senare knöt Josef
Frank till företaget. Tillsammans skapade de den inredningsstil som genomsyrar Svenskt Tenns sortiment än idag. I år firar företaget 90 år och dess grundare skulle dessutom ha fyllt 120 år den 16 sept.
I samband med 90-årsjubiléet relanseras ett antal tennföremål och smycken ur företagets historia.
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TA EN FIKA I

New York
2006 startade Lars Åkerlund ett café med namnet
FIKA på Manhattan i New York. Idén var att sprida den
svenska fikakulturen till amerikanerna, som precis som
vi svenskar är väldigt förtjusta i kaffe. Konceptet visade
sig fungera och idag finns det inte mindre än tio olika
FIKA på Manhattan.

ÅSA

Hargeson-Utas
HÄSSELBY BLOMMOR
SOM FÅT T U PPDR AGET AT T GÖR A A LL A
BLOMDEKOR ATIONER TILL Å R ETS NOBELFEST

Varför tror du att ni fick detta prestigefyllda uppdrag?

80-talist

SOM BLIVIT STOR
Företag som startades på 1980-talet börjar uppnå aktningsvärd ålder. Ett av
de företag som jubilerar 2014 är Visma Spcs som startades 1984 i Växjö. Idag
sysselsätter företaget, som utvecklar och säljer ekonomiprogram till många
av Sveriges småföretagare, 400 personer och har verksamhet i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Huvudkontoret finns kvar i Växjö.

Vi är ensamma om att ha den organisation
och de resurser som krävs för ett uppdrag
av den här storleken. Uppdraget kräver
förutom massor av kreativitet från våra
florister även en minutiös planering och
logistik. Vi använder till exempel 40 000
snittblommor i detta. De konstnärliga
idéerna formas i ett arbetsprov som presenteras för stiftelsen och SVT redan i juni.
Hur kommer man att märka att det är just
Hässelby Blommor som gjort utsmyckningen?

CENTRUM FÖR
NÄRINGSLIVSHISTORIA

40 år!

Den 6 november är det 40 år sedan föreningen Stockholms
Företagsminnen grundades. Det har hänt mycket sedan dess.
Idag heter föreningen Centrum för Näringslivshistoria och hanterar ett av världens största näringslivshistoriska arkiv med
dokument, bilder, filmer och föremål. Utifrån arkiven berättas
också företagens historia – på historiska webbplatser, i föredrag,
böcker, utställningar, tv-program och inte minst genom den tidning du just nu håller i handen. Så hurra för oss!
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Vi vill förmedla en blommande och färgrik
upplevelse med ett specifikt, än så länge
hemligt, tema. Som gäst vid banketten
kommer man att märka ett floristiskt hantverk där stor omsorg lagts i minsta detalj.
I blommorna förmedlas en stor del av den
festliga känslan och stämningen.
Ni firar själva 100-årsjubielum nästa år.
Hur ska ni fira detta?

Vi firar med både medarbetare och våra
kunder som vi kommer att bjuda in till
olika event. Vi planerar också att ta fram
en liten jubileumsskrift som skildrar vår
historia och utveckling från en handelsträdgård till att ha blivit ett tjänsteföretag
helt inriktat på företagsmarknaden.
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Kaffe,
bullar
OCH SJU SORTERS
kakor

DET SVENSKA FIKAT. Ordet lagom lär vara ett ord

TEXT ANNA OHLSSON

Nedan. Att fika tillsammans är ett vanligt sätt att umgås. Här
ses anställda på försäkringsbolaget Thule fika med sina familjer.
Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

8

som bara finns i svenska språket. Detsamma
sägs gälla för ordet fika. Det intressanta
med det är att Sverige på två sätt står ut
som unikt. I landet lagom är vi extrema:
vi älskar vårt fika så mycket att vi till och
med schemalägger det.
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Höger. Fikats intåg på
jobbet kan symbolisera
arbetslivets demokratisering. För ett kort ögonblick
löses hierarkierna upp.
Här fikapaus på Skandia ca
1970 Foto: Rüster Reijo. Ur
Skandias arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.

V

i tycker så mycket om fikat att vi till och med
uppmärksammas internationellt för det; år
2011 baserade komikern Al Pitcher en hel show
– FIKA – på fenomenet, Tysk-Svenska Handelskammaren har talat om ”management
by fika”, och Facebook har sedan några år tillbaka en grupp för ”The Swedish Fika” som i skrivande stund har
nästan 500 medlemmar.
Varifrån kommer denna fikavurm? För att förstå det måste vi
veta något om kaffets historia. Den svenske diplomaten Claes
Rålamb var en av dem som tidigt (1657) rapporterade från utlandet hem om kaffet. Detta, skrev han, ”tillredes af ett slags erter
från Egypten”. Drycken sörplades sedan sjudande hett in mellan läpparna.

SÖTSAKERNAS TID
Under 1800-talet öppnades så kallade schweizerier; nu kunde
kaffe avnjutas tillsammans med en rad härligt onyttiga sötsaker.
Är det här vi finner grunden till dagens svenska fikakultur? Klart
är i alla fall att kaffedrickandet nu på allvar också nått kvinnorna.
De tidigare kaffehusen hade i stort varit en manlig domän – tänk
kaffe, punsch, cigarr. Med schweizerierna – tänk kaffe, sötsaker
och damer. Från dessa lokaler torde steget till de av kvinnor,
oftast, dominerade kafferepen inte vara långt. Att vid dessa bjuda
på både sju sorters kakor och det mjuka och söta vetebrödet sågs
givetvis som en självklarhet. Något annat vore att bryta konvenansen, som vi känner den från slutet av 1800-talet då seden
med sju sorters kakor uppkom. >

Några decennier senare anlände de första kaffeförsändelserna
till Sverige. Misstänkt! utropade snart myndigheterna om de
kaffehus som snabbt öppnade i huvudstaden. Kaffet stod för lyx
och subversivitet. Vore det 1800-tal skulle man kanske talat om
dekadens och degeneration. Men nu var det 1700-tal, och 1756
drev bondeståndet igenom ett totalförbud mot kaffet, men inmundigandet av den ädla drycken lät sig inte brytas så lätt. Visst, ännu
var kaffet en lyxvara, men successivt spred sig det svarta guldet
från huvudstaden ut i landet. Förbjudet eller inte, vårt kaffe ska vi
ha! Och sådan är som bekant tonen än i dag; försök att rucka på
tiderna för fikapausen, och var beredd på hårdnackat motstånd.
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Nedan. Erik Lindström provar kaffeautomaten på Svenska
Handelsbankens huvudkontor 1967. Ur Handelsbankens
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Sötsaker är i sig ett särskilt kapitel; successivt skulle också fikabrödet komma att sällas till den svenska kaffekulturen. Inte sällan var och är det en specifik dag i veckan som svensken festar
till det lite extra med en vetekrans eller kanelbullar på jobbet.
Fredagen brukar vara populär för den här sortens dietovänliga
excesser och det är fullt möjligt, om än kanske också en smula
drastiskt, att spekulera i om inte även fenomenet fredagsmys har
sin grund i den svenska fikakulturen.

KAFFETS INTÅG PÅ ARBETSMARKNADEN
Café, restaurang – allt fler publika lokaler började med kaffeservering under 1800-talet. Samtidigt, en parallell tendens: hemmasörplandet (varför inte på bit) ökade också under samma tid.
De farhågor som på olika sätt omgärdat kaffet fanns visserligen
kvar men bytte förtecken, från frågan om kaffets snarast revolutionära potential till den om den eventuella olämpligheten i att
servera kaffe till barn. Också kyrkan ville snart ha ett ord med
i laget. Kyrkkaffet sågs kanske av vissa som en stunds belöning
efter det myckna nötandet på träbänken. Kaffet och kaffekulturen sipprade in i allt fler av tillvarons mötesplatser; snart var
det dags för kaffets intåg på arbetsmarknaden.
Allt ovan pekar sammantaget mot någonting viktigt och för fikat
centralt: att dricka kaffe är en social aktivitet. ”Kom över på en
kopp kaffe!”, är ett uttryck som de flesta i vuxen ålder har hört,
och flera minns säkert reklamen om den objudna gästen och ett
kraschat flygplan i poolen. Vad göra, vad bjuda på? Kaffe, förstås!
Exemplen ovan håller sig också alla inom en antingen väldigt
offentlig sfär, eller en mer privat – caféet eller hemmet. Men
kaffedrickandet, fikat, befinner sig också i ett annat slags rum,
arbetsplatsens, där den dagliga kaffestunden kan ses som ett
smörjmedel eller en arbetets dryck för att orka med och vidare
under dagen.

Tv-kannan, korridorens kaffeautomat, så kallad snutfika (kör till
närmsta bensinmack, hämta automatkaffe, drick i bilen och kör
samtidigt jättesnabbt genom landskapet) – begreppen kring fikat
är många. Men grunden består, en tår då och då. Vad är det som
lockar så? Gör fikat något med oss och i så fall vad?

MANAGEMENT BY FIKA
Låt oss återvända till inledningen av den här artikeln, till begreppet ”management by fika”. Det finns alltså, det är på allvar. Det
vill ringa in en kulturyttring och ett sätt att leva. Som nämndes
tidigare är det Tysk-Svenska Handelskammaren som arbetat med
begreppet. För tyskar som börjar arbeta i Sverige ter sig nämligen den svenska fikarasten som en ytterst kuriös företeelse.
Att umgås med kolleger över en kopp kaffe är inget som ingår i
arbetsbeskrivningen i det tyska affärslivet, menar Ninni Lövgren
som arbetar på just Tysk-Svenska Handelskammaren och som
har skrivit en guide om tysk affärskultur.
Skillnaden mellan Sverige och Tyskland ter sig i det här fallet snarast avgrundsdjup. För tyska medarbetare är detta att hänga runt
en kaffeautomat, och kanske klaga på dess usla kvalitet, att se som
arbetsflykt. I Sverige är allt detta en del av arbetet, en helt vanlig
dag på jobbet. För klagomålen på en kaffeautomat kan sedan lätt
glida över i diskussioner om andra problem – och möjligheter –
som präglar arbetsplatsen, och snart nog har arbete och fikarast
glidit samman. Att fika är helt enkelt en del av arbetsdagen och
den lilla pausen skapar utrymme för utveckling och effektivitet.
Det är i alla fall vad 60 procent av svenskarna tror: fikat gör oss
mer effektiva på jobbet.
Så är det i dag, bör kanske tilläggas. Men vem vet vad vi kan vänta
av framtiden? Kommer morgondagens slimmade arbetsorganisationer att ha utrymme för fikastunden, eller blir kommande generationers arbetande en fikalös generation? Det återstår att se. •

Kaffe är, som framgår ovan, njutning, men det är också en arbetets dryck. Vid förra seklets början serverades på sina håll hårt
kroppsarbetande personer ett kaffe som kanske inte skulle falla
dagens kräsna konsumenter på läppen. Det serverades nämligen
indränkt i kött. Eller snarare kött med kaffe, som en sorts soppa.
Rågbröd kunde också läggas ner i drycken.
Successivt blev fikat också synonymt med den sociala stunden
framför teven, eller med den schemalagda arbetspausen. Sistnämnda har en vag koppling till ett slags arbetslivets demokratisering: vid fikat möts såväl vd som verkmästare runt bord eller
vid automaten. För ett kort ögonblick löses hierarkierna upp.
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Ovan. Reklambild för Gevalia med Barbro ”LillBabs” Svensson från 1965. Ur Gevalia Mondelez
Int. arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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KAFFEHISTORIA. Det var Karl XII och hans karoliner som lade grunden till den
svenska kaffekulturen. De hade fått smak på kaffe under vistelsen i Turkiet
efter slaget vid Narva. En turkisk kaffekokare följde med hem till Sverige 1715.

BÖNAN

TOG SVENSKARNA MED

storm
K

TEXT ANDERS JOHNSON

affet blev snabbt en populär dryck bland adel och borgerskap.
Stockholms första kaffehus öppnades redan på 1710-talet. Det
var ofta invandrare som drev kaffehusen under 1700-talet.
Holländaren Fredrik Reiss drev flera kaffehus i Stockholm,
bland annat ett på Skeppsbron där Hotell Reisen nu ligger.

Den förste kände västindiske företagaren i Sverige, Tomas Samor, drev tillsammans med sin svenska hustru Sophia Beata, Lycke kaféverksamhet i Göteborg 1775–1778. Så här formulerade han sin ansökan om att få driva kaféet:
”Sedan jag blifwit endtledigat utur hans Kongl Majts höga Tjenst likmätigt
alra ödmiukast bifogade afskedspass har jag som swensk undersåte och gift
i Swerige, ehuru jag är född uti Martinique i Westindien, i afseende på mitt
tillkommande Soutinen [försörjning], ödmiukast anhålla skolat, om Högädla
Magistratens Höggunstiga tilstånd att såsom Tracteuer eller Caffekokare här
i staden få mig för-sörja: Warandes jag i öfrigt sinnad, så framt lägenhet för
mig gifwes till något understöd uti mina omständigheter söka Sjöfarten som
i flera år warit mitt näringsämne.
Med diupaste wördnad framhärdar Högädla Magistratens Alra ödmiukaste tjernare Tomas Samor.” >
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Vänster. Provsmakning av olika
kaffeblandningar är en viktig del
i kaffetillverkningen. Bild från
1940-talet. Ur SARA:s arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

Inte bara kaffe utan även te och choklad blev populära drycker
bland dem som hade råd med detta. Myndigheterna ogillade
dock importen av ”onödig lyxkonsumtion” och stiftade en rad
överflödsförordningar med importförbud av bland annat av
kaffe, choklad, arrak, punsch, likörer samt flera sorters vin, frukt
och konfektyrer. Det var först under andra halvan av 1800-talet
som kaffet blev en allmän folkdryck i Sverige. Nu utvecklades
de internationella handelsförbindelserna samtidigt som allt fler
svenskar fick råd att konsumera importerade varor.
Tre av dagens starka varumärken för kaffe: Zoégas, Gevalia och
Löfbergs, har starka historiska rötter. Låt oss titta lite närmare
på dem.

emigrerade fadern till Brasilien 1871, enligt uppgift beroende på
att familjens gård hade drabbats av mul- och klövsjuka. Carl var
ett av barnen som följde med, och i Brasilien bytte han namn till
Carlos. Där arbetade han med kaffehandel 1873–1881.
Carlos Zoéga återvände till Sverige och startade en kaffehandel i Landskrona 1881. År 1885 gifte han sig med Maria Tufvesdotter Thunell. Hon var en företagsam person och hade arbetat
som fotograf i Landskrona. År 1886 flyttade de till Helsingborg
och öppnade där en kaffe-, socker- och tehandel med namnet
Helsingborgs Patent-Kaffe-Ångbränneri.

ZOÉGAS
Kaffeföretaget Zoégas har fått namn
efter Carlos Zoéga. Han skulle kunna
klassificeras som dansk, italienare
eller brasilianare. Men i själva verket
föddes han i Sireköpinge öster om
Landskrona som Carl Zoéga.

Carlos avled redan 1888, och Maria
fick erbjudande att sälja rörelsen. Men
hon bestämde sig för att själv driva
den vidare. Hon började gå runt och
sälja kaffe direkt till olika butiker i
Helsingborg. Maria gifte efter ett tag
om sig med konditor Johan Svensson,
och hela familjen antog namnet
Zoéga.
Marias och Johans son Rudolf Zoéga
kom sedan att utveckla rosteriet
till en framgångsrik industrirörelse. Rudolf började sin bana i
företaget 1913 och tog sedan över
efter faderns död 1922.

Familjen Zoéga hade italienska rötter och kom till Danmark redan på
1500-talet. Carls föräldrar var jordbrukare och fick 16 barn. Familjen
flyttade från Danmark 1846 för att
i stället driva jordbruk i Skåne. Tillsammans med de flesta av barnen
Ovan. Annons från 1886 som tillkännager att Carlos
Zoéga öppnar sin kaffehandel i Helsingborg.
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GEVALIA
Victor Engwall grundade ett handelshus i Gävle 1853. Företaget
blev en viktig importör av bland annat kaffe och andra kolonialvaror. År 1913 började man rosta kaffe, och 1920 lanserades
varumärket Gevalia, vilket är det latinska namnet på staden.
Det var det första rostade kaffet i Sverige som såldes paketerat
som märkesvara.

LÖFBERGS LILA

År 1945 överlämnade Anders Löfberg ledningen för företaget
till sin son Åke Löfberg som gjorde omfattande satsningar på
modern produktionsteknik och marknadsföring. Det var han
som gjorde Löf bergs Lila till ett rikstäckande varumärke. År
1976 tog Åkes son Anders Löfberg över ledningen för företaget.
Han gjorde bland annat satsningar på restauranger, storkök och
export. Hans dotter Kathrine Löfberg är nu kommunikationsdirektör och fjärde generationen Löfbergare i företaget. >

Karlstads färg är lila – Löfbergs Lila. Men historien om detta
företag börjar egentligen i Munkfors. Där arbetade Anders Löfberg
som bodbiträde. Han tyckte att det var för långt till de stora handelshusen i Göteborg och Malmö som tillhandahöll kolonialvaror. Därför grundade han tillsammans med bröderna Josef och
John kolonialvarufirman Löfberg & Co i Karlstad 1906.
Företaget började efter en tid även importera Citroënbilar och
rosta eget kaffe. Det fanns vid denna tid ett stort antal kafferosterier i landet. Löfbergs sålde det mesta av sitt rostade kaffe till
butiker i Värmland och omgivande landskap som i sin tur malde
kaffet och sålde det i lösvikt till kunderna.
År 1927 delades Löfberg & Co upp mellan bröderna. Josef tog över
grossiströrelsen, John fick Citroënimporten och Anders tog hand
om kafferosteriet. På 1920-talet hade Löfbergs börjat sälja kaffe i
konsumentförpackningar. Kring 1927 fanns elva olika blandningar som såldes i påsar med varierande färg. Löfbergs Lyxblandning såldes i lila påsar, vilket blev upphovet till det övergripande
varumärket Löfbergs Lila.

Ovan . Pack ning
av Ge valia s kaffe
på roster iet i Gä
Ur Ge valia Mond
vle. Foto: Carl La
elez Int . arkiv ho
rsson .
s Ce ntr um för Nä
ringslivshistor ia.

Nedan. En lastbil lastad med Löfbergs Lila
från 1960-talet. Bild från Löfbergs.
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RANSONERING AV KAFFE
Under både första och andra världskriget ransonerades kaffet i
Sverige. Första världskrigets ransoneringar varade från 1916 till
1919 och omfattade exempelvis även socker, mjölk och bröd. De
första varorna som ransonerades under andra världskriget var
kaffe och te, där ransoneringen infördes i mars 1940.
Sammanlagt 27 varor ransonerades under kriget, huvudsakligen
livsmedel. Under beredskapsåren uppstod också olika former av
ersättningsprodukter. Kråka serverades på restaurangerna, och i
livsmedelshandeln såldes en rad olika surrogat, bland annat 155
olika kaffesurrogat, 62 sorters äggersättning, 43 för matfett och
6 för kakao. Kaffesurrogat tillverkades av bland annat spannmål,
cikoria, ekollon eller maskros.
Den sista kristidsransoneringen avskaffades först 1951 och gällde
just kaffe. Kriget hade ju slutat redan sex år tidigare, så det var inte
några avspärrningar som motiverade ransoneringen. Motivet var
i stället att regeringen ville hushålla med de svenska tillgångarna
på utländsk valuta. Och precis som då det gällde 1700-talets överflödsförordningar var det kaffekonsumtionen som de svenska politikerna tyckte var särskilt umbärlig. •

Höger. John-Axel Hulterström tar kaffepaus vid
en militärmanöver 1956 i Norrköping. Ur ICA:s
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria .
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Kexet
		
BYGGDE EN HEL

industri

GÖTEBORGS KEX. Inspirationen till starten kom
visserligen från England och Skottland,
men Göteborgs Kex har sedan dess varit
med om att definiera det svenska folkets
kexätande och blivit en del av folkhemmet.
TEXT ANDERS CARLSSON
BILD ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS SVERIGE
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GÖTEBORGS KEX

D

et finns många engelsmän och skottar som
Göteborg och Sverige står i tacksamhetsskuld
till, som när de väl satt sin fot i Västsveriges
metropol började bygga upp framgångsrika
industriföretag. Skottarmas inträde i det göteborgska samhället och societeten har också
indirekt inspirerat till en annan industri, visserligen startad och
utvecklad av en svensk, men han hade god hjälp av sin engelskfödda hustru. Fru Berggren var nämligen, liksom övriga i den brittiska kolonin i Göteborg, begiven på afternoon tea. Och ett sådant
kräver goda kex, meddelade hon sin man Carl Leopold Berggren.

Den 13 december 1888 genomfördes det första provbaket, och
de handstämplade kexen fick omedelbart högsta betyg. En era i
svensk livsmedelshistoria var inledd.

MARIEKEXET SÅG DAGENS LJUS

Redan samma år, vilket torde vara rekord i produktutvecklingssammanhang, bakades de första Mariekexen. Kanske var det samma
recept som ingick i provbaket. Robert Cruickshank hade nämligen tagit med sig några av sina yrkeshemligheter från Skottland
och inledningsvis varit mycket ovillig att dela med sig av exakta
ingredienser. Guld Marie, uppkallat efter den ryska storfurstinnan Maria Alexandrovna, blev en omedelbar framgång och produceras än i dag med i stort sett samma ingredienser och efter
ett recept som alltså stått sig i 125 år.

Den driftige Carl Leopold Berggren såg då en möjlighet att starta
en egen tillverkning av kex. Marknaden fanns där, intresset för
kex hade spridit sig till Stockholm och andra delar av landet, och
aktiekapitalet på 143 000 kronor var snart på plats. Saknades
gjorde kunnande, och än en gång var det Skottland som kom

Namnet Guld Marie skvallrar än en gång om det brittiska inflytandet: Maria Alexandrovna hade 14 år tidigare gift sig med drottning Victorias son, Alfred, som även han fick ett – om än inte lika
långlivat – kex uppkallat efter sig.

Till en början var det inga större problem att tillfredsställa det
växande behovet genom import av kex och kakor från England.
Carl Leopold Berggren var skeppsredare och hade alla de kontakter som behövdes. Men 1888, i efterdyningarna av den stora tullstriden året innan, införde riksdagen kraftigt höjda importtullar,
vilket bland annat drabbade keximporten: priserna sköt i höjden.
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till undsättning. I Glasgow fanns bagaren Robert Cruickshank
som lockades över till Kungälv tillsammans med fem bageriarbetare. Att företaget hamnade i Kungälv hade i första hand
med logistik att göra. Med fabriken anlagd direkt vid Nordre Älv
var transportfrågan löst, och ångpråmar och mjölpråmar kunde
lägga till direkt vid egen kaj.
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Mariekexet var under många år det mest sålda kexet i Sverige
och hade tidvis en helt egen produktionslinje på fabriken för
att klara efterfrågan.

PEPPARKAKAN KUNG OSCAR, BRAGO & BALLERINA
De omedelbara framgångarna i slutet av 1880-talet öppnade för
en formlig explosion av kreativitet i fabriken vid Nordre älv. En
snabbspolning av utvecklingen avslöjar bland annat att ”Hans
Majestät Konungen av Sverige och Norge Oscar II har i Nåder
behagat till Dess Hovleverantör antaga Göteborgs Kex Aktiebolag.
Hvilket jag på Nådigaste Befallning får till bevis meddela.” Den
utmärkelsen, stadfäst 1897, kvitterades efter en tid med pepparkakan Kung Oscar, godkänd först efter att hovet provätit kakan
i fråga.
År 1910 tillverkades 140 olika kex och kakor, och en kort svacka
under första världskrigets hårda ransoneringstider var snart
återhämtad. I början av 1930-talet var Göteborgs Kex det modernaste bageriet i Skandinavien och kunde stoltsera med ett
eget laboratorium där bland annat recepten utvecklades. I och
med bruket av elektriska ugnar förbättrades kvaliteten ytterligare, och det var en teknisk landvinning som kunde användas i
marknadsföringen: ”Elektriskt bak ger bästa smak”.
Tekniken till trots, det var i receptlaboratoriet som de stora landvinningarna gjordes. När världen efter andra världskriget än
en gång kunde andas ut, och ekonomin gick framåt de följande
decennierna, pekade allting uppåt för företaget trots att även
konkurrensen hårdnade, både inom och utom landet. I det läget
dök två nya storfavoriter upp på butikshyllorna; Brago såg dagens
ljus 1958 hos den sedermera inlemmade konkurrenten Örebro
Kex, och fem år senare lanserades det som sedan dess är grundbulten i allt som hör ett fikabord till: Ballerina. Ett chokladkex i
botten, nougatfyllning på det och allt toppat med en ring av ljus
mördeg. I dag säljs årligen 11 miljoner rör med Ballerinakex, och
de leder därmed överlägset säljtävlingen. Systern Marie kommer
på andra plats med två miljoner förpackningar.

Ovan. Bageriets blandrum. Bilden är från början av 1900-talet.

RECEPTEN STOD SIG TROTS ÄGARBYTEN
Ytterligare en explosion av kreativa och nydanande produkter
lanserades under de årtionden som följde, och de suddade alltmer ut gränsen mellan kex och kaka. Kanske var det då symptomatiskt att nya intressenter tog över driften. Fram till 1979 var
Göteborgs Kex i princip ett familjeföretag med ättlingar till äkta
paret Berggren i ledningen. De investeringar som krävdes för att
klara expansionen utomlands, och ytterligare produktutveckling där kexen kom att fyllas med allt från kiwi till jordnötter och
persikor, gjorde dock att Marabou köpte verksamheten. Ägandet
gick 1994 vidare till koncernen Orkla som dock är väl medvetna
om kraften i varumärket Göteborgs Kex. Ingen fingrar på logotypen, och framför allt rör ingen det recept som Carl Leopold
Berggren, Robert Cruickshank, eller vem det nu var som hade
en lyckad dag i bageriet, skapade då för 125 år sedan.

EN DEL AV DET SVENSKA FOLKHEMMET
En hitflyttad brittiska med vilja att hålla fast vid den egna civiliserade traditionen att dricka afternoon tea skapade alltså, via
en driftig svensk företagare och en skotsk bagare, uppfinningen
Mariekex. Kexet som i sin tur utvecklades till en institution i Sverige med lika stark klang som väl Volvo och Ikea. Och mycket riktigt, Göteborgs Kex själva ser de milt vaniljsmakande Mariekexen
som en del av det svenska folkhemmet. I tillägg till det recept
som stått sig i två sekler, har en aldrig sinande ström av efterföljande produkter, kortlivade och trendkänsliga såväl som moderna klassiker, varit med om att definiera vilka kex, wafers och
kakor som numera är en del av allas vår vardag.
Säg den barnfamilj som genom årens lopp missat att ta med
Mariekex, Ballerina, Brago eller något annat knaprigt till badstranden, utflykten, bersån – eller som inte lagt fram några till ett
glas saft när ett hastigt mellanmål improviserats fram. Mariekexet
och några av efterföljarna har på så sätt blivit en närmast orubblig
grundpelare i det alldeles svenska beteendet att ”ta en fika”. •
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SMÅKAKAN & KAFFEKOPPEN
tar revansch
K RÖN I K A

FIKATRENDER. Alldeles nyss damp facktidningen Table Ware International ner i min
brevlåda. På omslaget en riktig kaffekopp med dito sockerskål. Häpnadsväckande
nog en till servisen hörande porslinskaffekanna.
"Dessa recept äro alla gamla, vid många kafferep bepröfvade och
af kaffesystrarna befunna mycket omtyckta. Intet fattas. Där finns
recept på den lilla fina bullen, de läckra mjuka kakorna följt av
ett småkaksfat med minst sju sorter – gärna flera. Avslutningsvis
en vacker tårta av finare sort."
På 1950-talet stod mockatårtan högt i kurs. Så kom 68-rörelsen,
och med den blev kaffe i kopp och småkakor bland det löjligaste
man kan tänka sig. Jag blev under 80-talet ombedd av radikala
redaktionsråd att dra ned på småkakskapitlet vid omarbetandet
av Sju sorters kakor, som näst bibeln är Sveriges mest sålda bok.
Upplagan ligger på ca 4 miljoner. Ingen skulle i framtiden ha tid
att baka kakor. Men små industribagerier som Nyåker med flera
fortsatte att arbeta fram kakrecept: klassiker som finska pinnar, flarn och drömmar. Om inte Sverige ville ha kakor så ville
världen. Exporten av cookies till Europa och USA blev mycket
stor och är så än i dag.

R O S E N M Ö N S T E R O C H G U L D K A N T saknades inte heller. Nu
ska vi dricka bryggkaffe, till och med kokkaffe börjar serveras.
Borta är latte och cappuccinomuggar. Till matservisen hör inte
bara kaffeservis utan också moccakoppar som kallas espresso.
Det visar annonser och utställningsmaterial från de stora internationella mässorna i höst.

Sverige har ett specifikt förhållande till fikat. Vi är det enda land
i världen som har förmiddags- och eftermiddagskaffe. Säg den
arbetsplats som skulle våga dra in på detta. Vi vill också ha något
till kaffet, och då sitter en bulle fint. Den är vi också ensamma
om. Kakfatet kommer på stark front på nytt. De sju sorternas
småkakor med schackrutor, finska pinnar och bondkakor driver
ut chokladen från konditoridiskarna. Kaffe med kakor var redan
vid slutet av 1800-talet en elegant bjudningsform. Att bli bjuden
till kafferep var lika fint som att bjudas till lunch eller en finare
middag. Jag har en liten bok, tryckt 1907, som heter För Kafferepet. Författaren skriver i förordet:
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För den svenska porslinstillverkningen med Rörstrand och
Gustavsberg var design och tillverkning av kaffekoppar guld värd.
Vår och höst visades nya modeller upp som mode på catwalk.
Sverige var känt för sin strama, eleganta design och sitt formspråk. Det testades och provades hur en bra kaffekopp skulle
vara utformad. Kunde den få VDN-märke? Tålde den maskindisk? Men på 80- och 90-talen tog allt slut. Våra ansedda fabriker slog igen. Kaffeserviserna gick till loppis. Inte skulle de stå
i skåpen till ingen nytta. Nu ångrar sig många då loppisarna har
höjt priset med 500 procent för de mest kända modellerna. Tidigare osäljbara porslinskannor kostar flera hundra kronor. Kanske
är det bara en tidsfråga tills automaten åker ut från arbetsplatsen och ersätts med morgonfika i vackra koppar och ett handmalet, rättvisemärkt kaffe, gärna ekologiskt, serverat ur vackra
porslinskannor. •
Birgitta Rasmusson , kokbokslegendar, konsult och aktuell
som domare i tv-programmet
Hela Sverige bakar.
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GÖTEBORGS

restaurangdrottning
TEXT MATS CARLSSON-LÉNART
BILD PORTRÄTT PÅ JUDITH K ARLANDER PRIVAT FRÅN FAMILJEN
NA MN: JU DITH K A R L A NDER
L E V NA DSÅ R : 1865 -194 4

PROFILEN. Halländska Judith Karlander
var på 1920- och 30-talen den ledande
hotell- och restaurangföretagaren i
Göteborg med många hundra anställda.

I

nte mycket är känt om den halländska bondflickan Judith
Olssons barn- och ungdomsår. Hon föddes 1865 på en
liten gård i Åsa, vid kusten norr om Varberg. Hemmansägarfamiljen bestod av pappa Elias, mamma Justina och
småsyskonen Anna och Hjalmar. Förmodligen kunde
Judith under sin uppväxt inte ana att hon många decennier senare skulle bli storstaden Göteborgs uppburna hotell- och
restaurangdrottning.

DEBUTERAR SOM KRÖGARE
I 20-årsåldern fick Judith plats som piga på Stackenäs säteri i Karl
Gustavs socken i Hallands inre. Där lärde hon så småningom
känna gårdens ägare, den sex år äldre Johan Petter Karlander
så väl att hon på sommaren 1892 väntade barn med honom. De
gifte sig och Judith blev vid 27 års ålder härskarinna på gården.
Men efter några år uppstod det problem, äktenskapet knakade
i fogarna och gården gick inte heller bra utan det blev konkurs.
År 1899 tvingades familjen Karlander lämna Stackenäs och flyttade till Borås där Johan Petter försökte sig på en ny karriär i restaurangbranschen. Även Judith debuterade i Borås som krögare,
när hon under några år drev ölkaféet Metropol.
Men sedan blev det till slut skilsmässa mellan makarna Karlander,
och år 1907 flyttade 42-åriga Judith Karlander med sina fyra barn
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FA M I L J : F Y R A B A R N S A M T S K I L D
FR Å N JOH A N PET T ER K A R L A N DER
K Ä N D F Ö R : S K A PA D E G Ö T E B O R G S
S T Ö R S TA R E S TAU R A N G I M P E R I U M

till en stor lägenhet i ett praktfullt jugendhus vid Järntorget i
Göteborg. Hur hon hade råd att flytta in där är oklart, men den
göteborgske storbryggaren och riskkapitalisten Melcher Lyckholm
kan ha haft ett finger med i spelet. Det var i alla fall med ett lån
från honom som Judith samma år köpte sin första restaurang,
ölstugan Tullen, som också den låg vid Järntorget.
Tullen, där skalden Dan Andersson var stammis under de år han
var journalist på tidningen Ny Tid, var ett ruffigt ölsjapp när Judith
tog över, men snabbt förvandlade hon Tullen till en trivsam lokal
där maten smakade lika bra som ölet.

RESTAURANGER PÅ LISEBERG
De första 15 åren övertog eller öppnade Judith Karlander restaurang efter restaurang utan att göra alltför mycket väsen av sig.
Men 1923 – när Göteborg firade sin 300-årsdag – var också året
då Judith blev ”drottningen”. För då ägde inte bara den storslagna
Göteborgsutställningen rum utan då öppnades även Lisebergs
nöjespark. På själva utställningen, i vilken Liseberg var en del, fick
Judith Karlander – nu 58 år – ansvar för den så kallade Tivolirestauranten som blev mycket populär och ekonomiskt framgångsrik. Och från första året fick Judith Karlander ansvaret att driva
restaurangerna i nöjesparken Liseberg, en prestigefull entreprenad hon lyckades behålla livet ut.

FÖ R E TAG S H I STO R I A / 0 4 / 14

PROFILEN

Ovan. Judith Karlander drev Tivolirestauranten på Liseberg
livet ut. Bild från Göteborgs Stadsmuseum tagen 1923.

Märkesåret 1923 övertog Judith också Palace Hotel vid Brunnsparken. Palace blev flaggskeppet i Judiths imperium, och hon utvecklade hotellet till stadens ledande. Den av bland andra Carl Larsson
smyckade Festsalen på Palace var den givna platsen för de allt
fler och allt större sjösättningsmiddagarna. Göteborg hade fått
nytt självförtroende i och med den stora utställningen, då staden
inte bara fick Liseberg utan också den praktfulla Götaplatsen
med Poseidon och Konstmuseet. Och 1927 tillverkades den första
Volvon. Det var i denna optimistiska anda som Judith Karlander
verkade som stadens hotell- och restaurangdrottning. Under
hennes tid i Göteborg tredubblades stadens folkmängd.

EN SISTA EXPANSION

En av Judith Karlanders styrkor var att hon kunde få personalen
med sig. På Palace ordnade hon med en särskild matsal för personalen. När det gällde menyerna resonerade hon alltid så att
det var bättre med många gäster som betalade lite mindre än få
gäster som fann sig i att betala dyrt.

Den 27 september 1944 avled Göteborgs hotell- och restaurangdrottning, 79 år gammal. Hon sörjdes djupt av sin stora trogna
personalstyrka och givetvis även av barnen. Efterlevande inom
familjen Karlander drev Palace Hotel fram till i mitten av 1960talet, då den anrika fastigheten, en gång byggd av köpmannen
och konstmecenaten Pontus Fürstenberg, såldes för att bli bankpalats. Efterkrigstidens nya krav på standard och service blev
svåra att möta för ett gammalt hotell, och under 1950-talet övertog det nybyggda Park Avenue Hotel positionen som Göteborgs
ledande hotell. •

I salongerna och sviterna på Palace hörde prinsarna Wilhelm
och Eugen till stamgästerna, liksom stora kulturstjärnor som
Gösta Ekman och Ernst Rolf. Samtidigt hade Judith kvar sin första
restaurang, ölstugan Tullen, som trots sin enkelhet var en av
hennes ögonstenar.
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År 1925 flyttade Judith från våningen på Järntorget till en riktig
paradvåning på stans finaste adress, Kungsportsavenyn 1. Nästan
alla pengar Judith tog ut från sin rörelse la hon på att fylla sin väldiga våning med vackra föremål: konst, antikviteter, fina möbler,
silver, porslin och glas.
År 1938 gjorde Judith Karlander, som trots att hon var några och
70 och ännu arbetade 12–13 timmar per dag, sin sista stora expansion av sitt imperium. Hon tog över den anrika restaurangen i
Trädgårdsföreningens park.
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ÖGONBLICKET

TEXT STELLAN BJÖRK
BILD TV3

TV3, LONDON
DEN 31 DEC 1987

ÖGONBLICKET. När Jan Stenbeck hösten 1987 sa till sina medarbetare att ”vi börjar
sända på nyårsafton”, drog de en suck av lättnad. Ok, då har vi över ett år på oss,
tänkte de. Men Stenbeck menade årsskiftet 1987/88. Dit var det fyra månader.

Ovan. Robert Aschberg blev frontfigur för TV3. Här i direktsändningen av Diskutabelt.
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V

i talar om premiärsändningen av Sveriges
första reklam-tv-kanal, TV3, den 31 december 1987. Reklam-tv hade börjat diskuteras i
Sverige, men meningarna var delade. Många
var entusiastiska, men det fanns också många
som var skeptiska och menade att det vi
behövde var inte mer tv – utan bättre. Eftersom det rådde förbud mot reklam-tv i Sverige sändes TV3 från London till Sverige,
Danmark och Norge (premiärsändningen gick sådär, med en hel
del tekniska problem). Det var ingalunda klart att det var lagligt,
men risktagaren Stenbeck chansade.
Via Investment AB Kinnevik, som
kontrollerades av familjen Stenbeck, satsades runt en kvarts miljard på ett projekt som skulle
kunna komma att stoppas. Medan
myndigheterna i Sverige diskuterade och analyserade om det var
lagligt eller inte, körde TV3 på och
fick raskt många tittare. Efter fyra
år gick kanalen med vinst.

KONKURRENTER
Framgången med TV3 bidrog till att riksdagen 1991 klubbade
igenom att det skulle bli tillåtet med reklam-tv i Sverige. Stenbecks analys – att tekniken i slutänden slår politiken – besannades. Givetvis drog succékanalen också till sig konkurrenter.
Ett konsortium med Wallenberg som huvudägare satsade på att
bygga upp en ny reklam-tv-kanal, TV4. Så småningom utvecklades
ett komplicerat politiskt spel och förhandlande som i slutänden
skulle resultera i bingo för Stenbeck. Han inledde ett samarbete
med ledande socialdemokratiska politiker, fick möjlighet att köpa
in sig som största ägare i TV4-projektet för tio miljoner kronor
– för att till slut sälja sin del i TV4, plus en del annat, för i storleksordningen en miljard kronor.
År 1997 knoppade Kinnevik av och börsnoterade medieverksamheten MTG. I dag omsätter de cirka 14 miljarder kronor, har
radio- och tv-verksamhet på fyra kontinenter (tv-kanaler i nära
40 länder), har ett börsvärde på 14 miljarder och genererar en
vinst på över miljarden. Kinnevik äger drygt 20 procent av MTG.
Reklam-tv hade givetvis kommit till Sverige även utan Stenbeck.
Men det var han som, med sedvanligt buller och bång, drev på
utvecklingen. •

Snart behärskade Stenbeck/Kinnevik större delen av den kommersiella tv-marknaden i Sverige: kanalerna, produktionsbolagen, översättningen, textningen och reklamförsäljningen. Men
den våldsamma expansionen, inklusive en omfattande satsning
på tidningsutgivning, gjorde att medieverksamheten, Modern
Times Group, periodvis kom att gå med mycket stora förluster.

BLANDADE HÖGT OCH LÅGT
Monopolbrytaren Stenbeck älskade tv och engagerade sig helhjärtat. Han kom ofta själv med programidéer hämtade från
amerikansk television som han noga följde när han var hemma
på sin gård på Long Island utanför New York. TV3:s programutbud blev en salig blandning av högt och lågt. Kanalens profil
och frontfigur blev Robert Aschberg, fortfarande aktiv på TV3.
Aschberg hade övertalats av Stenbeck att leda ett program som
kallades ”Diskutabelt”, förlagan var en amerikansk talkshow ledd
av en herre vid namn Morton Downey Jr.
Aschberg ledde programmet på ett nytt och fräckt sätt, och
ämnena som togs upp var en salig blandning av seriöst och banalt.
Den smått vilda satsningen på medieområdet, även kommersiell radio, genomfördes samtidigt som Kinnevik storsatsade
på mobiltelefoni. Resultatet blev periodvis ytterst ansträngda
finanser för Kinnevikgruppen. Det helägda skogsbolaget Korsnäs
kom att rädda ekonomin.
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Ovan. Jan Stenbecks risktagande bar frukt. Efter bara fyrå år gick kanalen
med vinst. Bild från 1990. Ur Svenskt Näringslivs arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Stellan Björk har skrivit boken ”Dynastin Stenbeck.
Succéer och tragedier i en finansfamilj” som utkom 2006.
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Nedan. Sigge Häggberg bland Warszawas
ruiner 1947. Foto: S. T. Åberg. Ur Ericssons
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Direktörerna
SOM TROTSADE

nazisterna
TEXT STAFFAN THORSELL
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WARSZAWASVENSKARNA. Expressens förre chefredaktör Staffan Thorsell
berättar om sitt arbete med boken ”Warszawasvenskarna – de som
lät världen veta”. Boken handlar om en grupp svenska affärsmän i
Polen som under andra världskriget smugglade ut information om
den pågående förintelsen av Europas judar och arbetade som kurirer
åt den polska motståndsrörelsen. Fyra av dem dömdes till döden av
Hitlers mest ökända domare.

S

igge Häggbergs barnbarn hade samlat en del av sin
morfars papper och några fotografier i en liten vit
kartong som jag fick låna. Där fanns hans studentbetyg från Östra Real i Stockholm, några pressklipp
om hans insatser för idrottsföreningen i Mariefred
och flera brev som han hade skrivit från fängelser i Polen och Tyskland hem till sin fru på gården Kalkudden
utanför Mariefred. Där fanns också ett aktiebrev från 1915 som
visar att han ägde en del av det Svensk-dansk-ryska telefonaktiebolaget som grundats för att bygga telefonnät i Moskva och
Warszawa. (Bolaget startades när Polen fortfarande var en del
av tsarens ryska imperium.) De kuponger som skulle ge utdelning på aktien för 1918 och åren därefter fanns kvar i den vita
kartongen. Efter 1917 blev det ingen utdelning. Lenin och ryska
revolutionen kom emellan.

den tyska folkdomstolen i Berlin. Åklagaren krävde att Häggberg
snarast skulle betala 9 503 riksmark till den tyska statskassan.
Den första posten i räkningen var ett krav på att han skulle betala
för sin egen avrättning. ”Avgift för dödsstraff enligt paragraferna
49 och 52 i Lagen om domstolskostnader” står det på tyska. Avgiften för en dödsdom var 300 riksmark, ungefär 500 svenska kronor med den tidens valutakurs. Andra poster i räkningen var
kostnaden för tiden i ett häkte i Berlin och för beslagtagna utländska valutor som de tyska myndigheterna tänkte lägga beslag på.
Dessutom ville man ha 20 pfennig för ett frimärke.

Sigge Häggberg var en mycket viktig person för LM Ericsson.
I slutet på 1930-talet var de polska dotterbolagen de största och
mest lönsamma av alla Ericssons många utländska företag. De
var hans skapelse och hans ansvar.

Svenskarna greps 1942 och dömdes den 1 juli 1943, men räkningarna hade kommit på villovägar när de flyttade till ett nytt
fängelse och nådde dem inte förrän våren 1944. Två av Svenska
Tändsticksaktiebolagets medarbetare hade också dömts till
döden, men deras räkningar hade den effektive chefen i Berlin,
Alvar Möller, redan klarat av. Nu tog LM Ericsson hand om de sina.
En obetald faktura skulle inte få stå i vägen när man arbetade på
att få dem frigivna. >

SKULLE BETALA SIN EGEN AVRÄTTNING
Jag hajade till inför ett gult dokument som fanns i kartongen.
Den 1 mars 1944 hade ”den Direktor Sigfrid Häggberg zur Zeit
im Strafgefängnis in Bautzen” fått en räkning från åklagaren vid
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I ett annat arkiv fanns en räkning till ingenjör Nils Berglind som
var Sigge Häggbergs kollega på LM Ericsson. Han skulle betala
sammanlagt 3 140 riksmark. 300 för sin dödsdom och resten för
tiden i Gestapos häkte i Berlin.
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Ovan. Gestapos arrestbilder av de fyra dödsdömda svenskarna. Längst upp till vänster ses Sigge Häggberg från LM Ericsson. Bredvid honom Tore Widén
från Tändsticksbolaget. Längst ned till vänster Nils Berglind från LM Ericsson och till höger om honom Carl Herslow från Tändsticksbolaget.
Foto: Bundesarchiv. Källa: Albert Bonniers förlag.

De fyra dödsdömda var några av de s.k. Warszawasvenskarna.
De tog stora risker när de försökte hjälpa utsatta polska vänner och medarbetare. Att hjälpa judar på flykt straffades med
döden. Några av dem hade tjänstgjort som kurirer mellan den
polska exilregeringen i London och motståndsrörelsen i Polen,
och hade smugglat ut digra rapporter om de tyska övergreppen i
Polen. Ett par av dem hade smugglat in stora penningsummor till
motståndsrörelsen. Alla hade försökt hjälpa nödlidande polska
vänner och medarbetare.
Warszawasvenskarna kände varandra väl, så som svenskar i
utlandet ofta gör när de arbetar i främmande land, men det är fel
att klumpa ihop dem. De var ingen välorganiserad, sammanhållen motståndsgrupp som gemensamt kämpade mot nazisterna.
Deras insatser var av helt olika karaktär. Tändsticksbolagets chef
Carl Herslow försäkrade alltid att han inte hade haft en aning om
att det funnits filmer och fotonegativ insydda i de kläder han bar
med sig mellan Warszawa och Stockholm. Sigge Häggberg hävdade alltid att han bara försökt bistå nödställda och hårt utsatta
vänner i Polen. Han hade många vänner.
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”DEN FARLIGASTE AV SVENSKARNA”
Två andra av Warszawasvenskarna var under mer än två år den
polska motståndsrörelsens viktigaste kurirer. Aseas chef i Polen,
Sven Norrman, var den person som bokstavligt talat bar ut den
första stora rapporten från Warszawa om den pågående förintelsen av Europas judar för att världen skulle få veta vad som
pågick i Polen. I maj 1942 hade han med sig en stor rapport på
flygplanet till Stockholm som i detalj visade hur nazisterna redan
hade mördat 700 000 judar, planerade att döda alla Europas judar
och nu hade börjat använda gas för att snabba upp processen.
Ett par dagar efter att Norrmans plan landat i Stockholm fanns
rapporten i London.
Med stöd av de dokument som Norrman smugglat ut kämpade
judiska aktivister i London förtvivlat för att berätta för världen om
vad som hände i Polen. De hade gott stöd av den engelska regeringen och BBC. Sommaren 1942 inledde nazisterna en ny etapp
av förintelsen. Den nya dödsfabriken i Treblinka, 7,5 mil ifrån
Warszawa, stod klar i mitten av juli. Judarna i Warszawas ghetto
skulle ”förflyttas”. Tyskarna förstod att det var via svenskarna
i Warszawa som nyheterna om förintelsen nådde ut i världen.

FÖ R E TAG S H I STO R I A / 0 4 / 14

WA R SZ AWASV E N S K A R N A

tala
äntades be
dömda förv
vi sar at t de
ie rs förlag.
g
nn
in
Bo
kn
rt
rä
be
O van. En
ld . Källa : Al
ar. Pr ivat bi
av rättning

sina eg na
Ovan. Efter frigivningen skickades ett frigivningsintyg till den svenske
kungen. Foto: Emre Olgun/Riksarkivet. Källa: Albert Bonniers förlag.

Om judarna insåg vad som pågick skulle förintelsen vara svår att
genomföra. I juli 1942 slog Gestapo till mot svenskarna.

sons, Tändsticksbolagets och Aseas intressen i Polen, men de
kom att göra mycket mer än så.

Jag hade stött på Warszawasvenskarna redan i samband med
arbetet på en bok om Sveriges kontakter med Hitlers rikskansli.
(Mein Lieber Reichskanzler. Bonnier Fakta 2006.) Det var när jag
bestämde mig för att ta reda på exakt vad de hade gjort och hur
det hade gått till att få hem dem till Sverige som jag hamnade
hos Sigge Häggbergs barnbarn. En gemensam bekant berättade
att de brev han skickat från fängelserna i Warszawa och Berlin
fanns hos ett av hans barnbarn. Hos ett annat av hans barnbarn
hittade jag hans dagbok från krigets första veckor.

Jag insåg så småningom att det var Aseas chef i Polen, Sven Norrman, som var den viktigaste av Warszawasvenskarna. Han råkade
vara hemma i Sverige när Gestapo slog till mot de andra svenskarna i juli 1942. Han planerade att resa tillbaka till Warszawa
den 12 juli. När TT läste upp sina kvällsnyheter i radio dagen
innan hörde Norrman att en av hans svenska vänner gripits på
flygplatsen i Berlin. Han ställde in sin resa. Det räddade hans
liv. Hade Gestapo fått tag på honom hade ingen makt i världen
kunnat rädda honom, sa en av de höga cheferna i Himmlers SS
senare till en svensk bekant. På nyårsafton 1942 skrev Himmler
i en PM till höga nazister som Joachim von Ribbentrop, Reinhard
Heydrich och Hermann Göring att Sven Norrman var den farligaste
av svenskarna.

Det var inte bara breven hem till hustrun i Mariefred och den
där räkningen på dödsdomen som låg i den vita kartongen. Där
fanns också en liten svartvit bild på tre svenska direktörer med
rock och portfölj som omgivna av tyska soldater stod på centralstationen i Warszawa i oktober 1939. Några veckor tidigare hade
de räddat sig undan tyska bomber och granater under belägringen av Warszawa och rest hem till Sverige. Men när striderna var
över vände de tillbaka. De återvände för att ta tillvara LM Erics-
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Flera av Sven Norrmans medarbetare greps av tyskarna. Hans
närmaste man avrättades senare med giljotin i fängelset i Plötzensee i Berlin. Men Norrman lyckades rädda sin judiska sekreterare
trots att hon satt fängslad hos Gestapo i nästan två år. >
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Ovan. Sigge Häggberg återvände till Polen efter kriget och gjorde då goda affärer. Ur Ericsson arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Hemma hos Sven Norrmans barnbarn hittade jag ett fotoalbum som visade att de fick några lyckliga år tillsammans efter
kriget när hon hade blivit Norrmans andra hustru och de på nytt
arbetade tillsammans i Warszawa.

ARKIV OM OKÄNDA HJÄLTAR
På 1970-talet mötte den polske historikern Jozef Lewandowski
bara stängda dörrar och låsta arkivskåp när han närmade sig
de svenska företagen för att skriva om Warszawasvenskarna. Nu
finns en annan mer öppen och modern inställning. Jag fick god
hjälp av de som ansvarar för Aseas, Ericssons och Tändstickbolagets arkiv. Vart jag kom till stora privata och offentliga arkiv i fyra
länder mötte jag – med undantag bara för familjen Wallenbergs
arkiv – bara hjälpsamhet och öppna dörrar.
Det var Hitlers mest ökända domare Roland Freisler som 1943
dömde svenskarna till döden. Handlingarna från hans folkdomstol var länge gömda bakom järnridån. Nu fanns de tillgängliga på
Bundesarchiv i Berlin, och i samma stad fanns också intressanta
uppgifter från det gamla Stasiarkivet. I USA:s National Archives
fanns mängder av tyska dokument som amerikanerna lade beslag
på efter kriget. I London fanns intressanta dokument om hur
engelsmännen stöttat den polska motståndsrörelsen, och i det
tyska militärarkivet fanns dokument som visade hur leveranserna av svenska kullager fick hjälpa till att befria de dödsdöma
svenskarna.
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Det här är inte rätt plats att redovisa alla resultat av tre års grävande i arkiven, men jag vill gärna nämna en av mina slutsatser.
Vi känner alla till Raoul Wallenbergs och Per Angers insatser i
Budapest, men när man hedrar dem borde man också nämna
Sven Norrman. Han tog stora risker när han gjorde vad han
kunde för att världen skulle få veta vad som pågick i Polen, och
de rapporter han smugglade ut räddade säkert livet på många.
Han är en av krigets okända och mycket fåtaliga svenska hjältar.
Sven Norrman och Sigge Häggberg var inte färdiga med sina
insatser för Asea och LM Ericsson när kriget var över. Tvärtom
låg deras största tid som framgångsrika affärsmän fortfarande
framför dem. De hade överlevt den tid när Hitler härskade i Polen.
Sommaren 1945 återvände de till Warszawa när Stalins män var
i färd med att gripa makten. Efter krigets förödelse hade landet
enorma behov av sådant som LM Ericsson och Asea kunde leverera. Sven Norrman och Sigge Häggberg återgick till rollen som
affärsmän. Åren efter kriget gjorde de sitt livs största affärer. Men
de polacker som nu höjde rösten mot Stalins män kunde inte
hoppas på deras stöd. •
Boken ”Warszawasvenskarna – de som lät världen veta”
kom ut den 25 november på Albert Bonniers förlag.
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PRYLEN

PRYLEN. Messmöret har en lång historia,
men ingen vet egentligen när det började
tillverkas. Däremot vet man att mesvarorna är en gammal produkt från fäbodkulturen i mellersta delen av Sverige.

I

årsboken Jämten, 2011, berättas det om att några
jämtländska forbönder (bönder som drygade
ut sin försörjning med att mot betalning utföra
olika körsysslor) hade en tunna på cirka 18 kilo
messmör med sig när de åkte till marknaden i
Levanger i Norge 1683. När Carl von Linné gjorde
sina resor i norra Sverige intog han gärna en smörgås
med messmör på.

FJÄLLBRYNT MESSMÖR
Mesvarorna har varit intimt förknippade med fäbodarna.
På fäbodarna omvandlades mjölken till smör, ost och
mesvaror i form av messmör och mesost, vilket var en
viktig ekonomisk inkomstkälla. Tillverkning av mesvaror
krävde mycket ved, och ett messmörskok kunde ta en hel
dag, beroende på hur mycket vassla som skulle kokas in.
Att sköta omrörning i de stora messmörsgrytorna och se
till så att det inte brändes vid, var ett av butösernas (kvinnor som arbetade med djuren på fäbodvallarna) jobb.
Messmör tillverkas av vassle som är en biprodukt från osttillverkningen. Vasslen är en tunn vätska som ser ut som
vatten, men som är mycket näringsrik. Osttillverkarna
upptäckte att om man kokade vasslen i gjutjärnskärl så
tjocknade den när vätskan avdunstade.
I dag tillverkas messmör i stora rostfria tankar i ”messmörets huvudstad” Östersund, och säljs i hela landet.
För 75 år sedan, 1939, började Jämtlands mejeriförening
saluföra Fjällbrynt messmör. Namnet messmör lyckades
de få registrerat som en patenterad märkesvara, vilket
innebär att det i dag är Sveriges näst äldsta i bruk varande
märkesvara.
I dag har mesvaror börjat användas inom matlagning och
vid chokladtillverkning, vilket innebär att produkten med
sitt ursprung i fäbodkulturen fortsätter att vara en del
av matkulturen. Ordet mes i messmör och mesost kommer från det norska ordet myse som betyder just vassla. •
TEXT SEVED JOHANSSON
BILD FJÄLLBRYNT

Vänster. Betty Svedlund kokar messmör i Vemdalen 1962. Tillverkningen krävde kontinuerlig tillförsel av ved och att man rörde om
i den stora messmörsgrytan. Foto: Einar Montén, Jamtlis Bildbyrå.
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TEXT JÖNS POSSE
BILD STORA ENSOS BILDARKIV,
DALARNAS MUSEUM

rikets
skattkista blev
välbesökt turistmål
FALU GRUVA. Geologiska undersökningar visar att brytning av kopparmalm
har förekommit i Tiskasjöberget vid Falun ända sedan 700-talet. Den äldsta
urkunden rörande gruvan är från år 1288 – ett bytesbrev som bekräftar att
biskop Peter i Västerås köpt en åttondel i det som då kallades Kopparberget.

Nedan. Gravyr ur Forssells "Ett år i Sverige" 1883.
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K

ung Magnus Eriksson utfärdade i samband med
sitt besök år 1347 ett utförligt privilegiebrev
till de lokala bergsmännen efter det att de fått
överta driften av gruvan. Brevet föreskrev de
skyldigheter och förmåner som gällde både
bergsmän och gruvarbetare. Syftet var att kronan ville ha kontroll både över gruvans verksamhet och ekonomi,
samtidigt som man fick arbetskraft till gruvan. Bland annat utlovades bergsfrid (asylrätt) för de straffångar, lösdrivare och krigsfångar som arbetade i gruvan, vilket oroade bergsmännen. Detta
medförde en speciell paragraf som innebar att gruvarbetarna
inte fick ha knivar.
Under kung Magnus tid påbörjades den brytning av kopparmalm
som med tiden skulle utvecklas till dåtidens största svenska industri. Den kopparmalm som bröts och smältes vid 1400-talets slut i
Kopparberget uppgick årligen till ca 300 ton. Det var koppar som
i Europa blev tak på katedraler, slott och herresäten, präglades
till mynt eller helt enkelt blev grytor.

STORMAKTSTIDEN

Under stormaktstiden ökade folkmängden i Falun till omkring
6 000 invånare, och Falun var rikets andra stad efter Stockholm som då hade cirka 9 000 invånare. Falun var centrum i en
välmående bygd dit hanverkare och köpmän kom från när och
fjärran för att bedriva handel vid marknaden som hölls ett par
gånger i veckan.

ENORMT VIRKESBEHOV
När brytningen av kopparmalm var som störst fanns det fler
människor sysselsatta ovan jord än de som arbetade med själva
brytningen. Det var bergsmän, kolare, dagkarlar, sovringskarlar,
vaskare, smältare, drivare och hyttväktare för att nämna några.
Behovet av ved och timmer var ofantligt stort. Ved användes
bland annat vid tillmakning, vilket innebar att berget hettades
upp med öppna eldar tills det sprack. Krut började man använda
under sekelskiftet 1600/1700. Ved behövdes också till de 3 000
bloss per dag som användes till belysning. Timmer behövdes
även till stödkonstruktioner för att förebygga ras i gruvgångarna.
Det största vedbehovet hade hyttorna vilka slukade mängder av
träkol för framställning av koppar.
Detta medförde att skogsområdena runt Falun med tiden blev
hårt avverkade. Därför fattade man ett beslut om att en radie på
en mil runt gruvan skulle reserveras för gruvans behov av timmer och ved. Detta område kom att kallas för ”fredsmilen” där
gränsen markerades av 112 stenrösen av vilka det än i dag finns
många kvar. >

Sveriges position i Europa som stormakt under 1600-talet finansierades till stor del av landets gruvor. Framför allt var det koppar
från Falu Gruva, som tidvis svarade för två tredjedelar av behovet
av koppar i Europa, som drog in pengar till kronan. Riksrådet i
Stockholm kallade gruvan för rikets skattkista och skattkammare.
Lokalt hade gruvan smeknamnet ”Gamla mormor”.
Falu Gruva utvecklades till Sveriges största arbetsplats med över
1 000 gruvarbetare. Under mitten av 1600-talet pågick brytning
i gruvan dygnet runt. År 1650, som var gruvans bästa år, bröts
90 000 ton kopparmalm ur vilken man sedan utvann mer än
3 000 ton råkoppar.

Höger. Detalj ur karta av Hans Ranie.
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År 1578 bestämde Johan III att en så kallad brandskär (dåtidens
kirurg) skulle anställas vid gruvan för att ta hand om alla skadade. Ett gruvhospital öppnades 1695 vid Falu Gruva, vilket var
dåtidens största akutsjukhus.
En ögonvittnesskildring gjorde Carl von Linnè under sin resa i
Dalarna sommaren 1734 då han besökte Falun. Trakten som han
kom till när han närmade sig Falun var en steril, förbränd och
öde bygd på grund av skogsskövling, och av all den svavelaktiga
och vitriolfrätande röken som kom från kopparframställningen
vilket gav honom ”otäck hosta och svidande ögon”.

Ovan. Gruvan som konstnären J. F. Martin såg den cirka år 1800.

FRUKTANSVÄRDA FÖRHÅLLANDEN
Döden var alltid närvarande för de som arbetade i gruvan. Röken
från eldarna gav en otäck hosta och orsakade svidande ögon
och blindhet. Inandningen av den fräna svavelfukten ledde till
en långsam död. Många fick krosskador eller dödades av nedfallande stenblock, föll ner i djupa schakt eller träffades av nedkastad ved. En stor del av gruvarbetarna led av lungsjukdomar
och reumatism. Trots detta hade Falun rykte om sig att vara en
hälsans stad då invånarna ofta klarade sig lindrigt undan vid
farsoter som pest och kolera.

Väl framme klättrade han ner på vingliga stegar genom dagöppningen till gruvschaktet, in bland de underjordiska slingrande
och mörka gruvgångarna ner på 400 meters djup. Till sin stora
förskräckelse upptäckte han omkring 1 200 skygga och hostande
”svarta djävlar” som bröt kopparmalmen med bara händer eller
med enkla redskap.
Nere i de trånga och mörka gruvgångarna använde man sig av
hästar som hissades ner i schaktet. De arma djuren som med tiden
blev blinda fick släpa fram den brutna malmen till gruvschaktet.

TEKNISK GENIALITET
För driften av gruvan var man i ständigt behov av vatten. Stora
diken grävdes på berget ovanför gruvan vilka ledde vatten till vattenhjul som i sin tur drev uppfordringen av malmen ur gruvan.
År 1691 tillkallades Chistoffer Polhem som hade teoretiska kuns-

Nedan. Gruvarbetarbarn
sovrade fram malmen. Vaschet
vid Falu Gruva cirka 1907.
Foto: Birger Nordensten.
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Höger. Den sista gruppen gruvarbetare
fotograferade innan gruvan stängdes 1992.
Foto: Birger Roos.

kaper och en teknisk genialitet som gjorde hans uppfinningar
helt unika. Han föreslog att ett nytt dike skulle grävas längre upp
på Gruvrisberget vilket skulle öka vattenmängden och driva tre
stora och seriekopplade vattenhjul. Dålig ekonomi och tvister
medförde att detta aldrig blev utfört under Polhems tid vid gruvan. Däremot förbättrade han det så kallade stånggångssystemet.
Dessutom konstruerade han ett så kallat ”hakspel” med vilket
man snabbare kunde få upp malmen ur gruvan.

DEN SISTA SALVAN
Stora var vid fusionen med Enso troligen världens äldsta ännu
verksamma aktiebolag, med rötter i Falu Gruva där urkunden
från år 1288 bekräftar detta.
Den 8 december 1992 sköts
den sista salvan i ”Gamla mormor”, och därmed gick en för
Sverige månghundraårig och
betydelsefull verksamhet i
graven. I dag ägs och förvaltas gruvan sedan år 2000 av
den fristående Stiftelsen Stora
Kopparberget. Verksamheten
består i huvudsak av att äga,
vårda och visa ett mycket
intressant område som representerar mer än en 1300årig svensk industri- och kulturhistoria.

MINSKAD TILLGÅNG
Trots stora insatser minskade tillgången på kopparhaltig malm,
och gruvans ekonomiska betydelse minskade då också.
År 1735 fick gruvbolagets första järnbruk sina privilegier, och i
början av 1800-talet anlades ytterligare ett antal järnbruk. År 1862
löstes bergsmännen ut, och driften togs över av Stora Kopparbergs Bergslag, även kallad Bergslaget, som bestod av en fusion
av olika gruvor och bruk. År 1888 ombildades Bergslaget till ett
modernt aktiebolag. Då hade bolaget redan investerat i flera sågverk för att ta tillvara virkestillgångarna.
År 1984 ändrades bolagsnamnet till STORA AB. Under de följande
decennierna skedde en mängd förvärv och avyttringar av olika
företag. År 1998 gick Stora-koncernen och finska Enso Oyj ihop
och bildade Stora Enso Oyj, vilket blev en av världens största
skogsindustrikoncerner.
Ett bolag inom Stora Enso, Falu Rödfärg, har sedan 1764 tillverkat Falu rödfärg. I stort sett har ingenting under de 250 år som
produktionen har varit igång förändrats när det gäller ingredienser, pigment och tillverkning. Det speciella färgpigmentet
kommer från varphögarna som ligger runt gruvan efter århundraden av kopparframställning och beräknas räcka i ytterligare
80 år. Färgen tillverkas genom att vetemjöl alternativt rågmjöl,
linolja och pigment från Falu Gruva blandas med kokande vatten.
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Ovan. Sista salvan. Peter Wallenberg
den 8 december 1992. Foto: Birger Roos.

Falu Gruva är ett av Dalarnas största turistmål med omkring
250 000 besökare per år. Den tusenåriga gruvhanteringen och
produktionen av metall bidrog till att staden Falun, gruvan och
den kringliggande bergsmansbygden utsågs till Världsarv av
FN år 2001 och ska därmed vårdas och skyddas för all framtid.
Under den tid som gruvan har varit i drift har det brutits cirka
30 miljoner ton malm. Metallinnehållet i den brutna malmen
beräknas till 400 000 ton koppar, 380 ton silver och 5 ton guld
förutom bly, zink och svavel. •
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– folkhemmets

högtidschoklad

TEXT GUSTAV SVENSSON
BILD MARABOU, MONDELEZ
SVERIGES ARKIV HOS CENTRUM
FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA

ALADDIN. I Sverige köper vi 2,5 miljoner Aladdin-askar varje år.
Drygt 2 miljoner av dessa inhandlas under julsäsongen. Det här
är historien om hur Marabou förde ut chokladpralinen till de
breda massorna och skapade en svensk jultradition.
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B Chokladfabriken Marabou grundades 1916
när den norske företagsledaren Johan ThroneHolst startade en svensk avknoppning till
Norges ledande chokladproducent A/S Freia.
Freia hade tillverkat choklad sedan slutet
av 1800-talet, och eftersom Throne-Holst
insåg värdet av reklam och marknadsföring lyckades han på
kort tid göra företaget till en nationell institution och se till
att Freias produkter blev självklara inslag i norska skafferier.
I och med de nya industriella tillverkningsmetoderna blev det
även möjligt att göra choklad till en vara som de flesta kunde ha
råd att äta då och då. I både Norge och Sverige var dock choklad
i allmänhet och chokladpraliner i synnerhet fortfarande mycket
dyrbara varor. Det skulle till något alldeles extra – till exempel ett
frieri – för att slå till på en hel kartong chokladpraliner! Att njuta av
sådana varor var en lyx få förunnade i Sverige under 1900-talets
första årtionden, men detta skulle snart komma att ändras.

NYA MÅLGRUPPER
I Storbritannien hade nämligen chokladtillverkaren Rowntree
& Co 1933 lanserat produkten Black Magic, en enkel, funktionalistisk ask innehållande ett litet antal serietillverkade praliner,
noga utvalda efter intensiva marknadsundersökningar. Asken
kostade två shilling och tio pence. Med tanke på att en ask lyxiga,
handtillverkade praliner kunde kosta uppemot femtio gånger så

mycket, öppnade den nya produkten upp för helt nya målgrupper och konsumtionsmönster. Med en sällan skådad intensitet i
marknadsföringen lyckades intäkterna från Black Magic rädda
Rowntrees vacklande ekonomi. Marabou, som redan tidigare
hade hämtat inspiration från den engelskspråkiga världen med
produkter som High Life, Yankee, Fox och Toy, skulle sex år senare
lansera en svensk motsvarighet till den brittiska succéprodukten.
När andra världskriget stod för dörren 1939 var Marabou trots
goda förberedelser ställt inför två enkla fakta: Dels odlas kakao,
chokladens viktigaste råvara, i länder kring ekvatorn och måste
transporteras sjövägen längs långa och strapatsfyllda farvatten.
Dels drogs företaget efter decennier av kraftig expansion med
ett sortiment som var alldeles för stort för sitt eget bästa. År 1939
uppgick sortimentet till hela 500 artiklar, varav flera hundra
var praliner avsedda att säljas i lösvikt. Som ett led i att tunna
ut det digra sortimentet presenterade Marabou i maj 1939 därför produkten som skulle rita om kartan på chokladmarknaden:
I syfte att skapa en verkligt prisvärd standardartikel […] lansera
vi därför en ny idé: att förpacka en högklassig pralinkvalitet i
en billig och alltigenom funktionalistisk förpackning för att
därigenom kunna sälja denna till ett synnerligen fördelaktigt
pris. Aladdin heter denna nya förpackning. >

Nedan. Pralinerna dekoreras noggrant innan chokladen stelnar, Sundbybergsfabriken, 1937.

FÖ R E TAG S H I STO R I A / 0 4 / 14

37

ALADDIN

Nedan. En jubileumsask i retrostil har tagits fram för att uppmärksamma att Aladdin fyller 75.

Chokladasken Aladdin var med sin enkla design och sitt begränsade innehåll en produkt väl lämpad för serietillverkning, och
den gick helt i linje med Marabous inofficiella motto, att varje
pris som kan sänkas är för högt. Till skillnad från den avancerade
marknadsundersökningen som föregick lanseringen av Black
Magic bestämdes Aladdins innehåll på betydligt enklare vis.
Marabou fyllde helt enkelt kartongen med sina 18 bäst säljande
lösviktspraliner: Frukttryffel, Fransk nougat, Nougatmarsipan,
Marsipantryffel, Apelsincrème, Krusbärscrème, Pepparmynttryffel, Orange, Körsbär i likör, Jordgubbscrème, Marsipankrokant,
Moccatryffel, Kolanougat, Valnötsmarsipan, Nougat med mandel,
Fruktmarsipan, Pepparmintcrème och Krokanbåge. Aladdin var
i praktiken en greatest hits av Marabous pralinsortiment vilket i
övrigt nästan avvecklades totalt under krigsåren.
När andra världskriget var till ända 1945 hade Marabous totala
sortiment krympt från 500 artiklar ner till bara 42. Bland de
kvarvarande produkterna syntes Ergo kakao, Bakpulver, Mjölkchoklad – och förstås Aladdin.

BLIR HÖGTIDSTRADITION
År 1957 lanserades systerprodukten Paradis som ett svar på att
man under efterkrigstiden sett att mjölkchokladen ökat i popularitet. Detta sammanföll också med att Marabou uppdaterade
receptet på sin mjölkchoklad som alltsedan dess haft en lätt
smak av kola. Ungefär samtidigt blev både Aladdin och Paradis etablerade svenska högtidstraditioner på allvar då Marabou
lät tillverka speciella jul- och påskomslag till sina kartonger, ett
marknadsföringsgrepp som återkom med jämna mellanrum
under kommande decennier.
Under åren är det många praliner som kommit och gått i asken,
och varje decennium har sina speciella, tidstypiska inslag –
från 1930-talets fruktkrämer via 1970-talets likörfyllningar till
dagens dominans av nougat. I dag är det nog få som minns Pâte
au beurre (1944–1946), Bristol (1955–1956) och Valnötsrulle (1961–
1963). Choklad- och godiskonsumtion har alltid varit trendkänslig,
och Marabou har inte dragit sig för att låta kunderna aktivt få
tycka till om Aladdins innehåll. Faktum är att man 1974 skickade
ut varningslappar i askarna om att den mångåriga pralinen Trillingnöt skulle bytas ut mot Nöttryffel. Med tanke på att den förstnämnda var tillbaka i asken redan året därpå kan man ana att
allmänhetens dom över tilltaget var hård. Det mest uppmärksammade exemplet torde dock vara onlinekampanjen ”Rädda
julen” där svenska folket genom direktdemokrati fick avgöra
vilken pralin som var minst populär och därför skulle tvingas
lämna asken året därpå. Pralinen Ägglikör fick 2010 lämna plats
åt Jordgubbscrème, och Rädda julen-kampanjen belönades med
en guldmedalj på Bees Awards i San Fransisco, världens första
internationella tävling i sociala medier.
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JUBILEUMSASK MED RETROKÄNSLA
År 2014 fyller så Aladdin 75 år, och Marabou firar detta med att
ge ut en jubileumsask lagom till julsäsongen. Både design och
innehåll är avgjort retro, där själva asken är en tydlig blinkning
till 1930-talets funkisdesign medan innehållet hämtar inspiration från föregående decenniers praliner såsom Jordgubbscrème
(1930-tal) och Tosca (1970-tal).
– Idén var att välja en pralin från varje årtionde som verkligen
fångar de populäraste smakerna från den tidseran. Curacao från
50-talet är ett jättebra exempel på en pralin som skapades under
en tid då svenskarna började resa till nya destinationer utomlands och fick smak för exotiska frukter, berättar Jonas Magnusson, Marabous marknadschef.
Även i den vanliga Aladdin-asken är det förändringar i vardande.
Inför hösten 2014 har den folkkära pralinen Trillingnöt och den
omtvistade Körsbär i likör fått stryka på foten till förmån för de
nya tillskotten Hallonlakrits och Fläderblom. Och även om innehållet i asken förändras år för år kan man nog räkna med att det
åtminstone finns en Aladdin-tradition som inte kan tummas på
– nämligen regeln om att alla praliner på det övre lagret måste
ätas upp innan man får börja äta av det undre. •

Gustav Svensson är arkivarie vid Centrum för Näringslivshistoria
och ansvarig för Marabous företagsarkiv. Han fungerar också som
varumärkeskonsult och expert i frågor rörande Marabous historia.
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Höger. Stickprovskontroll
av chokladpraliner i
Sundbybergsfabriken
cirka 1960.
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POSTORDER

från

knalle
till
e-handel
TEXT JÖNS POSSE

POSTORDER. Ursprungligen kommer knallarna från Sjuhäradsbygden
i Västergötland. Det var handelsmän som kom gående, knallande,
med en säck fylld med handelsvaror över axeln.
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rån början var knallen en landsköpman eller gårdfarihandlare som köpte upp tyger, smide och olika
hanverk som han sedan gick från gård till gård och
sålde på långa ”affärsresor” både i Norge och i det
då danska Halland. Knallen var en välkommen
gäst som kom med spännande nyheter från när
och fjärran. Han var också känd för sin slagfärdighet och försäljningsteknik. Runt knallen samlades gårdens manfolk och kvinnfolk för att beundra allt det fina som han visade upp ur sin säck.
När Gustav Vasa år 1523 blev Sveriges kung var en av hans första
åtgärder att utfärda förbud för handel genom mellanhänder på
landsbygden, så kallade landsköp. Endast borgarna i städerna
fick ägna sig åt handel med ”köpmannavaror.” Bondehandel med
sådana varor rubricerades som ”olaga landsköp.”
Detta hindrade inte de driftiga västgötarna att fortsätta med
sina handelsresor över landsgränserna. Trots flera påstötningar
kom Gustav Vasa inte tillrätta med de olagliga landsköpen och
de envisa västgötarna. Uppgivet skriver han i ett brev daterat
den 3 maj 1543 följande ”…att fåå oss alle the Viffar j Skogen löpe,
likeså mögelit att thet oss afskaffe alle Landzköpere her j Landet.”
(…att fånga alla vargar som löper i skogen, lika (o)möjligt är det
att avskaffa alla landsköparna här i landet.)

”KNALLEPASS”
När Gustav II Adolf år 1611 kröntes till Sveriges kung krävde också
han att allmogen i Västergötland skulle sluta med landsköpen. I
stället skulle de bygga en stad för att på så sätt göra knallarnas
gårdfarihandel laglig. Om de inte åtlydde hans befallning hotade
han med förvisning till ingenmansland. Detta var ord och inga
visor från Sveriges kung. År 1621 anlades så Borås stad, och de
kringresande knallarna uppmanades att ta burskap, rätten att
utöva ett yrke i den nya staden, och därmed ställa sig under
kronans kontroll. Trots detta påbud fortsatte landsköpen som
tidigare.
Till slut fick de envisa knallarna i Sjuhärad år 1622 privilegiet
att bedriva handel var de ville, bara de hade förtullat varorna i
Borås först. Knallen skulle även ha ett så kallat ”knallepass” där
det stod vilka varor han förde med sig.
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FÖRLÄGGAREN

Den störste förläggaren under mitten av 1800-talet hade omkring
2 000 hemväverskor i sin tjänst när verksamheten var som mest
omfattande. På 1830-talet fanns det omkring ett sextiotal förläggare i Mark.

Samköparen var en ny yrkesgrupp som etablerade sig i Sjuhäradsbygden under slutet av 1700-talet. Han köpte upp tyger och
vävnader av bönderna, och sålde sedan vidare – många gånger
med en god förtjänst – till de kringvandrande knallarna.

Att vara hemsömmerska var dock ingen lysande affär. År 1895
fick de omkring 8 öre per aln tyg. (En aln är 59.38 cm.) Förläggaren i sin tur sålde tyget vidare för 32 öre per aln.

Efter år 1820 tog förläggarna, som många gånger tidigare hade
varit knallar, över samköparens roll och kom successivt att helt
dominera textilproduktionen i Mark. Förläggaren köpte garn
som importerades från de amerikanska bomullsfälten och lämnade garnet till hemväverskor som i stugorna arbetade med att
väva tyger.
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BEGYNNANDE DISTANSHANDEL
De alltmer utbyggda kommunikationerna i slutet av 1800-talet
innebar nya möjligheter att skicka varor till orter som tidigare
varit svåråtkomliga. Vid varje järnvägsstation fanns ett postkontor där brevbärare och gående postbud såg till att försändelserna kom fram. >
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Ovan. Porträttet av av kung Oscar II med familj blev en otrolig försäljningssuccé för Åhlén & Holm, 1905.
Ur Åhléns arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Utöver de traditionella hantverksprodukterna började knallarna
erbjuda alltmer industritillverkade konsumtionsvaror. Detta var
avgörande faktorer för den begynnande distanshandeln. Då den
spännande postorderkatalogen kom med sina lockande varor fick
plötsligt landsortsborna möjlighet att köpa artiklar som tidigare
bara var förunnat det fina folket i städerna. Det var något speciellt
när de noga för hand tecknade katalogerna kom. Oftast var de i
början enbart på några få sidor och hade ett begränsat urval av
produkter. De erbjöd ändå den storögda och nyfikna landsortsbefolkningen inte enbart bruksföremål utan även prydnadssaker,
vackra textilartiklar och olika accessoarer.

PIONJÄRER INOM POSTORDER

Katalogerna gick från den ene till den andre och bläddrades i tills
de mer eller mindre föll isär. Slutligen fyllde man i beställningen, och efter lång och otålig väntan kom äntligen brevbäraren
med paketet. Lite högtidligt öppnades det på köksbordet, och de
beställda varorna granskades noga och kritiskt.

Två anställda på Fröbergs var Johan Petter Åhlén och Erik Holm.
Med 420 kronor på fickan grundade de år 1899 postorderföretaget
Åhlén & Holm i Insjön i Dalarna. Den försäljningsmässigt största
produkten var ett porträtt av Oscar II och den kungliga familjen,
vilket var det första oljetryck som producerades i massupplaga.

En som tidigt insåg de nya och fantastiska möjligheterna var John
Fröberg, född 1859 i Finspång. Han startade år 1879 det första
postorderföretaget i Sverige och gjorde succé med försäljning
av bland annat stämplar och visitkort. Sortimentet kom även att
innehålla andra varor som rakknivar, luktvatten och hängslen
– produkter som lätt gick att skicka per post. Näst efter Bibeln
påstås Fröbergskatalogen den mest lästa boken i de svenska
hemmen. Fröberg insåg även tidigt vikten av reklam och tryckte
upp priskuranter, illustrerade prislistor, på de produkter som
företaget sålde.
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Ovan. Reklam för Åhlén och Holms postorderkatalog 1926.
Ur Åhléns arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ovan. Ellos postorderkatalg från 1954. Bild från Arkiv Ellos.

Över 100 000 exemplar trycktes upp. I många svenska utedass
hänger fortfarande kungatavlan.
Den första tecknade postorderkatalogen gav Åhlèn & Holm ut
1899. ”Priskurant å korta varor från Åhlèn & Holm”, innehöll 270
varor. Med tiden anställdes handelsagenter runt om i landet.
Under ett år i början av 1900-talet sålde företaget via postorder
nio miljoner vykort, och har sedan dess utvecklats till en av Nordens ledande detaljhandelskoncerner.
Det var inte bara Åhlén & Holm som fanns i Insjön vid sekelskiftet
1800–1900. Ur Teknisk Handbok från Clas Ohlson kunde man bland
annat beställa tekniska produkter, ritningar och fotoutrustning
via postorder. Sedan starten för nittiofem år sedan har en ny Clas
Ohlson-katalog kommit ut varje år. Postorderverksamheten var
fram till 1980-talet företagets huvudsakliga verksamhet, men
man övergick successivt till butiksförsäljning. Under årens lopp
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har företaget vuxit och har försäljning förutom i Sverige även i
Finland, Norge och Storbritannien.

POSTORDER BLIR E-HANDEL
I handelsregistret från mitten av 1950-talet finns ett stort antal
optimistiska entreprenörer som alla ville starta postorderverksamhet i Borås. Ett företag som fortfarande finns kvar är Cellbes
Postorder AB. Makarna Bengt och Gunvor Hultgren startade 1954
företaget, som då hette Bengts Lager, i en källarlokal i Borås med
de ettusen kronor som paret hade fått i bröllopspresent.
Den första artikeln som man då sålde var en japansk lakansväv.
Den var smal och krympte i tvätten men var däremot outslitlig.
Försäljningen gick bra, och sortimentet utökades ständigt. Annonser fanns både i dags- och veckopress. Den första svartvita katalogen trycktes 1964. >
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Ovan. Packning av varor som beställts vid Åhlén & Holms expeditions- och lageravdelning cirka 1940.
Ur Åhléns arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Cellbes utvecklades i snabb takt, och ständigt fick man flytta till
större lokaler. År 1978 förvärvades den fastighet där konfektionsbolaget Algots tidigare hade varit inrymt. Slutligen gick flyttlasset till Viaredsområdet väster om Borås. I början av 2000-talet
hade Cellbes Postorder AB en orderingång på ca 5 000 order per
dag. Halens Postorder AB köpte Cellbes år 2004.
Ett annat känt postorderföretag som har startats med små resurser är Ellos AB. Olle Blomqvist grundade företaget i en nedlagd
mjölkaffär i Borås 1947. Företagsnamnet kommer från grundarens
förnamn om man läser det baklänges och lägger till ett s: Ellos.
Som nittonåring satte Olle Blomqvist in en annons i ett föreningsblad om att han sålde industrihanddukar som hans mor
sydde av gamla potatissäckar, vilket hon fortsatte med fram till
1951. Den första Ellos-katalogen som var på åtta sidor och helt i
svartvitt, trycktes 1952. Sakta men säkert utvecklades företaget
som med tiden skulle bli nordens största distanshandelsbolag.
År 1988 sålde Olle Blomqvist Ellos till ICA-koncernen som 1997
sålde Ellos till Redcats-koncernen som ägs av franska PPR. År 2013
köptes Ellos av det svenska investmentbolaget Nordic Capital
tillsammans med Paul Frankenius och Anders Halvarsson vilket
medförde att Ellos åter blev självstädigt. År 1996 startade Ellos en
webbsajt som 2001 blev en av de första handlingsbara sajterna i
Sverige inom mode och heminredning. Under åren har ellos.se
vuxit kraftigt och har i dag över en miljon besökare i veckan. I
dag görs mer än 85 procent av alla inköp online.
Den traditionella distanshandeln har i dag nästan helt övergått i
e-handel. Tillgänglighet är viktigt, och satsningar görs för att ge
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kunderna en så bra upplevelse som möjligt via dator, surfplatta
och mobil. Konsumenter i alla åldrar upplever det oftast både
enklare och bekvämare att handla över nätet. Dessutom spar man
tid vilket är viktigt för den aktiva och medvetna konsumenten
av i dag.
Arvet efter generationer av knallar har förvaltats och utvecklats
till en omfattande och lönsam postorderverksamhet. År 2012
fanns enligt SCB omkring 7 050 företag inom postorder- och
detaljhandel på internet. •

Kuriosa
Den siste knallen, Gotfrid Sjölin, föddes år 1869 och
levde sin sista tid på ålderdomshemmet i Hössna.
Det första postorderföretaget i Borås var
Marks J. Samuelsson grundat 1909.
Här följer ett urval av de postorderföretag som
grundades på löpande band under första delen av
1900-talet: Rowells 1945, Ellos 1947, Hallens 1949,
Cellbes 1954, Josefssons 1956, Hobbex 1961.
Knallarnas hemliga språk hette månsing.
Därifrån har vi till exempel fått orden paj (rock, jacka),
tjacka (köpa) och fika (kaffe).
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Stickorna

SOM ERÖVRADE

VÄRLDEN

TEXT JOHANNES
STÅHLBERG OCH
MARIA K APLA

TÄNDSTICKAN. Svensk tändsticksindustri ses ofta i det falnande ljuset av Ivar Kreugers
imperium. Men historien rymmer bra mycket mer än så.

A

tt begrepp som Schwedenhölzer, Swedish Matches
och Allumettes Suédoises fortfarande används runt
om i Europa talar sitt tydliga språk. Men vägen
dit – från 1800-talets alla småfabriker, via revolutionerande uppfinningar och tidig mekanisering – har inte varit spikrak. Från 1830-talet och
ett femtiotal år framåt blossade det upp tändsticksfabriker både
här och där i Sverige.
Kanske var det inte så konstigt – produkten var efterfrågad, samtidigt
som det inte krävdes så mycket investeringar. Det behövdes inga dyra
maskiner, bara billigt råmaterial och nästan lika billig arbetskraft.
Det låter inte som någon epokgörande eller storslagen tillverkningsindustri. Och det var det inte heller – till en början. På ett lokalt
plan hade visserligen många av fabrikerna stor betydelse, men samtidigt var inte mer än sju till åtta procent av landets alla industriarbetare engagerade i tändstickstillverkning när vi kommer fram till
1870–1880-talet. Ändå skulle svensk tändsticksindustri utvecklas till
att bli världsledande.

SÄKERHETSTÄNDSTICKAN

Ovan. Kemisten Gustaf Erik Pasch lade grunden till en
försäljningssuccé. Här avbildad i skriften "Den svenska
tändsticksindustrien", 1923. Källa: Tekniska museet.
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Först ut att bana väg för den svenska tändstickans segertåg över
världen var kemisten Gustaf Erik Pasch. Han lyckades få patent på
säkerhetständstickor som till skillnad från de rådande fosfortändstickorna inte riskerade att antända vid ofrivillig friktion, och som
dessutom inte förgiftade arbetarna som tillverkade dem. >
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Ovan. Kvinnliga arbetare i Jönköpings Tändsticksfabrik. Källa: Tobaks- och Tändsticksmuseum.

Eftersom Pasch var delägare i Sveriges första tändsticksfabrik,
grundad 1836 i Stockholm, kunde uppfinningen snabbt gå från
idé till produktion. Men J.S. Bagge & Co:s Kemiska fabrik för Elddon blev inte den framgångssaga som Pasch förmodligen hade
hoppats på. Till de nya tändstickorna krävdes nämligen rött fosfor (som var ogiftigt och mindre brandfarligt än det vita fosfor
som tidigare hade använts). Det visade sig vara på tok för dyrt,
och fabriken tvingades slå igen redan efter fyra år.

JÖNKÖPINGS TÄNDSTICKSFABRIK
Säkerhetständstickan hamnade nu i högen av behjärtansvärda,
men floppande, uppfinningar – tills bröderna Johan och Carl
Lundström i Jönköping trädde in på arenan 1848. Det skulle snart
visa sig att deras tändsticksfabrik i Jönköping inte bara var en i
mängden av alla nya fabriker.
Johan Lundström var kemist, och han hade uppenbarligen inte
glömt bort Paschs uppfinning, säkerhetständstickan. I stället hade
han utvecklat och förbättrat den, så när patentet gick ut kunde
bröderna ta patent på sin egen version. Den nya säkerhetständstickan väckte stor uppmärksamhet och blev belönad vid världsutställningen i Paris 1855. Ändå lät framgångarna också denna
gång vänta på sig.
Först tio år senare var tiden äntligen mogen. Det röda fosfor som
tidigare hade varit alltför dyrt, hade nu tack vare en engelsk
uppfinning börjat tillverkas industriellt. Det öppnade vägen för
Jönköpingsbröderna. I kombination med en tidig mekanisering
kunde fabriken i Jönköping dessutom erövra en ledande position.
Ingenjören Alexander Lagerman konstruerade nämligen en rad
olika maskiner som gjorde Jönköpings Tändsticksfabrik effektivare än konkurrenterna. Mest revolutionerande var Lagermans
komplettmaskin från 1892. Med den kunde en handfull arbetare
sköta hela tillverkningsprocessen.

Ovan. Säkerhetständstickan gav Jönköping och Sverige världsrykte.
Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Vänster. Reklam för Solstickan från 1940-talet. Ur ICA:s arkiv
hos Centrum för Näringslivshistoria.
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På ett halvt sekel hade fabriken gått från att ha tillverkat drygt
4 000 askar per år, till att 1896 förse världen med sju miljoner
varje år. De svenska säkerhetständstickorna höll hög kvalitet och
många försökte apa efter dem. Den ryktbara Jönköpingständstickan plagierades, och etiketter förfalskades. Flera utländska
tillverkare försökte skapa ett svenskt skimmer över sina stickor
genom att tillverka sina etiketter i Sverige, för att sedan kunna
skriva ”Made in Sweden” på dem. Andra gav sina fabriker svenskklingande namn som Jinkiping och Balthkoping. >
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KREUGERS ERA

BILD UR ERICSSONS ARKIV HOS CENTRUM
FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA

Men det var på hemmaplan som Jönköpings tändsticksfabrik
hade sin värsta konkurrent. Vid tiden före första världskriget
hade man gått ihop med flera andra fabriker under namnet
Jönköpings & Vulcans Tändsticksfabriks AB. Ändå flåsade den
framgångsrike byggnadsentreprenören Ivar Kreuger företaget
i nacken och försökte köpa upp det.
Ivar Kreuger hade fötts in
i en tändsticksfamilj. Hans
far och farfar var tändsticksfabrikörer, medan
han själv gjorde karriär
med sin byggfirma Kreuger
& Toll. Men när familjens
fabriker i Mönsterås och
Kalmar fick ekonomiska
problem 1912, trädde han
på allvar in i tändsticksbranschen. Efter bara ett år hade han samlat ytterligare åtta
fabriker i företaget AB Förenade Svenska Tändsticksfabriker där
han nu var vd. Jönköping & Vulcan stretade emot men köptes upp,
också de, 1917. Nu hade Ivar Kreuger lyckats samla hela den svenska tändsticksindustrin i Svenska Tändsticks Aktiebolaget, STAB.
Därmed ledde han också världens största tändstickstillverkare.

Utvecklingen som sedan följde är både imponerande och sorglig. Kreuger köpte upp tändsticksföretag i 33 länder och kontrollerade 60 procent av världsproduktionen. I sin jakt på total världsdominans lånade Kreuger miljardbelopp, som han använde till
att erövra monopol i flera länder. Men lågkonjunktur och världskris hann ifatt honom. Kreugerkraschen och Ivar Kreugers död
i Paris 1932 skulle kunna vara slutpunkten på historien. Men så
är alls inte fallet.

NYA TIDER
Visserligen försattes flera företag inom Kreugerkoncernen i
konkurs under de följande åren, men 1938 stod STAB fortfarande för 20 procent av världsproduktionen. Nedgången fortsatte
sedan, såväl under andra världskriget som efter krigsslutet. STAB
försökte då att vidga sitt verksamhetsområde genom att under
de två följande decennierna köpa upp ett 50-tal företag med
anknytning till skogsindustrin. Men det var först på 1980-talet,
efter en rejäl omstrukturering, som det vände och STAB fick sitt
nuvarande namn Swedish Match.
I fortsättningen borde man nog skänka en tacksamhetens tanke
till Gustaf Erik Pasch, bröderna Lundström och Ivar Kreuger
när man tänder en brasa i kaminen. För dagens svenska stickor
är trots allt arvtagare i rakt nedstigande led till dessa herrar. •

Nedan. Arbetarna i Jönköpings Tändsticksfabrik samlade på gården. Källa: Tobaks- och Tändsticksmuseum.
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MINNET

I mitt kök i Stockholm tar jag dagligen del av en form av företagshistoria. Det är menytavlan från mina föräldrars lunchrestaurang ”Kungsörsbaren” i Kungsör, som sen
fick följa med till ”Konditori Rasta” i Örebro, som förmedlar denna historia. Det är
också den tavla som lärde mig läsa.

J

ag föddes rakt in i ett nystartat familjeföretag där
det lilla restaurangköket fick vara min lek- och sovplats medan föräldrarna arbetade långa dagar. När
jag blev stor nog att kunna stå på en pall och hjälpa
pappa att trycka i bokstäver i det bruna mjuka taveltyget med skåror i, gick jag in i det arbetet med
stort allvar. Pappa och jag plockade bokstäver från en liten burk
och så tryckte vi in G-R-Ö-T, medan pappa sa: ”Gröt!” Och jag härmade: ”Gröt!” Varje dag tryckte vi in aktuell meny. Bokstav för
bokstav. Pappa förklarade vad ordet blev och vad det betydde.
Så plötsligt en dag, innan jag ens fyllt fem år, satt pappa och jag
på ett tåg och jag läste på stationsskylten T-O-R-S-H-Ä-L-L-A och
undrade vad det var för maträtt. Någon maträtt var det inte, men
pappa förstod att jag nu kunde läsa. Därmed började en ny tid
för mig. Först i det lilla restaurangköket och sen, efter flytt, i det
större konditoriköket. Mamma fixade till små ”skrubbar” genom
att ta bort dörrar på större köksskåp och hänga gardiner där i
stället och så en upphängd ficklampa. Där kunde jag sedan ligga

och läsa böcker medan mamma och pappa hela tiden sprang och
bredde smörgåsar eller serverade gäster.
Faktum är att jag inte minns alls att jag hjälpte till något mer. Jag
bara läste – och fick så göra. Jag var ju inte i vägen. Mamma och
pappa såg att det lyste bakom skåpsgardinerna. De kunde lugnt
arbeta på. Ibland somnade jag, med boken i handen, vaknade
igen och fortsatte läsa. Mitt livs läsresa började där.
I dag när jag ser på tavlan i mitt kök och de foton som visar var den
suttit på väggarna både i mjölkbaren och konditoriet, fantiserar
jag om och minns en hel del från vad som hände runt den. Inte
minst när den svensk/franska filmen ”Häxan” spelades in vid vårt
konditori och filmstjärnor som Marina Vlady, Maurice Ronet och
Holger Löwenadler passerade förbi tavlan och fick smaka pappas
smörgåsar som då kostade 70 öre. Men det är andra historier. •
Eva-Britt Hult , företagare, företagscoach & författare

H A R D U O C K S Å N ÅG O T D U V I L L B E R ÄT TA S O M A N K N Y T E R T I L L F Ö R E TAG S H I S T O R I E N ?

Hör av dig till oss på redaktionen@foretagshistoria.se så har du chans att få din berättelse publicerad här.
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UR ARKIVET

Medarbetarna på Centrum för Näringslivshistoria väljer ut sina
personliga favoriter bland arkivens skatter.

DEN EXAKTA SAMTIDEN

MELLANÖL I SPÄNNANDE FÖRPACKNING

De mjuka lp-liknande skivorna i kuverten är klara och genomskinliga. Här ligger röster från hela världen. Vad vi ser är optiska
ljudskivor till talmaskiner för automatiska telefonsvar, från ”Taxi,
var god dröj” till Fröken Urs alla tidsangivelser.

Den har kallats ”plastnisse” och ”handgranat” och påminner lite
om en raket. Den var på sin tid synnerligen miljövänlig, och förbrukade bara 11,5 gram plast och 8 gram papper. Öl är den dryck
som man associerar Rigelloflaskan med i första hand. Det tillverkades en del läskförpackningar av samma modell, för Zingo,
Festis och Pripps eget läskmärke Car, men huvudparten av innehållet kom från Wårbys, Pripps, Falcons och Tills öltillverkning.
Den var lättpackad, trind och kompakt. Det var sannolikt den
egenskapen som gjorde Rigellon så populär när människor fick
veta att mellanölet skulle avskaffas. Rigellon var lätt att bära i
större antal, och den var lätt att lagra.

Fröken Ur gav exakt besked när varje minut räknades. Och inte
mycket har förändrats, utom att hon nu också säger vilken dag
det är. Men tekniken bakom rösten har ändå genomgått en revolution. Den 8 mars år 2000 blev tjänsten helt digital, och de tidigare elektromekaniska röstmaskinerna från LM Ericsson som
varit i bruk sedan 1968 pensionerades. Det var till dem och deras
föregångare skivor med optiska ljudspår fanns; på ljudspåren
hade sifferserierna för timmar, minuter och sekunder talats in
separat. Maskinen kombinerade de separata ljudspåren till en
sammanhängande tidsangivelse, förnyad var tionde sekund.
När tjänsten blev digital efterträddes också Ebba Beckman, som
gett röst åt Fröken Ur sedan 1968, av Johanna Östlund. Men det
är inte Johanna Östlund som finns med på skivorna här. De är
från 1930-talet till 1950-talet, och på många av dem är uppläsarens namn antecknat, exempelvis Eva Ulvbys (Fröken Ur 1934–
56) och en fröken Elgs.

Idag finns till och med en speciell sajt enbart tillägnad Rigelloflaskan, www.rigello.se. Här finns de olika svenska märkena och
etiketterna avbildade, liksom några utländska nedslag.
Ur Carlsbergs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Utvalt av receptionist Susanne Friman.

Ur Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Utvalt av vice vd Christina Alwert.

50

FÖ R E TAG S H I STO R I A / 0 4 / 14

UR ARKIVET

ETT STYCKE INGENJÖRSHISTORIA
Betraktaren inser mycket lätt att porten in i berget faktiskt är
världens största avloppstunnel för ett vattenkraftverk, 26 meter
hög och 16 meter bred. Men Umeälvens Stornorrfors är ändå
bara det näst största kraftverket i Sverige; Harsprånget uppe
vid Luleälven ger högre effekt än Stornorrfors 600 megawatt.
Räknar man i stället producerad energi på årsbas är Stornorrfors viktigast med sina 2 300 gigawattimmar.
Fotot är från 1958, det år Stornorrfors startade. Det pekar på
två viktiga utvecklingslinjer i vår moderna historia. Den första
är strävan efter att vara självförsörjande när det gäller energi.
Vi skulle inte längre vara beroende av importkol och uppleva
energiknapphet som under andra världskriget. Så därför inleddes en våg av utbyggnad av vattenkraft, en våg som höll i sig
ända tills den stora striden om Vindelälven under senare delen
av 1960-talet. Den andra faktorn är Atlas Copcos metod att
borra i berg, utvecklad i samarbete med Sandvik. Själva borraggregaten enklare att hantera och flytta och borrstålen var
mer hållbara. Det innebar stora tidsbesparingar och mindre
kostnader. ”Vi säljer inte borrar, vi säljer hål” är ett motto som
tillskrivs dagens Atlas Copco. Med det här hålet har företaget
köpt in sig i ingenjörshistorien.
Ur Atlas Copcos arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Utvalt av redaktör Karin Jansson Myhr.

AB Lux har i dag nämligen blivit
Electrolux, och namnet står inte
bara för hushållsmaskiner av skilda
slag, utan även för den marknadsförings- och försäljningskanal som
entreprenören och industrimannen
Axel Wenner- Gren ut vecklade.
”Dammsugarförsäljare” har blivit ett
begrepp som alla förstår. Vad färre
tänker på är att hemförsäljningen
skapade en direkt kanal för kundernas åsikter tillbaka till tillverkaren,
utan hindrande mellanhänder.

FRAMGÅNGSRIK STÄDHJÄLP
Den var epokgörande. Men det går inte att komma ifrån att den
ändå ser ut som en ovanligt stor, inte särskilt ren kaffeburk av plåt.
Den första kommersiellt framgångsrika svenska dammsugaren
Lux 1 försvarar sin plats i svensk ekonomisk historia med andra
medel än sin design.
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Den här modellen tillverkades från
och med 1912-13 av AB Lux, med
motorn från AB Elektromekaniska,
den vägde 20 kg och var flyttbar med
viss svårighet. Sedan såldes den av
Axel Wenner-Gren, från 1915 genom Svenska Elektron AB. Priset
var 400 kr. Därför är det inte förvånande att de flesta kunderna
var industrier, kontor, myndigheter och teatrar.
Ur Electrolux arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Utvalt av arkivarie Anders Gidlöf.
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R E C E N S E N T: B Ö R J E I S A K S O N ,
J O U R N A L I S T & F Ö R FAT TA R E

Allt detta berättas i högt tempo, med ett otal

försök att ersätta bensin med alternativa bränslen:

detaljer. Underhållande och osannolikt är det, men

gengas, bensin ur alunskiffer, metanol, biogas och

också tragiskt med tanke på slutet – konkursen i

nu – verkar det som – etanol. Den är, har det visat sig,

december 2011, med nedskärningar och arbet-

inte alls miljövänlig om man räknar in de utsläpp

slöshet som följd. Och en skuld för en statlig låne-

som produktionen ger upphov till.

garanti på 2,2 miljarder kr som skattebetalarna
får stå för.

Varför alternativa bränslen aldrig lyckats slå ut
bensin redogör ”Motorspriten kommer” för. Bokens

Och även om storspelaren själv, Victor Müller, inte

innehåll bygger på det tvärvetenskapliga projektet

lyckades göra det klipp han räknat med (genom

”Framtidens drivmedel? Biobränslen i historisk och

att göra vinst på att sälja Saab vidare) fick han bra

kulturell belysning”. Detta är den populariserade

betalt för sitt slit – utan att ha satsat ett eget öre.

versionen. Den är både lättillgänglig och upplysande. Inte minst när det gäller aktörerna och aktiviteterna bakom de framtidsbränslen som dyker upp
med ojämna mellanrum.

SAABS SISTA STRID
J ENS B. NOR DST RÖM
Lind & Co

Detta är, enligt undertiteln, ”den osannolika historien om Sveriges största konkurs”. Saabs skulder
vid konkursen var 9,4 miljarder kronor. Kreugerkraschen slutade med större skulder, erkänner

MOTORSPRITEN KOMMER

författaren. Men inte om man räknar med 1932
års penningvärde…

CHR ISTI A N NOR DLUND
Gidlunds förlag

SVENSK SNILLRIKHET

för att under 2010 och 2011 rädda det Saab han

För något år sedan var etanol framtidens miljövän-

Nordic Academic Press

köpt av GM. Här saknas ingenting: samarbete med

liga bilbränsle. Så var det också i början av 1900-

rysk (trolig) bedragare, lögner och bluffar (som

talet. Men då talade man om sulfitsprit. Den kunde

när Müller får GM att betala en pensionsskuld till

driva bilmotorer. Och eftersom den framställdes av

Det här är en antologi där elva forskare i tio artiklar

Saab Great Britain och tar hand om pengarna),

”lut”, en restprodukt vid massatillverkning, skulle

analyserar ”Nationella föreställningar om entre-

rensning av reservdelslagret för att hålla igång

produktion av sulfitsprit både skydda miljön och ge

prenörer och teknisk begåvning 1800–2000.” Här

produktionen, med mycket mera.

inkomster. Men sulfitspriten ersatte aldrig bensinen;

närgranskas myten om den svenska snilleindus-

bensinen var billigare. Och så har det gått med alla

trin. Det gör forskarna bland annat genom att titta

Men en osannolik historia är det. Den handlar om

M AG N U S R O D E L L ( R E D)

holländaren Victor Müllers hysteriska aktiviteter
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närmare på gamla och nya skrifter och filmer om
kända svenska snillen som John Ericsson, Gustaf
Dalén, Alfred Nobel och Ivar Kreuger.
De finner, inte överraskande, att filmerna och skrifterna presenterar snillrika hjältar som kan tjäna
som förebilder. Det var kanske inte så lyckat i Ivar
Kreugers fall. Men även om han var en fifflare, så
var han inte vilken bedragare som helst utan, enligt
Gustav Kärnestad, ”en svindlare av grandiosa dimensioner”. Hjältarnas framgångar spiller också över
på svensken i gemen, genom att teknisk begåvning
utmålas som ett nationellt särdrag.
Författarna tar inte ställning till om myten om
den svenska snilleindustrin är osann eller felak-

ALUNDA GJUTERI

tig. Men slutsatsen är att den har varit viktig för att

HANDEN, ÖGAT & JÄRNET

skapa ”ett nationellt samförstånd kring betydelsen
av vetenskap, teknik och industri för den svenska
och skapandet av begreppet svensk snilleindus-

Sven-Erik Larsson kom från Uppsala Nya Tidning

K E R S T I KO L L B E R G ( T E X T )
O C H B J Ö R N U L L H AG E N ( F O T O)

tri (myntat av professor Gunnar Andersson 1920)

där han varit ”landets vassaste kritiker av jordbruks-

Balkong förlag

är helt enkelt en tillämpning av det nu populära

och livsmedelspolitiken”. Wizelius beskrev honom

marknadsgreppet storytelling. Och även om det

som ”loj, känslomässigt konservativ…” Det började

förekommer en del upprepningar så är det både

med en totalkollision. Lagercrantz skrev en ledare

Alunda i östra Uppland är känt från en folkvisa,

roande och intressant att ta del av granskningen

om kvinnliga präster, som Larsson vägrade publi-

men knappast annars. Och att där finns ett gjuteri

av hur det har gått till.

cera. Problemet fick lösas av styrelseordföranden,

hade jag – trots många passager – ingen aning om.

Tor Bonnier.

Men ett sådant finns, sedan 1949. Det är det min-

nationen.” Presentationerna av de svenska snillena

sta i landet och drivs sedan 1980 av Bo och Göran

MAKTEN ÖVER ÅSIKTERNA
DN UNDER OLOF LAGERCRANTZ
OCH SVEN-ERIK LARSSON

Efter det blev samarbetet om inte bra, så relativt

Mattsson, söner till en av grundarna, med Görans

fritt från kollisioner. Sven-Erik Larsson tog hand

hustru Mia som tredje delägare.

om inrikespolitiken, Lagercrantz skötte kulturen.
Det var till och med relativt lugnt när Lagercrantz

I dag tillverkar gjuteriet i första hand konst på

under 1970-talet lät sig lyftas av vänstervindarna.

beställning av konstnärer, kopior av äldre urnor och

S VA N T E N YC A N D E R

Då var Sven-Erik Larsson mest intresserad av att

konstföremål åt Skansen och Riksantikvarieäm-

Atlantis

det skapades en borgerlig allians.

betet, samt souvenirer. Det har behållit de gamla
tillverkningsmetoderna och använder järnskrot

En skildring av detta ”samarbete” mellan två totalt

som råmaterial.

Svante Nycander arbetade som journalist på Dagens

olika personligheter på en arbetsplats med uppgift

Nyheter 1960–2000. Mellan 1979 och 1994 var han

att både spegla och påverka politik och kultur,

Kersti Kollbergs och Björn Ullhagens bok om detta

politisk chefredaktör. Han satt alltså på första par-

borde kunna bli spännande, men det blir den inte.

på många sätt annorlunda företag är vacker, bild-

kett 1960–1975 då Olof Lagercrantz och Sven-Erik

Svante Nycander redovisar och kommenterar nog-

rik, livfull och lärorik. Och deras berättelse visar att

Larsson delade chefredaktörskapet på Dagens

grant vad som händer, men läsaren känner sällan

även driften av ett så handfast och prosaiskt företag

Nyheter. Det var en nykonstruktion för att ersätta

av den laddning som borde ha fått luften att spraka.

som ett gjuteri kan vara en livsstil.

den avsatte Herbert Tingsten. Men den var inte
lyckad. Olof Lagercrantz var poet och chef för kulturavdelningen, ”full av oro och initiativ, impulsiv…” enligt journalisten och litteraturkritikern
Ingemar Wizelius.
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KRÖNIKA

VAD VORE JULEN UTAN
industriprodukter?
K RÖN I K A

Edward Blom är en känd tv-personlighet
och skribent med särskild inriktning på
matens, dryckens och näringslivets kulturhistoria. Vid sidan om anställningen i eget
bolag är han även knuten till Centrum
för Näringslivshistoria som fellow writer.

JULSAKER. I Bondesverige var julen helt och hållet hemproducerad. Bänkarna man satt på, ölen som fradgade i stopen, talgljusen som gav ljus i storstugan,
brödet, smöret, det kallskurna och det doftande
enriset på golvet. Endast saltet var en produkt av
näringsverksamhet.
F R Å N 1 8 0 0 -TA L E T blev vi alltmer beroende av industrin för vårt julfirande.
Förutom att vi slutade producera vår egen mat och dryck började det nu dyka upp
nya advents- och julföremål vi snart inte kunde vara utan.

Julgranen går visserligen tillbaka på urgamla nordiska traditioner att smycka sitt
hem med gröna kvistar och förekom i Tyskland redan på medeltiden. Men det var på
1800-talet som granarna blev större, och mer vanligt förekommande även i Sverige.
Och det var då de började hängas fulla med praktfulla dekorationer skapade av den
tidiga industrialismen: ljusstakar som gick att fästa på grenarna för likaledes fabrikstillverkade stearinljus, glänsande färggranna glasbollar, glittrande stjärnor, pappersflaggor och allt möjligt annat.

FOTO: EVA HILLDÉN SMITH

Inte bara julgranen kommer från Tyskland. I Nordtyskland fanns sedan gammalt en sed
att markera varje dag i advent för att räkna ner tiden, bland annat genom att tända ett
ljus varje dag. Härur uppkom adventsljusstaken. Den kom till Sverige under sent 1800tal men blev vanlig först på 1930-talet, populariserad av ärkebiskop Nathan Söderblom.
Adventskalendern har samma upphov. Den skapades på 1880-talet och blev en succé
när tryckeriindustrin började massproducera olika färggranna varianter. Till
Sverige importerades först de tyska, vilka alltid hade ett religiöst tema,
men sedan 1930-talet har vi en egen produktion, och i Sverige blev
kalendrarna profana.
Stjärnan är ju den klassiska kristna adventssymbolen. Stjärnor med
elektriska ljus började även de tillverkas i Tyskland på 1880-talet och
blev vanliga i Sverige ett 40-tal år senare.
Elektriska adventsljusstakar kommer däremot inte från Tyskland.
Det var en anställd på Philips i Göteborg på 1930-talet som kom på
att man kunde tillverka dem av kasserade julgransbelysningar.
Nu är förvisso julen inte i första hand beroende av ting utan
av kärleken mellan de människor som firar den. Men nog blir
det ännu mysigare med granar, stjärnor, ljus, kalendrar och
allt det andra pyntet. Tack, näringslivet! •

FÖ R E TAG S H I STO R I A / 0 3
4 / 14

55

F Ö R E TA G S Q U I Z E T

FÖRETAGSQuizet

Testa dina kunskaper om näringslivshistoria!
FR ÅGEKONSTRUKTÖR GUSTAV SVENSSON

FÖRETAGET

Tillverkning av
företagets
produkter sker
bland annat i
Skövde, Belgien
och Kina…

…och
naturligtvis i
Torslandaverken
på Hisingen i
Göteborg, där
även huvudkontoret
ligger.

Logotypen, som
bygger på
symbolen för
järn, ritades av
Helmer MasOlle.

Ägs numera till
51 procent av
kinesiska Geely.

Kinesiskt eller ej,
biltillverkaren är
ändå enligt de flesta
måttstockar att
betrakta som
Sveriges största
företag.

PROFILEN

Denne svensk deltog
i uppförandet av
flera skyskrapor i
New York, bland
annat den ikoniska
Flatiron Building.

Var majoritetsägare
i Svensk Filmindustri (SF) och
grundade 1908
byggfirma med
Paul Toll.

Det är dock
genom tändsticksoch finansimperium
han gjorde sig
världskänd och
förmögen.

Han har
kallats både
”Tändstickskungen”
och ”Fursten i den
globala
finansstaten”.

Hans namn har dock
främst gått till
historien med
den finanskrasch
som hans självmord
utlöste 1932.

PRODUKTEN

Denna produkt
– och tillika maträtt
– såldes första
gången 1967 i
Pittsburgh, USA.

I North Huntington,
Pennsylvania
hittar man ett
museum till
dess ära.

Har även funnits
i dubbel- och
megastorlekar.
I Indien säljer man
en variant kallad
Maharadja Mac.

Den här
signaturprodukten
har blivit så populär
att The Economist
använt den som ett
ekonomiskt mätverktyg.

Består av två
45-grams köttfärsbiffar, ost,
dressing, isbergssallad, pickles, lök
och bröd med
sesamfrön.

ÅRTALET

Tidningskoncernen
Marieberg köper
Sydsvenska
Dagbladet, Kvällsposten och
GöteborgsTidningen.

Bertil Jonsson
väljs till ny
LO-ordförande
efter Stig Malm.

Expressen och
Aftonbladet börjar
utkomma som
morgontidningar.

Sveriges riksdag
förbjuder tobaksreklam i tidningar,
tidskrifter, radio
och tv.

Nelson Mandela
blir Sydafrikas
president, och
Sverige kniper
bronset i
fotbolls-VM.

ORTEN

År 1303 skrevs
ortsnamnet
Aghastadhum.

Världens största
mynt, ett plåtmynt
på nästan 20 kg, är
tillverkat här.

Här finns både
myntmuseum och
Visentparken
där den stora
uroxen räddats
från utrotning…

… med hjälp av
Generalkonsul Axel
Ax:son Johnson, som
också utvecklade
ortens järnverk.

Är en viktig
järnvägsknut; vid
stationen i Krylbo
möts Dalabanan och
godsstråket genom
Bergslagen.

Företaget: Volvo Car Corporation/Volvo Personvagnar AB Profilen: Ivar Kreuger Produkten: Big Mac Årtalet: 1994 Orten: Avesta.
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FRÅGA OSS

H A R D U O C K S Å E N F R ÅG A O M F Ö R E TAG S H I S T O R I A ?
KO N TA K TA R E DA K T I O N E N @ F O R E TAG S H I S T O R I A . S E

FRÅGA OSS

FRÅGA: Hur gör jag enklast för att få fram information om ett företag
som inte finns längre? Jag vet att verksamheten låg i Stockholm och att
min farfar jobbade där på 1930-talet, men inte vilken ägaren var eller något
annat. / Johan

SVAR:

För att komma vidare i din sökning kan du söka i Stockholms Adresskalender
som du hittar i Centrum för Näringslivshistorias samlingar, men som också kan hittas
på landets bibliotek. Se libris.kb.se. Adresskalendern är ordnad efter år och du kan
söka i olika register på namn, yrke, företagsnamn eller adress. Kalendern är således
inte vansinnigt informationsspäckad, men sådana konkreta, korta uppgifter kan du
hitta där vilket kan vara en bra utgångspunkt för vidare sökande. Där kan du också följa
verksamheten från år till år. Du kan även läsa om olika verksamheter i Svensk industrikalender. Information om entreprenörer och andra företagspersoner kan du hitta i
biografiska lexikon som till exempel Svenskt Biografiskt Lexikon, Svenska män och
kvinnor och Vem är vem? Dessa kan du, liksom Stockholms adresskalender, hitta hos
Centrum för Näringslivshistoria eller på utvalda bibliotek.

Lina Wiberg, arkivarie hos Centrum för Näringslivshistoria

Gå med i Centrum för Näringslivshistorias vänförening! Ett medlemskap stöttar bevarandet av näringslivets historia och medlemmarna ges möjlighet att uppleva företagshistoriskt intressanta miljöer, bekanta sig med
unikt arkivmaterial och träffa en och annan näringslivsprofil av idag. Och inte minst – att under trevliga former träffa
andra med samma intresse för företagshistoria. Medlemskapet kostar 280 kr/år och då ingår även en prenumeration
på tidskriften Företagshistoria.
Läs mer på naringslivshistoria.se/vanforeningen.

I N Ä STA N U M M E R

NÄSTA NUMMER AV
FÖRETAGSHISTORIA
UTE DEN 17 MARS 2015

Hårda & mjuka varor
Vi ger dig godbitarna ur den svenska it-sektorns tidiga historia.

MANNEN BAKOM KAMERAN

BANANBOOMEN

Victor Hasselblad skapade en
fototeknisk sensation.

1909 introducerades en helt
ny frukt för svenskarna.

Prenumerera på Sveriges enda tidskrift om företagshistoria!

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot

Fyll i talongen eller gå den digitala vägen foretagshistoria.prenservice.se
4 nummer för 249 kronor

Kod: 332 1002

Fyll i namn och adress:
NAMN

ADRESS

EPOST
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FÖRETAGSHISTORIA
c/o Titeldata
SVARSPOST
20570342
110 12 Stockholm
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REKLAMKLASSIKER

Företagshistorien vimlar av fantasifulla och vackra reklamaffischer.
Klipp ut och spara eller njut av dem som de är i tidningen!
I detta nummer:
Reklamaffisch från sent 1890-tal för Stora Bryggeriet som låg vid
Hornsbergs strand på Kungsholmen i Stockholm fram till mitten
av 1930-talet.
Tecknad av Axel Sjöberg och märkt Jönköpings Littogr. Aktiebolag.
Ur Carlsberg Sveriges arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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I 150 år har vi tänkt
på resten av ditt liv.
Vi har alltid vetat att värde skapas över tid. Att tänka
långsiktigt lönar sig, oavsett var i livet du befinner dig
och vilka val du står inför just då. Därför har vi alltid
varit förebyggande, inte efterkloka.
Vi har utbildat trafikanter för att minska antalet olyckor.

Anställt brandingenjörer för att bygga brandsäkrare hus.
Stött forskning om friskvård för att sänka sjukfrånvaron.
Vår 150-åriga historia har visat att långsiktighet lönar sig
för alla. Därför tänker vi fortsätta tänka längre.
Se hur det gått till på skandiahistoria.se
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