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Bröderna Nobel och 
festernas fest
Till detta nummer har vi låtit oss 
inspireras av att Nobelpriset delas ut 
i december. Ingen svensk företagare 
har satt ett sådant avtryck som Alfred 
Nobel. Via sin donation är han inte 
bara den ende privatperson som har 
fått en egen flaggdag här hemma, utan 
hans namn är känt över hela världen.

Mindre känd än Alfred själv, och 
hans svenska 
industri, är 
att en del av 
Nobelprisets 
grundplåt 
uppkom ge
nom aktier i Alfreds bröders bolag, 
Branobel, och att det en gång var 
Rysslands största företag. Centrum 
för Näringslivshistoria har under 
f lera år drivit ett projekt i samarbete 
med de azeriska myndigheterna 
(senare även med Georgien och 
Ryssland) för att sprida kunskap om 
detta gigantiska företag som hade 
sin ekonomiska bas i Bakus olje
fyndigheter. I detta nummer utgör 
Branobel huvudtemat.

Intressant är att Nobelfesten, som 
egentligen i första hand borde vara 
en angelägenhet för den akademiska 
världen, har kommit att ses som 
”festernas fest” i Sverige, den till
ställning alla drömmer om att få 

vara med på. Antagligen 
beror det på att vi inte 

längre har någon 
överdådig kungabal 

på slottet vilken 
i gamla 
tider 
fyllde 
samma 

funktion. Själv är jag både studentikos 
och balfantast och ångrar bittert att jag 
inte som student årligen deltog i utlot
tandet av de platser som Stockholms 
studenter av tradition tilldelas på fes
ten. En enda gång fick jag in en ansö
kan och då blev det nit. 

Vid slutet av 1980talet hade dock 
Nobelfestens yttre börjat bli en 

smula medtaget, 
och strålglansen 
riskerade att falna. 
Inför 90årsjubi
leet bestämde sig 
Nobelstyrelsen 

för en nydaning. De hade sett 
hur Åke Livstedt i historisk anda 
hade skapat en fantastisk bankett 
vid Gripsholmsjubileet 1987. Nu 
fick han i uppdrag att omgestalta 
Nobelfesten, egentligen bara för 
detta år, men nyordningen blev så 
populär att den gjordes permanent. 
En artikel berör denna gestaltning, 
där Nobelservisen kanske spelar den 
viktigaste rollen, en annan går in 
på Klässbols historia, företaget vars 
linne sedan 1991 används till dukar 
och servetter på festen.

En idé som Livstedt inte fick ige
nom, var att gästerna under väntan 
på middagen skulle trakteras med 
sill och snaps. Det hade ju varit en 
fantastisk anknytning till historien ef
tersom nästan varenda svensk måltid 
mellan 1500talet och tidigt 1800tal 
inleddes just på detta sätt, med det 
s.k. brännvinsbordet. Så trots att ald
rig någon snaps dricks på Nobelfesten 
ingår ändå ett snapsglas i form av 
en liten djävul i servisen. Och det är 
det närmsta jag har lyckats komma 
Nobelfesten: att bli bjuden på en 
sup ur ett sådant glas. Jag tänkte på 
Robert Nobel i Baku när jag skålade.

Edward Blom, chefredaktör

En oljeanläggning i lågor, Baku 1880-tal. Kolo-
rerat foto av okänd konstnär. Brita Åsbrinks 
vykortssamling, samt Digitala arkivet hos 
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”En enda gång fick 
jag in en ansökan  
och då blev det nit.” 
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Släkten Nobel spelade en mycket 
framträdande roll för utvecklingen av 
Rysslands industri. 348 Natur & Kulturs tidigare vd 

Lars Grahn berättar om före-
tagets hundraåriga historia.

28Åke Livstedt blåste åter liv i no-
belmiddagen och dess status som 
festernas fest 1991.

Ett brev till släktföreningen Nobel 
i Sverige blev början på en åter-
upprättad kontakt med Baku.



Antalet bilar ökade snabbt under 1960-talet i takt med 
att teknikutvecklingen sänkte produktionspriset och 
människor fick det bättre ekonomiskt. Bilismen blev en 
folkrörelse, en kultur och en angelägenhet för hela famil-
jen. Kooperativet OK var tidigt med att uppmärksamma 
denna trend. Man ville erbjuda sina medlemmar den to-
tala bilismupplevelsen – vilket var mer än bara bensin och 

olja. Bland de aktiviteter som ordnades var Skansendagen 
en av de mest populära. Där fanns något för alla! Dessa 
barn som får saft direkt ur en bensinpump under en OK/
IC Skansendag, någon gång under det sena 1960-talet, ser 
dock lite skeptiska ut. Kanske är de oroliga för att få pet-
roleum i saftglasen. OK ekonomiska förenings historiska 
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ögon blicket
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Krönika | tove lifvendahl

den 5 oktober dog en människa som jag aldrig har träffat, 
och inte nämnvärt intresserat mig för. Han hette Steve Jobs 
och var en av två som grundade företaget Apple år 1976. 

Kanske kan vi aldrig riktigt förstå vilken enastående 
påverkan på sin samtid och framtid som Steve Jobs har 
haft. Hur definierar man ett begripligt mått på utveckling 
och tillgången till nya möjligheter? När företeelser väl 
finns på plats, är det svårt att föreställa sig tillvaron utan 
dem. En äldre släkting var oroad över en väninna som 
skulle köra bil norröver, och var förargad för att det inte 
fanns mobiltäckning under långa sträckor av resvägen. 
Mitt påpekande att detta var en modern oro förstod hon 
först inte. Ty även om hon är gammal, lever hon också i en 
tid där man för några år sedan skapade ett nytt system för 
basstationer, med ambitionen att omfatta 99,98 procent av 
Sveriges befolkning. 

Det går att sortera generationer utifrån om de var pre el
ler post då datorer och internet blev en allmän tillgång. Min 
äldste son, som ännu inte har fyllt tre, hanterar vant såväl 
iPhone som ”paddan”. Själv har jag ett tydligt minne av när 
pappa, som var grundskollärare i matematik, fysik och tek
nik, tog med mig och min syster till jobbet en lördag. 

Vi stod och såg hur han, med inte så lite högtidlighet, 
startade den stora fyrkantiga lådan som kallades dator. 
Det brummade och susade. Pappa skrev ordet run, som 
för oss blev likställigt med abrakadabra, för sedan hände 
det. Ja, inte direkt. Men en liten blinkande markör på den 
svarta skärmen avslöjade att något var i görningen. 

Efter åtskilliga minuters surr och blink från datorn, och 
höggradig koncentration från pappa, fick vi se prov på vad 
det här som hette dator kunde användas till: ett program 
som erbjöd träning i multiplikation upp till tians tabell. Vi 
var förbluffade. Undrade hur datorn visste vad som var rätt 
svar. (Mer än tio år senare arbetade jag på ett företag där 

den ekonomiansvarige gjorde alla timrapporter och löner 
i ett program på datorn, men sedan ändå tog fram räkne
maskinen och räknade om alltsammans, summerade för 
hand i prydliga kolumner. Bara för att vara på den säkra 
sidan, liksom.)

Det här var runt 1981–1982, och man fick själv pro
grammera i dataspråket Basic. Det fanns en kassettband
spelare kopplad till datorn, och minnet uppgick till svind
lande 1–2 kB. Tidningen Popular Mechanics förkunnade 
1949 att datorer i framtiden inte skulle komma att väga 
mer än ett ton. De fick rätt. I dag blir man med dator titt 
som tätt, och det är ett medvetet och önskat tillstånd. 
Man väljer med omsorg, och när beslutet är fattat inleds 
närkontakten, och lojaliteten byggs upp. 

Det lilla äpplet som dyker upp på skärmen när jag star
tar min iPhone eller iPad har samma magiska skimmer 
kring sig som det hade när det satt på, den i mitt tycke ex
tremt nätta, Macintosh Classic II, på vilken jag har skrivit 
universitetsuppsatser, och i oräkneligt antal timmar spelat 
Tetris eller Risk. 

En BBClyssnare som ombads kommentera dödsbudet 
proklamerade: ”Tre äpplen har förändrat världen: Evas äpp
le, Newtons äpple och Jobs äpple.” Jag är beredd att backa 
upp den utsagan. På en samhällskulturell nivå förändras 
världen när fler människor ges tillträde till kommunikation 
och information, och det ger dem egenmakt och redskap att 
utvecklas, samt länkar samman dem med andra människor. 
Så tack, Steve Jobs. Du skrev verkligen historia.

tove lifvendahl har föräldraledigt från arbetet som 
kommunikationschef vid Svenskt Näringsliv, men är också 
samhällsdebattör och författare, aktuell med boken "Från 
sagoland till framtidsland: Om svensk identitet, utveckling 
och emigration".
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En annan 120åring är Scania, liksom Fazer med anor 
från 1891. Verksamheten tog sin början med grundandet 
av Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje, Vabis. Från början 
tillverkade man bara järnvägsvagnar. Tio år senare starta

des cykelfabriken Scania i Malmö, och 1902 byggdes där 
den första lastbilen. År 1911 slogs de båda företagen sam
man. Lastbilar och bussar blev huvudinriktningen, och 
Scaniafordon rullar i dag över alla kontinenter. 

Schweizeriet som blev koncern
Ett företags 120årsdag är inte något som brukar upp
märksammas särskilt mycket, där den ligger lite inklämd 
mellan 110 och 125årsdagen, men det har inte hindrat 
finska Fazer. Verksamheten inleddes år 1891 med att Karl 
Fazer startade ett konditori på Glogatan 3 i Helsingfors. 
Vid denna tid utvandrade många schweiziska kondi
torer till övriga Europa – på svenska hette till och med 
inrättningar där man kunde äta bakverk och dricka kaffe 
med avec just schweizeri. Konditoriet finns kvar än i dag, 
men har utökats med choklad och konfektyrtillverkning 
(1894), bagerier (1952) och cateringverksamhet (1976). 

Jubileet har uppmärksammats på åtskilliga sätt, bl.a. 
genom en återupptagning av brödbakningen vid ori
ginalkonditoriet, sponsring av musikaluppsättningar, 
sammanställning av minnen i en digital historik, re
cepttävlingar och utgivning av företagets äldsta kara
meller i jubileumspåsar prydda inte bara med bilder av 
Glogatan utan även av ett kärleksbrev från Karl Fazer 
till hustrun Berta.

I Sverige, eller i alla fall i Stockholm, har nog Fazers 
jubileumscafévagn på Djurgårdslinjen varit det som 
uppmärksammats mest.

Noterat

Scania 120 år
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Västsvenska 
 Handels kammaren 
350 år! 
Sveriges äldsta handelskam
mare fyller hela 350 år. 
Ursprungligen bildad 
som ett köp och han
delsgille i Göteborg, 
utvecklade den sig med 
tiden till en betydande 
industri och handels
kammare för hela västra 
Sverige. Firandet har 
pågått hela året, men 
nådde sin höjdpunkt 
med galamiddag 
den 14 oktober. 
Företags minnen 
säger grattis, 
och hoppas 
återkomma 
med en artikel 
om kamma
rens historia 
längre fram.

... och Hobbex fyller 50
Hobbex fyller 50. Genom åren har postorderföretaget försett storögda 
pojkar, och andra, med fascinerande prylar som röntgenglasögon ”som 
ser rakt igenom kläderna”, radiostyrda bilar, walkie talkier och formar 
i vilka man kunde göra ”ispinuppor” till drinken. Grattis!

Nyskapande historiefilm
Volvo Construction Equipments har fått en 
internationell utmärkelse, en s.k. Dolphin 
vid 2011 års Corporate Media & TV 
Awards för sin nya historiska kortfilm The 
Master Builder. 

Filmen berättar på ett fängslande och 
annorlunda sätt företagets historia, som 
är betydligt äldre än Volvovarumärket. 
Bolinders mekaniska verkstad, som en 
gång var Stockholms största arbetsplats, 
är med i historien liksom Munktells i 
Eskilstuna. (Med tiden hamnade båda 
inom Volvo BM där initialerna just stod 
för Bolinder Munktell.)

Det är inte ofta man kan säga om 
en företagshistorisk film att den är ny
skapande, men det är verkligen denna. 
Företagsminnens läsare rekommenderas 
att gå in på Youtube och söka på The 
Master Builder! Förhoppningsvis finns 
snart även den svensktextade version 
som företaget har utlovat – berätta
ren, Hollywoodskådespelaren Philip 
Barantini, har nämligen en snabb och 
svår engelska. 

Berns nya 
 logotyp
Nöjesetablissemanget 
Berns i Stockholm 
byter logotyp. Bakom 
den nya grafiska pro
filen och loggan står 
företaget Neumeister. 

Berns salonger 
grundades år 1863 
av den tyske kon
ditorn Heinrich 
Robert Berns. 
Etablissemanget fick 
omedelbart en cen
tral roll i det stock
holmska nöjeslivet. 
Lokaliteterna känne
tecknades av en oer
hörd elegans, signerad 
Johan Fredrik Åbom, 
men var å andra sidan 
så väl tilltagna att de inte bara riktade sig till de mer bemedlade, utan 
likt en stor teater eller opera hade hela staden som målgrupp. 

Här syns en barnmatsedel från 1950talet som bl.a. visar hur Berns
loggan såg ut då. 
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Familjen Nobel drev 
Rysslands största företag
Familjen Nobel intar en särskild plats i Rysslands närings-
livshistoria. Tre generationer Nobel – från första hälften 
av 1800-talet och ända fram till 1918 – hade sin verksamhet 
i Ryssland. Fadern Immanuel, sönerna Ludvig, Alfred och 
 Robert samt Ludvigs söner Carl och Emanuel spelade en 
mycket framträdande roll inte bara för grundandet och ut-
vecklingen av Rysslands industri i allmänhet utan också för 
Rysslands försvarsindustri. | anatolij fjodorovitj sergejev
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Jordlotterna med oljeborrtorn låg tätt vilket orsakade 
många brandolyckor och dödsfall. Under oroligheterna 
1905 och 1917–1918 begicks dessutom flera attentat. En 
oljebrand kunde vara förödande för verksamheten ekono-
miskt. Kolorerat foto av okänd konstnär. Digitala arkivet 
hos Centrum för Näringslivshistoria.

Familjen Nobel drev 
Rysslands största företag
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amiljen nobel var en unik 
företeelse,inte bara i Ryssland. 
Deras verksamhet påverkade i 
mångt och mycket människors 
syn på krig och fred, humanism 
och införandet av innovatio
ner som kom att ändra många 
människors tillvaro. Tidskriften 
Forbes publicerade i ett speci
alnummer en lista över de 100 

rikaste entreprenörerna i det ryska imperiet, och först på 
denna lista hamnade familjen Nobel, vars tillgångar uppgick 
till mer än 60 miljoner rubel.

Minor gav flytt till S:t Petersburg
År 1837 började Immanuel Nobel att skriva till ryska mili
tära myndigheter och föreslå att man borde börja tillverka 
land och sjöminor. På inbjudan av den ryska regeringen 
reste Nobel till S:t Petersburg där han för furst Michail 
Pavlovitj Romanov demonstrerade hur hans egenkonstru
erade minor verkade. Furstens beslut blev positivt – Nobel 
tilldelades 25 000 rubel för att utveckla produktionen. 
Kort därefter tilläts han att skapa ett gjuteri för tillverk
ning av vapen i S:t Petersburg. Detta företag, som bildades 
1846 på den västra stranden av Neva, bredvid Samsonbron 
(nuvarande Frihetens bro) var beläget på Peterburgsidan 
av staden (som från 1914 kallades Petrogradsidan) och 
fick namnet “Gjuteri och Mekanisk Verkstad. Immanuel 

Nobel och Söner”. Pengarna möjliggjorde för Nobel att 
f lytta sin familj till ett eget hus i S:t Petersburg i  oktober 
1842.

Gjuteriet och verkstaden utvecklades snabbt till en stor 
fabrik med f lera gjuterilinjer, plåtslageri, pressar och ång
drivna pressar och valsverk. I fabriken tillverkades såväl 
verktygsmaskiner och ångmaskiner som diverse utrust
ning, t.ex. rör för central uppvärmning. Sådana hade tidi
gare inte tillverkats i Ryssland.

Nobels barn fick en grundlig utbildning och kun
skapsbas i kemi, fysik och matematik under ledning av 
utmärkta lärare. Två av deras lärare vet vi namnen på: i 
språk och historia undervisades de av B. Lare Santesson, 
och i naturämnen av den kände kemisten professor N.N. 
Zinin, som sedermera blev ledamot av S:t Petersburgs ve
tenskapsakademi.

Immanuels uppgång och fall
Nobels fabrik fick stora militära beställningar, som gevär 
och kanoner. Då tsaren misstänkte att Englands flotta skulle 
anfalla ön Kronstadt fick Nobel uppdraget att konstruera, 
tillverka och utplacera undervattensminor i Finska viken. 
År 1853 fick han en utökad order av minor men också en 
brådskande order på ett stort parti ångmaskiner till den 
ryska flottan. Nobel lät bygga 11 ångmaskiner med effekt på 
mellan 200 och 500 hästkrafter på sin fabrik. Dessa kom att 
driva krigsfartyg som Vol, Gangut och Retvizan.

Men Ryssland förlorade kriget. Fred slöts och den nya 
regeringen bröt alla tidigare ingångna avtal och kontrakt, 
med följden att Nobels fabrik blev helt utan orderstock. 
Företaget gick i konkurs och Immanuel Nobel blev utblot
tad. År 1859 återvände han med sin fru och yngsta son 
Emil till Sverige.

Ny generation, nytt försök
De tre sönerna Robert, Ludvig och, för några år även, 
Alfred stannade dock i S:t Petersburg. År 1862 startade 
Ludvig Nobel en egen verkstad: Järn, koppar stål och 
ångfabriken Ludvig Nobel. Under en period fortsatte han 
även driva faderns gamla och kom 1870 att köpa tillbaks 
denna ur konkursboet. och grundade där maskintillverk
ningsföretaget Ludvig Nobel (sedermera Russkij Diesel). 
Denna fabrik, som kallades ”Mekaniska Fabriken”, kom 
att utföra allehanda beställningar – såväl militära (till
verkning av gevär, granater, minor, hylsor och kanonlavet

ter) som civila (maskiner och utrustning). Tre år av idogt 
arbete krävdes för att bygga denna mekaniska fabrik, som 
var kapabel att utföra de mest komplicerade order under 
mycket hård konkurrens med andra tillverkare.

Det är värt att påpeka att man på den ”Mekaniska 
Fabriken” inte bara tillverkade maskiner och utrustning 
utan även utarbetade teknologi, och utbildade personal 
som sedan kom att utgöra grunden för såväl helt nya 
fabriker som utökade fabriksenheter. Till exempel till
verkades på den mekaniska fabriken Ludvig Nobel en 
unik och skräddarsydd utrustning för Izjevskfabriken där 
man under 1870talet hade börjat tillverka ett gevär enligt 
Berdanoks teknologi (Berdanok). Därefter skickades de 
bästa ingenjörerna, mekanikerna och arbetsledarna från 
Nobels fabrik till Izjevsk där de sattes att utbilda lokal 
personal vid nyckelavdelningarna.

medarbetare som endast hade 
ett mål i sikte – att vara först i 
allt och överallt



11företagsminnen 2011:5

Ludvig Nobels verksamhet inom artilleriområdet ut
gör ett särskilt kapitel i den ryska mekaniska historien. 
Företaget blev mer och mer högteknologiskt. Bröderna 
Nobel behängdes med ordnar och medaljer – men redan 
f lera år tidigare vågade bröderna fatta ett viktigt beslut 
som kom att få en avgörande betydelse för deras vidare 
öden ...

Robert Nobel skickades år 1873 till Kaukasus för att ut
röna om man kunde köpa virke av valnötsträ där. På plats, 
i närheten av den lilla byn Baku, såg han hur bäckar av 
mörk, fet olja trängde rakt upp ur jorden. Robert förstod 
direkt vilken rikedom trakten förfogade över!

Branobel grundas
Den 31 augusti 1878 skickade Ludvig Nobel en förfrågan 
till finansministeriet om att upprätta ett aktiebolag med 
namnet Tovarisjtjestvo neftianogo proizvodstva bratiev 
Nobel (på svenska och i förkortning: Branobel). Vid denna 
tid realiserades nästan allt som hade initierats av Ludvig 
Nobel: den första oljeledningen, den allra första oljetan
kern Zoroastr (som för övrigt byggdes i Sverige enligt 
ritningar av Ludvig Nobel själv) för transport av oljepro

dukter samt ett stort antal oljeterminaler. Investeringarna i 
allt detta uppgick till en miljon rubel, men för att fullfölja 
investeringsprogrammet och nå ut till världsmarknaden, 
och för att konkurrera med den amerikanska bensinen, 
krävdes ytterligare medel. Därför fick aktiebolaget ett ak
tiekapital på hela 3 miljoner rubel. 

Oljeimperiet som bildades av Nobel kom att få en mo
nopolliknande ställning på de inhemska marknaderna i 
Ryssland och Europa: lejonparten av alla oljeterminaler 
under 1880 och 1890talen tillhörde Nobel. Detta gav 
dem möjlighet att sätta ett förnuftigt pris på oljan.

Branobels verksamhet visade vad man kan åstadkomma 
med uppfinningsrikedom, idogt arbete och ivrigt arbetande 
medarbetare som endast hade ett mål i sikte – att vara först i 
allt och överallt. Branobel kontrollerade fabriker för tillverk
ning av kärror och cisterner för transport av oljeprodukter, 
reparationsverkstäder och depåer, skapade ett stort distribu
tionsnät i alla större ryska städer, i synnerhet kring Volga.

Sönerna tar över
Efter att Ludvig Nobel hade dött lyckades hans söner 
Carl och Emanuel, som i sin praktiska verksamhet hela 

Emanuel Nobel i sitt kabinett i S:t Petersburg år 1898. Ur boken The Nobels and Baku Oil, 2009, samt Digitala arkivet 
hos Centrum för Näringslivshistoria.
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tiden hade vägletts av sin far, att fortsatt framgångsrikt 
omvandla allt nytt inom vetenskap och teknik till de 
mest effektiva, praktiska tillämpningar inom  produktion.

Carl Nobel (1862–1893), föddes i S:t Petersburg och 
fick där en ypperlig utbild
ning i hemmet, varefter 
han studerade maskinbygg
nad i England, Amerika 
och Tyskland. Han var 
ingenjör till yrket och en 
av de första i Ryssland som 
började uppmärksamma 
inte bara fotogendrivna 
motorer, utan även den 
svenske ingenjören Gustaf 
de Lavals (1845–1913) sepa
ratorer som snart började 
tillverkas på Nobels fabrik. 
För att effektivt kunna 
distribuera separatorerna 
till ryska jordbruk bildades 
bolaget “Alfred Nobel”. 
Detta ledde till att Alfa 
Lavalseparatorerna bara i 
västra Sibirien uppnådde en 
marknadsandel på 90 %. 

Carl Nobel dog den 28 
november 1893. Efter hans 
alltför tidiga bortgång över
gick kontrollen av Ludvig Nobel och Branobel till brodern 
Emanuel Ludvigovitj. Denne föddes i S:t Petersburg och 
fick sin första utbildning i den lokala Heliga Annaskolan 
och därefter i en polyteknisk skola i Berlin, varefter han 
avslutade med en teknisk högskoleutbildning i Stockholm. 
År 1889 antog han ryskt medborgarskap. Emanuel 
Ludvigovitj Nobel kom att bli en av de mest betydande 
personerna i Rysslands finans och industrivärld.

Vid denna tid hade Branobel utvecklats till ett mycket 
stort, och betydande vertikalt integrerat oljebolag med verk
samhet inte bara i Ryssland utan även i Eurasien. Tack vare 
Emanuel organisatoriska talanger var bolaget år 1901 världens 
största oljeproducent. Man började bygga bensinstationer vid 
vilka bensin för första gången såldes till ett fast pris.

Dieselmotorer och skeppsbyggen
Då Emanuel på sin fars fabrik hade tillgång till ett stort 
tekniskt kunnande för att realisera sina idéer, insåg han 
snart potentialen för dieselmotorn i Ryssland, landet som 
hade så stora oljereserver, raffinaderier samt transport
möjligheter som han dessutom själv förfogade över. År 
1897 inledde Emanuel förhandlingar med Diesel själv. 
Kort därefter fattade han ett ovanligt beslut – att bilda 
ett gemensamt bolag med säte i Tyskland för distribution 
av dieselmotorerna i Ryssland. Den 14 februari 1898 möt

tes Emanuel Nobel och Rudolf Diesel på hotell Pallas i 
Berlin och kom överens om att bilda ett sådant bolag.

Den motor som blev resultatet kom att bli en prototyp 
för alla dieselmotorer i Ryssland. Den allra första produce

rades 1899 på fabriken Ludvig 
Nobel i S:t Petersburg.

År 1903 fick maskinbygg
nadsfabriken i Kolomensk 
rätten att tillverka dieselmo
torer i Ryssland, därefter ett 
gjuteri i Riga, sedan fartygs
varvet i Nikolaevsk (dagens 
Mykolajiv i Ukraina) och 1911 
stålverket Sormovo utanför 
Nizjnij Novgorod vid Volga. 

Fabriken Ludvig Nobel 
blev först i Ryssland med 
att förse fartyg med diesel
motorer. Pråmarna Vandal 
och Sarmat var först med att 
utrustas med dieselmotorer. 
Det första motorfartyget 
blev snart byggt och kom att 
bli en katalysator för en helt 
ny fartygsindustri. År 1907 
byggdes den första reversibla 
dieselmotorn, och 1913 var 
14 fartyg utrustade med så
dana dieselmotorer. År 1908 

utfördes försök vid Nobelfabriken med den allra första 
reversibla fyrtaktsdieseln. Denna motor kom att driva 
kanonbåtarna Kare och Ardagan.

Emanuel Nobels förtjänster inom skeppsbyggnads
området kom att uppmärksammas inte bara under tsar
tiden utan även under de första åren av den nya makten, 
Sovjetunionen. Härvid underströks att Nobelfabriken 
”förfogade över en teknologi som inte var sämre än ut
ländsk utan i många fall bättre”. Därför kom Nobel 
att bilda grunden för produktion av dieselmotorer i 
Sovjetunionen.

Minnet vårdas
I Ryssland minns och vördar man dynastin Nobel. Det an
ordnas internationella konferenser i Moskva, Jaroslavl och 
S:t Petersburg. Ett antal gator i f lera städer bär namn efter 
Nobel. Grundstenen till ett minnesmärke över Nobel är 
lagd i staden Rybinsk. Ludvig Nobelpriset är sedan 2004 
återinstiftat och ett f lertal böcker har getts ut och ges ut 
om historien om Nobeldynastin i Ryssland.

anatolij fjodorovitj sergejev är ek.lic., professor och 
författare till två ryska böcker och ett flertal artiklar om 
familjen Nobel och dess verksamhet i Ryssland..  
översättning: per lundberg.

Emblem med elddyrkartemplet, skapat till 
 Branobels jubileumsbok 1904.
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Ingen annan svensk släkt hade sådan bety-
delse för det ryska näringslivet som familjen 
Nobel. Immanuel Nobel var en av de innova-
törer som efter konkurs i Stockholm prövade 
lyckan i S:t Petersburg kring 1800-talets mitt. 
Sönerna Ludvig, Robert, Alfred och Emil 
följde i hans fotspår och blev framgångsrika 
innovatörer och företagare. Av dessa är väl 
Alfred Nobels historia i Sverige mest känd, 
men det var hans bror Robert som började 
med oljeverksamheten. Han fick snart fram 
en bättre produkt än Standard Oil, som då 
var marknadsledande, och 1878 bildades 
Naftaproduktionsaktiebolaget Bröderna 
Nobel – förkortat till Branobel, även kallat 
Naftabolaget. (Ordet nafta kommer från 
persiskan och är en synonym till olja.) 
Nivån på oljeindustrin i Baku var före Nobels 
ankomst mycket låg. Genom att anställa tek-
niskt kunnigt folk och genom industrispiona-
ge i USA, byggde Robert och Ludvig Nobel 
på kort tid upp ett avancerat distributions-
system med pipeliner, tåg- och båttranspor-
ter. Världens första tankfartyg (i svenskt 

bessemerstål) Zoroaster, konstruerades av 
Ludvig. Hans etablerade maskinfirma i S:t 
Petersburg var också en förutsättning för 
hela projektet då det svarade för produktion 
och leveranser av material. 
Ludvig lät även bygga villastaden Petrolea i 
Baku där de anställda, många av dem svenskar 
och deras familjer, fick goda bostäder och 
social omvårdnad. Livet i Baku var hårt, 
klimatets variationer var stora, och branschen 
en av världens mest konkurrensutsatta med 
nationella intressen. 
Branobel konkurrerade snabbt ut Standard Oil 
på den europeiska marknaden och kom med 
tiden att bli det största företaget i Ryssland, men 
under 30 år kom kampen om oljemarknaderna 
att likna ren krigföring, där konkurrenten tog till 
sabotage och ryktesspridning för att skada den 
svensk-ryska konkurrenten. 
Robert Nobel lämnade verksamheten redan 
1882 och Ludvig Nobel dog 1888 efter att bok-
stavligen ha arbetat ihjäl sig och det blev hans 
son Emanuel som 28 år gammal tog över huvud-
ansvaret för företaget. Projektet hade inneburit 

hårda stridigheter mellan bröderna Nobel, men 
de försonades och Emanuel betalade igen de 
pengar farbrodern Alfred Nobel hade satsat i 
projektet. Dessa gick sedan in i den stiftelse Al-
fred Nobel hade grundat. Pengarna från Brano-
bel och oljefälten i Tsarryssland kom därmed 
att utgöra drygt 12 procent av Nobelstiftelsens 
grundkapital på mer än 31 miljoner kronor. 
Den ryska revolutionen 1917 gjorde att den 
tredje generationen Nobel tvingades fly 
från Ryssland genom skogarna till Finland. 
Familjen förlorade industriimperiet, inte bara 
oljebolaget och maskinverkstaden, utan också 
tillgångar i en rad företag som de var delägare 
i, företag inom oljeutvinning och produktion, 
depåer, tankvagnar, rederier och oljefält. 
Standard Oil hade dock kvar verksamhet i 
landet, och genom att sälja hälften av aktierna 
i Branobel till Standard Oil, trots att större 
delen av dem var oåtkomliga i Petrograd, fick 
familjen ut en del av förmögenheten. 

anette karls fors är projektledare 
vid Centrum för Näringslivshistoria. 

DeLFINaNSIerING aV NoBeLPrISet

Karta över Rysslands europeiska del med bröderna Nobels oljedepåer utmärkta år 1910. Jubileumsboken 25 år med Bröderna Nobel och 
Digitala arkivet från Bröderna Nobel hos Centrum för Näringslivshistoria.
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bröderna robert, ludvig och Alfred Nobel var välin
formerade om utvecklingen inom tekniska och kemiska 
områden. Ludvig hade hört talas om att ryssen Kokeroff 
år 1857 hade anlagt en liten fabrik i Baku i södra Kaukasus 
där han gjorde kerosin, fotogen, och det första raffinade
riet var i gång 1863. Ludvig ansåg i brev till Robert år 1864 
att ”priset ännu är för högt. Troligtvis kommer dock denna 
olja att snart nog göra concurrence med den amerikanska. 
Tillgångarna är fullt ut lika rika som de i Amerika. I all
mänhet har Petroleum en i allo lysande framtid”.

På jakt efter trä
Ryska regeringen upphävde arrendeformen på jord i ja
nuari 1873. Staten sålde nu genom offentliga auktioner 

jordlotter (parceller) till högstbjudande. Det lönade sig att 
investera. Robert hade länge velat resa till Baku, han hade 
erfarenheter av kerosin från Lamp och lysoljemagasinet 
Aurora i Finland. Men Ludvig erbjöd Robert att på kom
mission tillverka 500 000 stockar till de ryska armégevären, 
de s.k. berdankorna, i Izjevsk. Robert visste att valnötsträ 
var bäst och att trädet växte i södra Kaukasus. Men först 
skulle Robert studera tillverkning av gevär i Schweiz och 
Österrike och därefter söka trä till stockarna i Kaukasus. 

Robert besökte brodern Alfred (som hade grundlagt 
en förmögenhet genom tillverkning och försäljning av 
nitroglycerin) i Paris. Bröderna diskuterade de moderna 
tillverkningsmetoderna för gevär som Robert hade iakttagit. 
Därefter gjorde Robert en grundlig genomgång av skogarna 

robert Nobels första 
oljeraffinaderi
Robert Nobel hade haft svårt att nå samma framgångar som sina 
bröder. Men rykten om den flödande oljan i Baku intresserade ho-
nom. När en affärsresa för broderns räkning förde honom till Kauka-
sus föddes idéerna som kom att bli Branobel. | brita åsbrink

Det zoroastriska elddyrkartemplet Ardhur-Ghur i Baku på ett kolorerat vykort. Branobel använde templet som en sorts 
logotyp och döpte även sin oljetanker till Zoroaster. Okänd konstnär. Digitala arkivet hos Centrum för  Näringslivshistoria
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i bergen väster om Baku, vid Kaspiska havet. Rapporten till 
Ludvig i september 1873 var negativ, skogarna var endera för 
gamla eller för vanskötta för att räcka till gevärsproduktion. 
Men Robert hade sett hur ”Baku blivit en livlig ort”. 

Brödrahjälp
Mot slutet av 1873 återkom Robert till S:t Petersburg. Han 
fick 25 000 rubel av Ludvig som ersättning för nedlagt ar
bete i sökandet efter stockvirke och begärda upplysningar 
om vapentillverkning. Robert återvände i början av 1874 
till Baku med ångtåg till Tsaritsyn (dagens Volgograd) och 
med båt på Volga via Astrakan till Baku. Skepparen på 
flodbåten var en holländare Debour, vars raffinaderi och en 
jordlott i Baku Robert köpte. 

Ludvig kunde den 31 oktober 1875 meddela Alfred att 
Robert hade funnit utmärkt nafta (råolja) på 10 famnars djup 
på ön Cheleken. Frågan var hur han skulle klara att driva till
verkningen och försäljningen. Ludvig och Alfred hade erfa
renhet av Roberts misslyckanden tidigare. Nu ville de hjälpa 
honom och hade gett både pengar och goda råd av teknisk 
natur. Ludvig hade dock svårt att bedöma Roberts nya upp
finningar i destilleringen och reningen av oljan. 

”Huvudsaken är och blir dock att förstå att driva saken i 
stort på förnuftigt sätt. Jag tänker alltid på, att vi, d v s du 
och jag, borde tillsammans resa dit för att se, om vi kunde 
hjälpa honom på något sätt. För oss har det ju lyckats att bli 
oberoende, och vi borde därför söka hjälpa Robert att också 
komma i samma ställning. Tänk därför på resan till Baku.”

Första inmutningen
Robert gjorde en inmutning på ön Cheleken på östra sidan 
av Kaspiska havet, men lämnade den och koncentrerade sig 
på Bakuområdet. Där, i Svarta staden var 120 små raffinade
rier i gång. På oljefälten i Baku användes primitiva metoder, 
men nu började en teknisk utveckling. Robert gav svensken 
Martin Westwall, som redan drev en mekanisk verkstad i 
Baku med svenska yrkesmän, i uppdrag att tillverka appara
turen till raffinaderiet och gjorde honom senare ansvarig för 
driften. Två unga svenska civilingenjörer, Erland Theel och 
August Avelin, anställdes som kemist och produktionschef. 

På hösten 1875 drogs tillverkningen i gång. Robert fann sig 
tillrätta i ett Baku med oljefeber. Den enklaste bondson som 
satte spaden på rätt ställe kunde bli oljebaron. Rikedomen 
flödade ur Absherons brungula halvöken.

På hösten 1876, när Ludvig var på väg till Baku, skrev 
han ett långt brev till Alfred. Ludvig behövde utarbeta 
”en communicationslinje för att transportera oljorna i stor 
skala från Baku”. Hans beräkningar hade visat sig bättre än 
han hade trott: ”Företaget är ej svårt att utföra, men den 
vinst det kommer att kunna ge är oerhörd”. I Baku hade 
Ludvig och Robert arbetat med att göra klart fabriken. De 
hade lagt ner 300 000 rubel själva och generalmajor C.A. 
Standertskjöld hade bidragit med 150 000 rubel, vilket gav 
ett grundkapital på 450 000 rubel för oljeberedningen en
samt. Därutöver behövdes 2 000 000 rubel till rörledningar 
och stora reservoarer av järn.

Glad för Roberts skull
Ludvig skrev till Alfred att man med säkerhet och utan 
överdrift kunde räkna med 50 procent årlig vinst under 
flera år i rad:

Jag är glad att kunna berätta Dig detta, emedan 
det skall glädja dig för Roberts skull, vilken haft bra 
många svårigheter att bekämpa därnere i det föga 
behagliga hålet – Baku kallat.

I början av 1877 kunde bröderna Ludvig och Robert 
Nobel så lägga fram en plan för brodern Alfred där de 
utförligt beskrev hur oljeföretagets hela system för raf
finering, transporter med båt och tåg, lagring och för
säljning skulle arrangeras. Den verksamhet som skulle 
komma att bli Rysslands största privata företag hade 
påbörjats.

brita åsbrink är frilansande skribent som har skrivit 
boken ”Ludvig Nobel: ’Petroleum har en lysande framtid’” 
samt texterna på www.branobelhistory.com. Hon har själv 
tjänstgjort i Baku och väckt idén både till en tv-dokumentär 
om Branobel och CfN:s stora Branobel-projekt.

Centrum för Näringslivshistoria 
har inventerat historiska arkiv i 
Sverige och i Azerbajdzjan och 
funnit ett rikt material om brö-
derna Nobels pionjärinsatser 
inom oljeindustrin i det dåvarande 
Tsarryssland. I samarbete med His-
toriska Riksarkivet i Azerbajdzjan 
genomförs nu ett projekt för att 
tillgängliggöra källmaterialet för 
forskning. Projektet förväntas inte 
minst ge kunskaper om Kaukasi-
ens samhällsekonomiska utveck-

ling, men också leda till att fler 
berättelser om den svenskryska 
näringslivshistorien återupptäcks. 
Projektet har även kommit att 
omfatta Georgien och Ryssland.

På ett unikt sätt kan delar av 
källmaterialet nås via www.brano-
belhistory.com Där finns en mängd 
fascinerande och detaljrika artiklar 
om hur Rysslands största, privata 
företag byggdes upp: Naftaproduk-
tionsaktiebolaget Bröderna Nobel, 
eller i förkortad form Branobel.

Webbplatsen har nyligen till-
delats Verbala priset i tävlingen 
Svenska Webb-priset 2011. En enhäl-
lig jury önskade premiera den för 
utomordentligt bra textinnehåll och 
för ett överraskande initiativ som på 
ett välformulerat och pedagogiskt 
sätt fängslar, lockar och lotsar besö-
karen genom ett stycke väl bevarad 
historia.

Tävlingen grundades 2011 och 
arrangeras av tidskriften Populär 
Kommunikation. 

www.branobel.com - en prisad sajt
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Nobelfamiljen tillbaka i Baku
Vid ryska revolutionen konfiskerades hela familjen Nobels väl-
diga företagskoncern och alla västerlänningar flydde hals över 
huvud. Men i Baku mindes man sin historia. Efter kommunismens 
fall och Azerbajdzjans frigörelse återupptogs kontakter med brö-
derna Nobels ättlingar. | brita åsbrink

det kom ett brev från Baku till släktföreningen Nobel 
i Sverige. Försändelsen kom från evangelisk–luther
ska församlingens ordförande Tamara Gumbatova. 

Församlingens kyrka, Die Kirche, planerade att fira 100 
år i mars 1999 och nu hoppades man att släkten Nobel 
skulle hedra den med sin närvaro. Det blev inledningen 

En vacker vårdag har damer och herrar boende i stadsdelen Villa Petrolea slagit sig ner i gröngräset nedanför dis-
ponentbostaden. Längst ner sitter Henning Bäärnhielm. Han hade 16 år gammal börjat som kontorist hos sin morfars 
firma i Moskva och senare blivit ingenjör hos Naftabolaget i Baku, en betrodd man i den nobelska kolonin.  Foto tillhör 
familjen Bäärnhielm.
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på närmare kontakter med Baku och en återupprät
telse av en förlorad värld. Bröderna Nobels oljebolag och 
Maskinfabriken Ludvig Nobel hade nationaliserats av 
bolsjevikerna 1918. En stor svenskrysk industri var förlorad 
för alltid. Om detta visste den tvåårige Carl Tydén ingen
ting. Han levde med sin mamma Andri, pappa Ebbe, syster 
Birgit och lillebror i Stockholm. Carls mor Andri var dot
ter till Carl Nobel, som hade avlidit i sviterna av diabetes 
1893. Kontakterna med släkten i S:t Petersburg var livaktiga. 
På sin bröllopsresa passerade Andri och Ebbe staden. Av 
farbror Emanuel Nobel fick de vid ett besök på juvelerar
firman Fabergé en liten björn som minne. Hos Carl finns 
ett ryskt lexikon som visar att Ebbe Tydén 1911 försökte lära 
sig ryska, kanske som ett försök att bli medlem i staben i S:t 
Petersburg. 

– Visst nämndes bolaget i Ryssland under min upp
växt, men det var aldrig långvariga diskussioner, inget 
större engagemang. Det var långt bort – och borta var 
det. Andri behöll genom åren kunskapen om riktigt saf
tiga ryska svärord, men glömde resten av språket, minns 
Carl med ett leende.

Marta NobelOleinikoff, Ludvig Nobels dotter, 
tog initiativ till ett första släktmöte 1948 i Stockholm. 

Släktföreningen Nobel bildades 1975 med syftet att hålla 
den stolta historien levande för kommande generationer.

Historien återuppstår
Långt bort var det – och till synes borta, men historien 
tog en ny vändning med Sovjetunionens kollaps i slutet 
av 1980talet. Azerbajdzjan förklarade sig självständigt 
1991. Svåra år följde med konf likten kring Nagorno 
Karabach, med avbrutna handelsförbindelser och to
tal ebb i statskassan som försatte befolkningen i svåra 
ekonomiska trångmål. Familjernas husdjur släpptes 
ut för att klara sig själva då matkontot behövdes till 
annat. Liksom andra före detta sovjetrepubliker var 
Azerbajdzjan tvingat att söka nya vägar, att ”återupp
stå” ur askan. Med internationella oljebolags entré runt 
1992 och humanitära insatser från väst, lindrades nöden 
bland fattiga äldre, föräldralösa barn och hundratusen
tals f lyktingar. Konf likten kring Nagorno Karabach är 

olöst, men vapenstillestånd råder sedan 1994. Avväpning 
av befolkningen liksom ny statsförvaltning beredde vä
gen för en tryggare tillvaro för ett prövat folk. Och man 
mindes Bröderna Nobels oljebolag, att det hade varit en 
ära att vara anställd där. Sjuttio års offentligt anbefalld 
förnekelse vek undan för minnen, samtidigt som den ti
digare förhatliga kapitalismen fick fritt spelrum för dem 
som förstod möjligheterna.

Sparade medlemslistor gav vägledning
Den evangelisk–lutherska kyrkan byggdes i slutet av 
1890talet med medel från de nordiska församlingsmed
lemmarna. Familjen Nobel bidrog till finansieringen. 
Vid invigningen i mars 1899 regnade det. Kyrkan i cen
trala Baku överlevde Stalins rivningar under 1930talet 
och användes till musikaliska framträdanden för 250 
åhörare.

Hundra år hade gått. Det blev alltstå en liten återupp
stånden kristen församling i Baku som kom att väcka 
Törnrosa, vara prinsen som tog sig igenom den nu blom
mande törnehäcken fram till både kyrkan och oljebolaget. 
Församlingen fick tillåtelse att verka igen och använda 
kyrkan kostnadsfritt några timmar i veckan. Entusiasmen 

på högre nivå i den sekulära, men traditionellt muslimska, 
nationen var måttlig. 

Församlingens ordförande Tamara Gumbatova hade i 
sparade medlemslistor hittat att Gösta och Genia Nobel 
hade döpt dottern Nina i kyrkan 1917. Fru Gumbatova 
skrev till svenska ambassaden i Moskva för att få kontakt 
med Nina, som dock hade avlidit i Paris 1934. Brevet 
kom så fram till nutida Nina som hette Dahlbeck och var 
medlem i släktföreningen Nobel, och med tiden inledde 
Carl Tydén korrespondens med Tamara Gumbatova. 
Den 18 mars 1998 skrev hon att församlingen skulle 
fira sitt 100årsminne och bjöd in medlemmar ur 
släktföreningen att närvara. Dåvarande ordföranden 
Mikael Nobel visade vid detta tillfälle inget intresse 
för ett besök, vilket formellt hade varit mest naturligt. 
Carl Tydén hade 1997 i ett sammanhang haft kontakt 
med direktör Arne Wennerstål, dåvarande platschef för 
Electrolux i Baku. Genom Wennerstål etablerades kon

I källaren låg rester av hammaren 
och skäran i papper
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takt med artikelförfattaren, som bodde i Baku detta år 
och kunde ge lugnande besked om tillståndet i staden, 
vars rykte inte var det bästa. 

– Riktigt vad som tände gnistan minns jag inte i dag, 
säger Carl, men min brorson Anders och hans finländske 
kollega läkaren Pertti Savonen följde gärna med. 

Pertti hade som barn haft en samling frimärken från 
Baku och blev entusiastisk inför möjligheten att besöka 
detta hemlighetsfulla ställe. Troligen var Carl den som var 
bäst insatt i oljebolagets historia – som släktföreningens 
arkivarie hanterade han av bland annat en omfattande kor

respondens mellan bröderna Alfred, Robert och Ludvig. 
Carl försökte intressera Svenska kyrkan i Stockholm 

för den lilla församlingen i Baku utan nämnvärt resultat. 
Släktföreningen samlade en summa pengar, och med kapp
säckarna fulla av begagnade kläder anlände de tre herrarna 
till Baku med Lufthansa. Det blev tre intensiva och roliga 
dagar när Carl, Anders och Pertti Savonen besåg gamla ol
jefält där Carl doppade ett finger i olja, och de blev hyllade, 
intervjuade och filmade. Återinvigningen av den enkelt 
utsmyckade kyrkan efter 100 år var högtidlig. Carl höll ett 
tal där han förklarade ”att det var en heder för oss som de 
första Nobelarna att på över 80 år få besöka kyrkan”.

Disponenthuset i Villa Petrolea
Viktigt blev besöket i Svarta staden, något norr om 
Baku. Här hade Bröderna Nobel haft sin huvudsakliga 
produktionsplats med fabriker som omvandlade råoljan 
från källor på oljefält i närheten till en mångfald av pet
roleumprodukter. Bolaget kom snart att domi
nera rysk oljemarknad, bli viktigt i Europa 
och söka nya källor och marknader långt 
utanför Ryssland. 

Strax ovanför fabriksområdet ligger resten av det 
bostadsområde Ludvig Nobel lät bygga i början av 
1880talet. Det visade sig att disponenthuset hade blivit 
plundrat 1920, då bolsjevikerna tagit makten efter två 
självständiga år för Azerbajdzjan. I källaren låg rester 
av hammaren och skäran i papper, det var hål i golv och 
innertak. Vi klev försiktigt i det förr så ståtliga huset, 
som efter maktövertagandet hade blivit hem för barn 
vars föräldrar fängslats som fiender till den nya staten 
Ryssland. Senare öden var okända. Med tiden hade 
förfallet satt in på allvar. 

Kyrkans 100årsjubileum och återuppståndelse bevisa
de för släktföreningen Nobel att historien fanns kvar där 
”långt bort”, vid Kaspiska havets rand. Efter Carls och 
Anders besök 1999 följde ett fyra dagars besök i oktober 
2002 för en större grupp släktingar. Två gruppresor under 
2006 och 2007 företogs med släktingar till de nordbor 
som hade arbetat för bolaget i perioder under 1875–1920, 
även här var släktföreningen representerad. 

Disponenthuset i det förra bostadsområdet har sedan 
2002 renoverats med insats av Baku Nobel Heritage Fund 
och kan ses på dess hemsida, www.bakunobel.org. Kvar 
i området finns ett bostadshus som skadats svårt vid en 
jordbävning och ett hus avsett som sjukhus. Ursprungligen 
låg här 12 hus för familjer, för ungkarlar, klubbhus med 
restaurang, iskällare, stall samt disponentvillan i en 
grönskande park. Utanför muren finns en stor grop där 
råolja förvarades för länge sedan. En annan granne är ett 
nöjesfält. Vägen som leder till Villa Petrolea heter numera 

Nobel Prospekt, tidigare Arbetargatan. På denna 
gata låg 1999 en modern bensinstation med blå 
och gul fris runt taket, med det frimodigt antagna 
namnet Nobel. 

brita åsbrink är frilansande skribent som har 
skrivit boken ”Ludvig Nobel: ’Petroleum har en 

lysande framtid’” samt texterna på www.
branobelhistory.com. Hon har själv tjänst-
gjort i Baku och väckt idén både till en 
tv-dokumentär om Branobel och CfN:s 
stora Branobel-projekt.

Carl doppade ett finger i olja, 
och de blev hyllade, intervjuade 
och filmade.

Carl Tydén vid lansering av en ny historisk 
hemsida (www.branobelhistory.com) 
på Centrum för Näringslivshis-
toria i Bromma, med ett fyr-
tiotal utländska diplomater 
som gäster, 16/6 2011. Foto: 
Michael Folmer.
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när bröderna nobel gav sig in i oljeindustrin, hade de 
redan lång erfarenhet av att organisera och driva stora 
industriföretag. De tillämpade den på 1870talet nya orga
nisationsmodell där företag delades in i avdelningar med 
förhållandevis stor självständighet. Modellen gav en stark 

koncernledning stora möjligheter att skapa synergier inom 
företaget. Man kunde också möta nya utmaningar med 
stor f lexibilitet. 

Den tekniska utvecklingen var en förutsättning för att 
företaget skulle kunna expandera och förverkliga den oer

Nobel revolutionerade 
oljeutvinningen
Oljeindustrin i Ryssland var out-
vecklad, oreglerad och okänd. Olje-
utvinningen i Baku dominerades av 
kortsiktiga intressen, och den ryska 
marknaden var helt beroende av 
fotogen från USA. Inom loppet av 
ett decennium förändrades scenen 
totalt, till stor del genom ett par svenska industrimän. | per dahl 

Robert Nobels första raffinaderi, ”Fotogenfabriken” på 1870-talet när verksamheten nyligen kommit igång. Leverans 
av råolja sker ännu på fat med hjälp av hästdragna kärror eftersom pipelinen ännu inte tillkommit. Digitala arkivet hos 
 Centrum för Näringslivshistoria.
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hörda potentialen hos oljefyndigheterna i Kaukasus och 
Ural. Oljeindustrin är en processindustri som fungerar bäst 
med ett kontrollerat f löde i alla delar. Det ger både teknisk 
effektivitet och en förutsägbar avkastning. 

Det är klart att det är enklare att driva den tekniska ut
vecklingen om man har tillgång till en av imperiets största 
mekaniska verkstadsindustrier, Maskinfabriken Ludvig 
Nobel i S:t Petersburg. De f lesta av de innovationer för 
oljeindustrin som gjordes av Ludvig Nobel och hans efter
trädare, utvecklades och tillverkades där. 

Upstream och downstream
Därav kommer huvudlinjen i denna artikel; den handlar om 
hur industriledarna i familjen Nobel målmedvetet integre
rade sina företag och sina uppfinningar med varandra. Det 
var vad som kallas vertikal integration, eller med oljebran
schens moderna begrepp, upstream respektive downstream. 

Integrationen drevs mycket långt. Det kan inte ha fun
nits många företag i näringslivets historia som hade inne
slutit så många delar i värdekedjan som Nobelföretagen i 
Ryssland gjorde. Universitetsutbildade (svenska) geologer 
vid bolagets prospekteringsavdelning letade nya fyn
digheter i Ural, i Mexico och offshore i Kaspiska havet. 
Brunnarna borrades och oljan pumpades med utrustning 
från Maskinfabriken Ludvig Nobel i S:t Petersburg. Där 
tillverkades också järnvägsvagnar, fotogenlampor och olje
brännare liksom de dieselmotorer som drev både elverk på 
oljefälten och bolagets egna tankfartyg. 

Transport och distribution av produkterna på den 
väldiga ryska hemmamarknaden var helt under Branobels 
(som brödernas oljebolag kom att heta) kontroll. 
Transporterna gick med bolagets egna tankfartyg från 
Baku över Kaspiska havet till en terminal i Astrachan/
Volgograd. Därifrån gick de vidare på bolagets järnvägs
vagnar eller med f lodtankfartyg som kunde segla genom 
kanalsystemet ända till S:t Petersburg. Bolaget hade ett 
hundratal depåer från Warszawa till Vladivostok. 

Allt sedan den första organisationsfasen på 1870talet 
talade man om Ludvig Nobels system. Här kan bara ges 
en schematisk översikt av den väldiga koncernens utveck
ling och struktur. Själva omfattningen är ett skäl, i början 
av 1900talet var Nobelkoncernen Rysslands största pri
vata företag, med cirka 50 000 anställda. Ett annat skäl är 

att Branobel i jämförelse med oljebolag i väst är tämligen 
outforskat. Vi kommer dock att gå närmare in på tre ex
empel på olika komponenter i detta system. 

Från källa till raffinaderi
Som utgångspunkt tar vi det första raffinaderiet som Robert 
Nobel köpte 1873 (Exakt datum är okänt). Det finns en 
vacker bild av detta raffinaderi i dess första form (Färgbilden 
på s. 9), när Robert hade renoverat och fått igång det. Det är 
en mycket bra bild på det sättet att man inte kan undgå att se 

verksamhetens omedelbara problem, upstream. Förgrunden 
är uppfylld av de åsnekärror som levererade råoljan till raf
finaderiet. Avståndet till oljekällorna var bara något tiotal ki
lometer, men åsnekärrorna hade givetvis en alldeles för liten 
kapacitet för att produktionen skulle kunna öka nämnvärt. 
Transportkostnaden var dessutom utom företagets kontroll. 
Priserna varierade kraftigt beroende på efterfrågan, och 
transporten kostade inte sällan mer än råoljan. 

Orsaken till att efterfrågan på oljetransporter varierade 
kraftigt finner vi i nästa steg uppströms. Under 1870talet 
var oljeborrning en i hög grad chansartad verksamhet. Om 
man inte hittade någon olja var det illa nog. Än värre var 
dock om man fick en fontän, ett okontrollerat utflöde av 
det slag Joakim von Anka brukar få från sina oljekällor. Då 
kunde borrhålet, all utrustning och den omgivande marken 
förstöras helt och hållet. Det stora flödet från en enda 
stor fontän kunde medföra att marknaden bokstavligen 
mättades. Det åsnekärrebaserade transportsystemet hade 
ingen möjlighet att möta behovet att transportera så myck
et olja till raffinaderierna. Överbliven olja fick rinna bort 
och ägaren till borrhålet kunde bli ruinerad på kuppen. 

Lösningen var att skaffa sig en buffert i form av lag
ringsmöjligheter vid oljefälten samt en egen transportväg i 
form av en rörledning. Teknikerna var inte nya, men för att 
kunna tillämpa dem i Baku krävdes kapital, teknisk kom
petens och organisation. Bröderna Nobel hade dessa resur
ser och kunde skaffa sig ett helhetsgrepp på hela processen 
upstream från borrhål till raffinaderi. 

Återvinning av restprodukter
När den nya tekniken med kontinuerlig raffinering hade 
kommit igång omkring 1880, blev en av processens rest

Än värre var dock om man fick en 
fontän, ett okontrollerat utflöde av 
det slag Joakim von Anka brukar 
få från sina oljekällor.
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produkter ett verkligt problem. Den enda kommersiella 
produkten av betydelse var fotogen. När det var utvunnet 
återstod ofta så mycket som två tredjedelar av råvaran i form 
av en tung olja kallad mazut. Ludvig Nobel konstruerade en 
mazutbrännare för ångpannor och värmepannor i fastigheter. 
(Se skissen på s. 19!) Olja har betydligt större energiinnehåll 
än alternativen kol, ved eller torv, så tekniken fick stor sprid
ning. Den var också möjlig att transportera och sälja med 
samma teknik och rutiner som huvudprodukten fotogen. Det 
tidigare problemet blev på så sätt en viktig intäktskälla. 

Spred dieselmotorn till Ryssland
En viktig del av Nobelsystemet var dieseltekniken. Den 
tyske ingenjören Rudolf Diesel fick 1893 patent på den 
motor som för all framtid skulle bära hans namn. Han 
sålde tillverkningslicenser till företag i f lera länder, bland 
andra Maskinfabriken Ludvig Nobel. Förhandlingarna 
inför affären sköttes av Emanuel Nobel själv, ”den kalle 
svensken” som Rudolf Diesel kallade honom. 

Dieselmotorn drevs med bränsle från Branobels egna 
raffinaderier. Motorerna drev bolagets tankfartyg och 
kraftstationer. Dieselmotorerna var en viktig produkt för 
Maskinfabriken, som under 1890talet var världens största 
dieselmotortillverkare. Man utvecklade även avancerade 
tillämpningar som portabla dieseldrivna elverk för den 
ryska armén och dieselmotorer för marinens ubåtar. 

Tillverkningen av dieselmotorer hamnade efter revo
lutionen 1917 i Sverige. Det var den enda delen av Nobels 
system som kunde räddas undan konfiskationen av all privat 
egendom i Ryssland. År 1919 bildade några av bröderna 
AB NobelDiesel i Nynäshamn. Det var något av ett 
försök att återupprätta det som bara tre år tidigare hade 
varit Maskinfabriken Ludvig Nobels motoravdelning i S:t 
Petersburg. Ett av skälen till att starta företaget var att ta vara 
på den kompetens som fanns hos de många svenskar som 
hade arbetat där men som tvingats fly undan revolutionen. 

En av tidens främsta dieselmotorkonstruktörer var 
Anton Carlsund. Han hade varit anställd hos Nobelverken 
i S:t Petersburg och var personligen bekant med Emanuel 
Nobel. Carlsund bodde 1919 i Sverige och anställdes som 
direktör i NobelDiesel. Det är han som står bredvid den 
första färdiga motorn i NobelDielses verkstad, (Se bild 
ovan!) en 1600hästars reversibel tvåtaktsdiesel. Motorn var 
en av världens största dieselmotorer 1921, men den är ändå 
bara en spillra av Nobels väldiga system. 

Företaget AB NobelDiesel klarade sig inte på egen 
hand, utan avvecklades 1926. 

per dahl är fil.dr i idé- och lärdomshistoria med inriktning 
på teknikhistoria, och arkivchef vid Nordiska Museet. Han 
har ett förflutet som forskningschef vid Centrum för Närings-
livshistoria där han bl.a. varit engagerad i Branobel-projektet.

Anton Carlsund vid den första fartygsmotorn byggd vid AB Nobel-Diesel i Nynäshamn 1921. En reversibel tvåtaktsdiesel 
på 1600 hkr vid 105 rpm.  Foto i Anton Carlsunds samling hos Centrum för Näringslivshistoria.
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det är söndag mitt i augusti och jag sitter ute på Värmdö 
i skön sommarmiljö. Här, i Boda by, har Ersta diakoni se
dan 1892 ett sommarhem. Min uppgift just nu är att skriva 
en artikel om Ersta diakoni, och då känns det både riktigt 
och viktigt att även berätta om sommarhemmets tillkomst
historia. Den är både sagolik och verklighetsanknuten.

En av diakonissorna vid Ersta, syster Eva Beurling 
(1830–1914) använde sitt fadersarv till att skaffa tomtmark 
i Boda by. Här lät hon bygga ett hus där hennes medsyst
rar under somrarna skulle få några dagars behövlig vila. 
Huset fick snart det bibliska namnet Betania med tanke 
på berättelsen om hur Jesus i ett hem i Betania hade en 
tillf lykt med möjlighet till vila. 

Vid den här tiden hade diakonissor ingen lön, utan ge
nom sin tillhörighet till ”diakonisshemmet” var de försörjda 
under sina aktiva tjänsteår, vid sjukdomstider och under den 
mindre aktiva ålderdomen. Ledningen myntade tidigt be
greppet ”rätten till vila” och såg till att denna möjliggjordes. 
Det var då sommarhemmet Betania kom till.

Nu mer än hundra år senare ser vi detta som tidiga, in
siktsfulla insatser inom den ideella sektorn, i det samhälle 
som kom att bli välfärdslandet Sverige – med pension, 
sjukförsäkring, semester m.m. för alla.

Redan när Svenska Diakonisällskapet bildades 1849 
fanns på f lera håll i Europa föregångare till diakonal 

verksamhet inom omvårdnad, socialt arbete och ut
bildning. Särskilt arbetsformerna i den tyska staden 
Kaiserswerth blev förebilder för den svenska diakonin. 

I Diakonisällskapets första stadgar anges förutom 
ovannämnda arbetsområden, bl.a. att antalet ledamöter i 
styrelsen ska vara 12–16 personer ”till ungefärligt lika an

tal af hvartdera könet” – intressant utifrån dagens förhål
landen och jämställdhetsdebatt.

Sveriges första sjuksköterske- och 
diakoniutbildning
Efter två års insamling (ca 3 000 riksdaler) vågade 
Diakonisällskapet 1851 öppna ett sjukhus med 8–12 vård
platser i en 2rumslägenhet med adress Pilgatan 8 på 
Kungsholmen i Stockholm. Här utbildades Sveriges första 
sjuksköterskor och diakonissor. Undervisningen leddes till 
stor del av läkare vid sjukbäddarna och blev därmed både 
teoretisk och praktisk. 

Först i slutet av 1880talet inrättades f ler sjuksköterske
skolor i Stockholm och då på många sätt med diakonin 
som förebild.

I Kaiserswerth hade Marie Cederschiöld, Erstas för
sta föreståndarinna, vistats ett helt år som praktikant, 
och hon medförde därifrån mycken erfarenhet både av 
omvårdnad och undervisning. Likartade kunskaper kom 

Ersta diakoni, en 
vital 160-åring 
Begreppet ”diakoni” kommer från grekiskan, betyder tjänst och är 
fortfarande termen för kristet inspirerade insatser inom omvård-
nad och socialt arbete. Här berättar diakonissan och studierektorn 
 Gudrun Persson om Ersta diakonianstalt och dess historia. 
gudrun persson

Här utbildades Sveriges första 
sjuksköterskor och diakonissor.
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På Betaniahemmet, donerat av Eva Beurling till sina medsystrar, kunde diakonissorna få en välbehövlig avkoppling från 
det intensiva sociala arbetet. Här pågår kaffepaus under en eftermiddag med handarbete, 1920-tal. Ersta diakoni histo-
riska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

också den engelska sjukvården till del genom den prak
tiktid som Florence Nightingale – delvis samtidig med 
Marie Cederschiöld – fick i Kaiserswerth.

Sjukvårdsutbildningen kompletterades redan efter ett 
par år av lärarinneutbildning, vilket innebar att en del av 
diakonissorna blev skolsystrar och gjorde betydande in
satser i landets första småskolor.

Utbildningarna riktade sig till ogifta, kristna kvinnor 
som vid denna tid utgjorde en outnyttjad potential i sam
hället. Genom sjuksköterske, lärarinne och diakonissut
bildningen fick många kvinnor chans till en framtid med 
möjlighet att försörja sig själva. Utbildningen som erbjöds 
var gedigen, vilket krävdes i det som blev diakonins 
uppgifter: arbete med prostituerade kvinnor, sjukvård på 
sjukhus och i hemmamiljöer, barnhems och skolarbete, 
m.f l. insatser för medmänniskor i nöd.

Ersta i dag
Så har år lagts till år. Mycket har hänt. Ersta diakoni har 
varit initiativtagare och igångsättare av många nya ar
betsinsatser i takt med att utvecklingen både inom sam
hälle och kyrka har förändrats och därmed hjälpbehoven 
och insatserna.

Sedan 1864 finns Ersta diakoni på Södermalm med 
Stockholms kanske vackraste utsikt – med kyrka, sjukhus, 
bostäder, hotell och konferensanläggning samt centrum 
för administration, fastighetsförvaltning och socialt arbete. 

Ersta har också sedan länge två specialverksamheter: 
Frimärksavdelningen där volontärer tar emot, sorterar och 
försäljer begagnade frimärken till betydande belopp, och 
Oblatbageriet som sysselsätter både anställda och volontä
rer. Över 3 miljoner oblater bakas och försäljs årligen för 
att användas i nattvarden i församlingar runt om i Sverige.

Till Ersta diakonisällskap är en ”diakonkår” knuten 
med ca 400 medlemmar, de f lesta med tjänster i Svenska 
kyrkans församlingar.

För att kunna skildra Erstas långa och intressanta 
historia inrättades 1983 Ersta museum, där enskilda 
besökare och föranmälda grupper välkomnas. Erstas 
historiska arkiv är nyligen deponerat på Centrum för 
Näringslivshistoria. Där kan man bl.a. forska om tidig 
sjukhushistoria, sjuksköterskeutbildning, kvinnohistoria 
samt om Stockholms sociala situation från 1850talet.

gudrun persson är diakonissa, f.d. folkskollärare och 
studierektor vid Ersta.



UR ARKIVET

Dior klär SaS
När SAS 25-årsdag stod för 
dörren sa flygvärdinnorna 
farväl till den mörkblå mili-
täriska uniform de tidigare 
hade burit och god dag till 
Diors turkosa kreation. Det 
var 1971 och Christian Diors 
modehus bjöds in att de-
signa de nya yrkeskläderna. 
Resultatet blev en turkos 
mixi-look som leker med 
längderna, helt i ull, prydd 
med gulddetaljer. Till detta 
skulle handskar och hand-
väska i kakaobrunt bäras.
Uniformens färg skulle 
framhäva flygvärdinnornas 
vackra utseende, och även 
matcha Boeing 747B super-
jets interiör som var flyg-
planet du jour. Diors desig-
ner Marc Bohan valde, efter 
mycket om och men, att låta 
den klassiska SAS-hattens 
utseende vara. Varför ändra 
på ett vinnande koncept? 
Hatten kom från Sommens 
Mössfabrik i de Småländska 
skogarna och hade sett lika-
dan ut sedan 1948.

Ur SAS historiska ar-
kiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.
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förmodligen är det fler svenskar än tyskar som känner 
till att det en gång fanns ett bilmärke med namnet AGA. 
AGAbilen tillverkades mellan 1919 och 1929 i stadsdelen 
Lichtenberg i Berlin. För er i Sverige vill jag berätta hur det 
kom sig att jag började forska om AGAbilen och dess his
toria och näringslivspartner. Ett arbete som sedan ledde fram 
till en bok i ämnet. Fyra kilometer från min bostad i Berlin 
står fortfarande fabriksbyggnaden på Herzbergstrasse 84/85. 
AGAbilen är berlinare, liksom jag. Men den är också svensk!

Själv föddes jag 1960. Som student mot slutet av 1970talet 
och början av 1980talet hann jag arbeta ett tag på ett gam
malt företag i Västberlin som hette ”AGA” innan det lades 
ner. Jag var lastbilschaufför och lagerarbetare. Företagets full
ständiga namn löd: ”AGA” Automobil-Ersatzteilverkauf Konrad 
Merz, Inhaber Wolfgang Merz. Citattecknen runt AGA var 
viktiga för att undvika förväxlingsrisk med ett annat likaly
dande företagsnamn. Det här ”AGA” var ett grossistföretag 
som framför allt sysslade med att sälja reservdelar för motorer.

Det var min far som ägde företaget. Han hade övertagit 
det av sin far, Konrad Merz, som 1945 hade omregistrerat fir
man. Konrad var alltså leverantör av reservdelar. Det var han 
som levererade alla reservdelar till de tusentals AGAbilarna 
som fortfarande trafikerade vägarna efter att produktionen i 
Lichtenberg hade lagts ned redan 1929. I mitten av 1920talet 
hade han varit styrelseordförande för försäljningsaktiebola
get AGA, en direktör bland många i den väldiga Stinnes
koncernen med verksamhet över hela världen. Konrad hade 
utbildat sig till köpman i Berlin redan före första världskri
get. Så ser min personliga koppling till AGAbilen ut. 

I början av 2010 var jag på öppet hus på regionarkivet i 
Berlin. Den minnesvärda dagen frågade mig en anställd 
på arkivet om jag var intresserad av att titta på några histo
riska handlingar, jag var ju ändå historiker. Utan att tänka 
hävde jag ur mig ”AGA” samt namnet på min farfar. När 
hans namn efter en liten stund dök upp på datorskärmen 
blev jag starkt berörd och förbluffad. Det ledde till att jag 

aGa-bilen i Berlin 

En sökning på farfar vid ett arkivbesök blev för Kai-Uwe Merz bör-
jan på en forskningsresa som slutade i en tjock bok. Temat är AGA-
bilen, tillverkad i Berlin under mellankrigstiden av ett företag till 
stor del ägt av svenskar. | kai-uwe merz 

Tillverkning av AGA-bilen år 1924 i Werk Lichtenberg (i den än idag kvarvarande byggnaden på Herzbergstrassse 84/85) 
i Berlin. Det var när man försökte ställa om produktionen till löpandebandprincip som företaget fick problem. AGA Gas 
AB:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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några dagar senare satt i arkivets läsesal och studerade 
handelsregistret för AGA i Berlin. Där stötte jag hela 
tiden på svenska namn och svenska aktieinnehav.

Så började jag forska och skriva om billtillverkaren AGA, 
Aktiengesellschaft für Automobilbau. Regionarkivet i Berlin var 
det första av ett stort antal arkiv och mu
seer i Tyskland men också i flera grann
länder där jag letade fakta om AGA.

Det finns åtskilliga källor av olika 
slag och utspridda på många ställen 
som innehåller upplysningar om ett 
glömt bilmärke som AGA. Särskilt 
viktigt för arbetet har det varit att få 
träffa män som med stor entusiasm 
under decennier har byggt upp sam
lingar av AGAoldtimers. Bland dem 
kan nämnas Falk Gottwald och hans 
typ A i Lübeck, Erich Vietze med sin 
typ C i Wittenberge, men också Ernst 
Schaffer, innehavaren till AGAbilen i 
Dalénmuséet, samt Göran Flank, som 
nyligen auktionerade bort sin AGAbil.

Europas rikaste man delägare
Bilföretaget AGA:s historia rym
mer överraskande många spännande 
händelser och är intimt samman
flätad med staden Berlin på 1920talet. Ett viktigt steg i 
början var att den geniale, blinde nobelpristagaren i fysik, 
svensken Gustaf Dalén gav sin välsignelse åt projektet. 
(Svenska AGA, Aktiebolaget Gasaccumulator, hade 
nämligen kopplingar till grundandet av, och intressen i, 
tyska AGA, Aktiengesellschaft für Automobilbau, och de 
svenska aktieägarna var vid starten i majoritet – men bil
tillverkaren utgjorde aldrig ett regelrätt dotterbolag till AB 
Gasaccumulator, utan var ett fristående tyskt aktiebolag.) 

Vid slutet av första världskriget producerade den tyska 
staten en första försöksserie. I samband med uppdrag från 
AGA gjorde den kända karossbyggaren Karmann flera tek
niska innovationer. En annan leverantör till AGA var kon
tinentens största karossbyggare, Lindner i Ammersdorf. 

Med Hugo Stinnes seniors inträde i bolaget 1922 fanns 
Europas rikaste man bland aktieägarna, och det svenska 
intresset i företaget minskade. Hans dotter Clärenore var 
1920talets framgångsrikaste kvinnliga racerförare; hon 
körde AGAbilar. Tanken på att bli den första i världen att 
köra jorden runt med bil fick hon under en rallytävling i 
Sovjetunionen när hon satt i en AGA. 

Bertolt Brecht drömde om en AGA
Bertolt Brecht, 1900talets mest betydande tyska förfat
tare och längre fram exilerad i Sverige, var en av många som 
drömde om en AGA. En AGA fanns också vid Wilhelm den 
II:s exilhov i Nederländerna. AGA:s konkurs under Stinnes 
son Edmund 1925 blev till och med en fråga för den tyska 

regeringen och Preussens regering. En bakgrund till konkur
sen var att AGA hade försökt att ställa om produktionen till 
löpandebandsprincipen, vilket hade krävt stora investeringar.

AGAbilen från Berlin hade en överraskande interna
tionell profil. Tillverkad av ett ursprungligen svenskägt 

företag efter belgisk förebild i den tyska 
huvudstaden av berlinska arbetare. Den 
fanns med i startfältet vid racertävlingar i 
Berlin, på Sicilien, i Schweiz, på Östersjöns 
isar och även i Japan och Sovjetunionen. 
Den sålde bra överallt i Tyskland, 
Nederländerna, Danmark, Finland, Åland, 
Serbien och andra ställen i utlandet. 

AGA:s återförsäljare i Stockholm, Albert 
Holmer, sålde personligen 90 tysktillverka
de AGAbilar till den svenska marknaden. 
I Sverige fanns även ett svenskt syster
märke, Thulin, en lätt modifierad modell 
som licenstillverkades på Thulinverken i 
Landskrona. Av de mellan 8 000 och 12 
000 bilar som totalt producerades av före
taget existerar i dag inte ens 25.

Folkvagnens föregångare
AGAbilen var typisk för ett visst skede 
i bilens utveckling: övergången till 
massbilism. Den var ett försök att ta 

fram en tysk allemansbil inspirerad av den amerikanska 
TForden. AGAbilen var en föregångsbil som beredde 
vägen för den kommande bilutvecklingen. Företaget som 
sådant var ett misslyckande både ekonomiskt, produk
tionstekniskt och åktekniskt. Men AGAbilen kan sägas 
representera en etapp i utvecklingen som ledde fram till 
”VolksWagen” och massbilismen. Emellertid hade den 
en bra bit kvar till att bli en verklig ”folkbil”. När man 
så här i efterhand analyserar den blir det tydligt vilka 
faktorer som gjorde att vissa bilar lyckades och andra 
misslyckades.

Boken Der AGA-Wagen är ingen traditionell bilbok som 
i första hand inriktar sig på det tekniska. I stället ville jag 
berätta AGAbilens historia under beaktande av den his
toriska utvecklingen inom ekonomi, näringsliv, kultur och 
genusproblematik. Jag menar att en bilhistoria bäst berät
tas mot bakgrund av den ”stora” historien.

Redan i ett tidigt skede av min forskning blev jag klar 
över att jag skrev ett stycke av den glömda historien om 
Berlin som bilstad. Men boken är också ett viktigt kapitel 
av svensk bil och näringslivshistoria.

dr kai-uwe merz är historiker och författare,anställd 
vid informationsavdelningen för Berlins borgmästare. Han 
är aktuell med boken ”Der AGA-Wagen. Eine Automobil-
Geschichte aus Berlin” som nyligen erhållit prestigefyllda 
ADAC Motorwelt Autobuch Preis – den går bl.a. att köpa 
över www.amazon.co.uk.

”Pengarna borde vara så värde-
fulla för Er att Ni köper en AGA-
bil för dem”. Reklamaffisch för 
AGA-bilen, 1924. AGA Gas AB:s 
historiska arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.



28 företagsminnen 2011:5

i augusti 1988, året efter den stora festen på Gripsholms 
slott vid 450årsjubileet, ringde oväntat Stig Ramel från 
Nobelstiftelsen. Jag hade aldrig träffat honom. Han påstod sig 
ha hört om min förmåga att nydana fester, och bjöd på lunch.

Vårt möte ägde rum på Hotel Anglais. Under en flödande 
konversation fick jag tillfälle att berätta om mina tankar 
kring moderna fester, Gripsholms i synnerhet. När han frå
gade hur jag såg på Nobelfesten var mitt svar ärligt: “Som en 

När Nobelfesten fick ny glans 
Festernas fest hade på 1980-talet fastnat i gamla mönster och 
saknade den glamour som kändes nödvändig till 90-årsjubileet. 
Åke Livstedt blev den som fick nydana den gamla traditionen. 
Med Nobelservisen, Klässbollinne, marskalkar och allt vi känner 
igen från dagens Nobelfest. | åke livstedt

Nobelservisen i all sin glans 1991: vinglas, soppkoppar, bestick i silver och guld – allt dukat på den 64 meter långa kunga-
duken i oblekt linne från Klässbols Linneväveri. Fotograf okänd, Klässbols Linneväveris bildsamling.
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uppförstorad middag på 50talets Trosa stadshotell, inklusive 
tre röda nejlikor på varje bord”. Ramel kunde inte dölja sin 
förvåning.”Hade jag funderat på Nobelfesten någon gång”? 
Jag sade att jag alltid hade förvånats över att man inte hade 
visat något specifikt svenskt denna dag då “hela världen” 
tittar på oss, och berättade vad det skulle betyda för den kri
sande konstindustrin att få visa upp vad vi kunde.

År 1991 skulle Nobelpriset bli 90 år. Stiftelsen planerade 
att fira jubileet under högtidliga former, en jubileumsvecka 
med seminarier och föreläsningar med prisutdelningen och 
banketten som kulmen. Man räknade med mellan fem och 
sjutusen gäster. Den enda plats som kunde härbärgera så 
många var Globen. Men hur skulle man lösa bankett
frågan? Flera lokaler? Stig Ramel undrade om jag ville 
fundera på saken och återkomma omkring första oktober. 
Viktigt var att få ned tiden på middagen som brukade ta 
fyra timmar, främst genom att minska på talen. Serveringen 
måste effektiviseras. Jag har alltid fascinerats av barockens 
grandiosa middagar med deras skådebröd och stora parader, 
där maten stod i centrum och serveringen utgjorde en del 
av skådespelet. Detta kunde man göra i modern form.

Tanken svindlade
Först tog jag kontakt med Magnus Silfverhjelm, arkitekt vid 
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), Olle Lindberg, 
den erfarne källarmästaren och Ove Thorsén, konstnär och 
rektor för Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i 
Göteborg, vilka alla hade varit med när jag hade ansvarat för 
den kungliga banketten vid Gripsholmsjubileet. Vi bildade 
en idégrupp och ventilerade tankar. 

Jag såg dukningen i Blå hallen som en hyllning till 
den nordiska vintern och hur vi betvingar den med vår 
ljuskultur. Isaac Grünewalds ursprungliga stjärnhimmel 
i Blå hallens tak, som kunde dras ut vid festliga tillfällen, 
var ur funktion och bortglömd. Jag såg denna stjärnepäll 
gnistrande spegla sig i dukningen. Kanske kunde Karin 
Björquists finservis Stockholm för Gustavsberg förses med 
ny dekor i stjärnhimlens tecken? Var Gunnar Cyrén in
tresserad av att ta fram en ny glasservis? Kunde de vita 
dukarna, som alltid hade varit ett problem för tv, ersättas 
med oblekta linnedukar från Klässbol? Karin Björquist 
svarade omedelbart att skulle Gustavsberg, som hade sålts 
till finska Wärtsiläkoncernen, överleva måste man göra 
en helt ny servis av yppersta kvalitet. Tanken svindlade 
och stjärnhimlen bleknade i min fantasi.

En lek med fyrtalet
I början av oktober lade jag fram ett förslag med ett 
helhetsgrepp om hela festen. Temat var enkelt, en lek 
med fyrtalet: de fyra ursprungliga svenska priserna, 
de fyra gamla världsdelarna, årstiderna och grundfär
gerna. De skulle presenteras av “figuranter” som på 
Gripsholmsfesten. Blommorna var en del i symboliken och 
spelet och skulle bäras in under festen. När gästerna trädde 
in i Blå hallen fick de en vit julros i handen att lägga på 
bordet. Så kom de första blommorna till festen. 

Första entrén var den nya världen – Amerika samt priset 
i fysik, årstiden våren och färgen grön. På bordet stod de 
nya soppkopparna med gröna undertallrikar. Locken dolde 
ett rede av nässlor med vaktelägg. Figuranterna bar på 
höga stänger in grönmålade båtformer fyllda av vita ama
ryllisknoppar, som hängdes upp i arkadernas svicklar och 
klädde hallens väggar. Soppans spad serverades ur kannor.

Detta krävde precision och en genomtänkt kostym. Jag 
bad den vänlige Ivo Cramér och hans dansare om hjälp. Börje 
Edh, som också hade hjälpt till med Gripsholmsjubileet, ska
pade en enkel lösning med svarta kläder och en bård, schal 
eller ett skärp som färginslag. Behärskat och vackert. Ove 
Thorsén var konstnärlig samordnare. 

Andra intåget var Afrika och kemi. Färgen var intensivt 
röd i mat, musik och uppträdande. Klot av röd gerbera lades 
under dans på balustradernas plintar. Fisken serverades med 
röd sås på vit tallrik med guldrand. Tredje intåget var Asien, 
medicin och höstens gula färg. Köttet kom med gul hav
tornssås, och på den långa balkongen uppenbarade sig obe
lisker klädda med krysantemer i lysande gult. Till sist var det 
dags för det vördade gamla Europa med vinter och blå färg. 
För första gången i historien fick gästerna skåda bärbar neon 
i form av lysande stänger med vinterstämning i en mörk hall. 
Vaniljparfait fylld med blåbärssorbet flammade med sina 
tomtebloss. Man anade vinterhimlens stjärnor i taket. 

Nobelstyrelsen mycket reserverad
Hela dukningen var ny med undantag av den stora bränn
förgyllda bronsuppsatsen på honnörsbordet. Den hade 
köpts in av Ragnar Östberg, och Husgerådskammaren hade 
restaurerat den till dess forna glans. Varje del användes 
för sitt ursprungliga ändamål, frukt i korgarna, konfekt på 
etagärerna och ljus i kandelabrarna. På Stig Ramels önskan 
hade Karin Björquist format sex ståtliga glasobelisker på 
förgyllda porslinssocklar där varje pjäs bar prisets namn 
ingraverat: FYSIK, KEMI, MEDICIN, LITTERATUR, 
FRED, och riksbankens EKONOMI. Obelisken är liksom 
kristallen en gammal symbol för tankens klarhet.

Sedan vi hade lagt fram vårt förslag bad Stig Ramel oss 
att mycket grovt skissa det för Nobelstyrelsen. Herrarna 
var mycket reserverade men efter stor tvekan fick Stig 
Ramel mandat att gå vidare.

Bankettens krav på utrymme var svårlöst. Min idé att 
använda Stadshuset för reception och Riddarfjärdens 
frysta vattenyta för middagen avfärdades som för vidlyf
tigt. Resultatet blev status quo: Honnörens 1 300 personer i 
Stadshuset, Grand Hotells spegelsal för Nobelfamiljens och 
diplomatiska kårens 800 personer och för resten buffémiddag 
i Globen. Men tusen marschaller tändes runt Stadshuset av 
Stockholms sjöscouter, som paraderade med facklor när gäs
terna anlände, och så ett stort fyrverkeri, sponsrat av Valencia 
som hade vunnit Vattenfestivalens tävling.

Tillbaka till middagen och servisen. Karin Björquist, 
Gunnar Cyrén och Ingrid Dessau kom redan från början 
med genomtänkta skisser. Dukningen växte långsamt 
fram. Dukarna skulle vävas i oblekt lin för att smälta in i 
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Blå hallens mjuka färgskala. Ett fragment av en drällduk 
från Dylta Bruk blev utgångspunkten. Servetterna måste 
också dämpas i tonen till milt gulvitt. 

Blå hallen kräver stora och tydliga gester och, Karin 
Björquist föreslog kraftiga guldinslag i servisen och klara 
färger, ivrigt påhejad av Gunnar Cyrén som svarade upp 
med det rika guldet i glasen. Varje del av servisen blev en 
individ med soppskålens granatäpple och dessertskålens 
blomma som framträdande storheter.

Saltkar inspirerat av snäcka
En detalj var saltkaret. Jag älskar saltkar. Saltet står inte i 
första hand på bordet som krydda, utan för att visa gästfri
het och generositet med det en gång så dyrbara saltet, som 
kom ur havet likt Venus. Därför är saltkaret ofta format 
som en snäcka. Det inspirerade Karin till en liten nauti
luspokal med förgylld fot. I glasservisen med förgyllda ben 
avvek vitvinsglaset och avecglaset med ett grönt respektive 
blått “storkben” som hommage à Simon Gate, Orrefors 
berömde formgivare under början av 1900talet.

Att få fram ett nytt bestick var en stor svårighet, då 
ingen längre kunde göra nysilverbestick i Sverige av så 
hög kvalitet som fordrades. Äkta silver var inte att tänka 
på – tyvärr! Även besticket skulle begränsas till så få 
delar som möjligt. Med förebild i Karl Johans magni
fika uppsättning på slottet fick nobelbesticket 7 delar: 
sked, kniv och gaffel för mat, detsamma men förgyllt för 
desserten för syrans skull, samt en fiskkniv. Det tillver
kades i Japan i rostfritt försilvrat, respektive förgyllt, stål. 
Fiskkniven fick bli en lustighet, en bordsskulptur i form 
av en förgylld fisk med ett grönt öga, inspirerad av en 
fiskspade från 1700talet.

För att kunna presentera det ovanliga förslaget krävdes 
exakt utförda provexemplar, ett mödosamt och kostsamt 
arbete. I början av juni kunde vi duka upp fyra kuvert på 
duktyget, nervösare än inför en tentamen. Styrelsen med Lars 
Gyllensten i spetsen uppenbarade sig och började lyfta ett 
eller annat föremål litet planlöst. Stämningen var avmätt och 
tyst. Då gjorde den försenade Peter Wallenberg stor entré och 
utropade “Vad härligt det ser ut”. 
Stämningen  lättade och ett kon
struktivt samtal kom i gång.

Kuverten såldes slut
Ett sommaruppehåll stod 
för dörren. Klässbol och 
japanska Yamasaki hade 
gett klartecken för tillverk
ningen medan Orrefors och 
Gustafsbergs finska ägare var 
tveksamma. För att förstärka fi
nansieringen hade jag föreslagit att 
man efter middagen skulle sälja duk
ningen. Trots ett från början ljumt 

intresse blev det så. Dagen efter festen såldes 1 200 kuvert 
med alla delar av porslin, glas och bestick för 10 000 kronor 
styck slut på ett par timmar. Honnörsbordets hundra kuvert 
behöll Nobelstiftelsen.

Tillverkningen kom i gång i rasande fart. Första veckan 
i december började leveranserna komma. Mängden var 
egentligen ofattbar: 6 500 glas och 13 000 porslinsdelar 
med reserver.  Därtill askfat, soppkannor och vattenkan
nor samt alla dukar och 1 300 servietter. De stora lådorna 
fick ställas i arkaderna, och trädgården vaktades av 
Securitas. Allt måste diskas, vilket ingen hade tänkt på. 
Stadshusets husmor gjorde en hjälteinsats med en i hast 
inkallad extra personal. 

Ätbar Nobelmedalj
En lustig sak att nämna är konfekten – Nobelmedaljen. 
Etagärerna i den brännförgyllda bronsuppsatsen skulle ju 
användas till konfekt, självklart chokladpengar i form av 
medaljen. Dessa ströddes också ut över borden för att något 
bryta stelheten. Något för gästerna att ta med hem till barn 
och barnbarn. Succén blev pyramidal och har sedan dess 
blivit konvention.

Banketten 1991 blev en stor framgång. Stig Ramel strå
lade, och vid middagens slut reste han sig och gick fram 
till mig där jag stod i arkadernas skugga och gav mig en 
stor kram. Kritiken blev över lag mycket positiv. Vissa 
invändningar kom dock mot «överdådet». Allvarligast var 
kritiken att vi inte hade använt unga konstnärer från vår 
egen tid. Det fanns dock ingen möjlighet till det. Det var 
en förutsättning att likt Karin Björquist, Ingrid Dessau 
och Gunnar Cyrén ha stor erfarenhet av den gamla konst
industrin på femtiotalet. 

Framgången underströks av Föreningen Svensk Forms 
stora designpris till projektet, och året därpå inbjöds 
Nobelprojektet till Frankfurtmässsan på «Ehrenplatz», 
något av det förnämsta inom designvärlden. 

Från början var meningen att Nobelstiftelsen endast 
skulle ställa Nobelbanketten till förfogande för att lansera 
en ny servis och dukning. Året därpå skulle man återgå 
till det vanliga konceptet. Men succén blev så stor att 
tanken på en återgång blev omöjlig. Hundra kuvert hade 
Nobelstiftelsen köpt in till honnörsbordet men allt det öv

riga var utsålt. Det blev om möjligt ännu 
svårare att få fram de 1 200 kuvert som 

behövdes till Nobelfesten 1992. Det 
lyckades dock, och då hade vi tänkt 
på både uppackning och diskning.

åke livstedt är konst-, kultur- och 
måltidshistoriker. Han undervisar 

vid de flesta svenska högskolor med 
inriktning på konst och design, skriver 
regelbundet artiklar och har haft en stor 
betydelse för svenskt konsthantverk.
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det är försommar 1979. Det ringer. Det är från 
Stockholm. Man vill komma på besök. Tre personer. Det 
går bra. Bara tre. Inget besvär alls. Välkomna.

På Klässbols Linneväveri är man van vid besökare. Sedan 
50talet har man tagit emot ett ökande antal busslaster. Till 
en början ofta syföreningar. Redan långt före besöksnäring
ens tid. Då när folk ännu reste eller kanske turistade utan 
att bli registrerade som övernattningar eller portioner.

Celebert besök
Det här besöket blir speciellt. Bara det att man har ringt i 
förväg och anmält sin ankomst. SvenOlof finner anled
ning att möta med bil vid stationen i Arvika, och Dick 
guidar de tre på stan. En vördnadsbjudande dam i svart 
och två herrar. Befälsordningen är något osäker, men her
rarna förefaller vara damens adjutanter. En av dem köper 
en träspade i en av stadens antikvitetsbutiker och tågar 
med den på axeln. Dick bjuder sällskapet på lokal pizza. 
Herrn med spaden visar sig senare vara krögare och san
nolikt van vid exklusivare spis. 

Ute på väveriet i det lilla samhället Klässbol, ett par mil 
söder om Arvika, vandrar de tre länge omkring i maskin
hallens 110 decibel. Något förundrade. Imponerade. Finns 
detta? Som om man har upptäckt något man trodde var 
förlorat. Inte bara väl vävda linnetyger. Rentav ett system 
av värden. Något som handlar om kvalitet och respekt för 
en tradition. Och så doften av lin. Och en glänsande färg.

De tre som förundras är Märta Österdahl med konst
galleri i Gamla stan och hennes entourage, den unge krö
garen CarlJan Granquist och konstskribenten på Svenska 
Dagbladet Åke Livstedt. Innan de anträder återfärden har 
Klässbols Linneväveri fått en inbjudan att ställa ut sina 
alster på Märta Österdahls galleri. Det ska ske i adventstid 
om två år.

En milstolpe i Gamla stan
Utställningen LIN öppnar den första advent 1981 som 
utlovats, och dagen efter vernissagen, då ”alla” har va
rit där och nypt i det oblekta hellinnet, rubricerar Åke 
Livstedt sin artikel i SvD ”Väverikultur”. Och Klässbols 

Linneväveri går från en lantlig tillvaro i kulissen ut i 
rampljuset. Man börjar klättringen från en jumboplats i 
svensk textilindustri upp mot tätklungan.

Man talar på Klässbols Linneväveri om tiden före och 
efter Märta Österdahl. Om utställningen som en mil
stolpe. Och sträckan fram till den hade varit lång och 
inte sällan mycket mödosam. Det börjar 1920 då Hjalmar 
Johansson ställer upp en första vävstol i köket i Nystuga 
ovan Sörtjärn i Klässbol, inte långt från älven där småin
dustrier av allehanda slag har avlöst varandra ända sedan 
1600talet, kvarnar, snickerier, smedjor, vadmalsstampar, 
väverier ... Där börjar han väva några traditionella s.k. 
drällmönster med lingarn som traktens husmödrar för
ser honom med. Mönstrade dukar, men även lakan och 
örngott och handdukar. Vävstolen får snart sällskap av en 
större i järn och en jacquard som är så hög att hål måste 
sågas i taket, varför barnen däruppe var kväll söves av 
rassel och dunk. Från 1924 driver han verksamheten med 
f lera vävstolar på närbelägna Bostället, ett före detta sol
dattorp, lågt och litet. 

En sjuttonåring tar vid
År 1928 går Hjalmar hastigt och oförmodat bort och efter
lämnar hustru Augusta och åtta barn. Augusta och sonen 
Vitalis, den gången blott sjutton år, beslutar att fortsätta vä
vandet. De mönster han har ärvt efter fadern, Schackrutan, 
Stafnäsrutan, Citron, Vinrankan, Fiskmåsen och några till, 
fortsätter Vitalis att väva under de närmaste årtiondena 
med avbrott för kriget då Försvaret lade beslag på linet. 

Vintern 1950–51 uppför Vitalis Johansson en ny fa
briksbyggnad vid Gärdet några stenkast från Nystuga. 
Vävstolarna blir f ler, ofta begagnade som inhandlas hos 
nedlagda textilfabriker, på skrotupplag eller hos fabriker 
som har lagt om sin produktion – vi passerar nu den tid då 
konstfibern hissar nylonskjortan och drar härjande fram 
genom tekobranschen. Till de traditionella mönstren – de 
är fortfarande desamma – läggs en stor produktion av 
handdukar med beställarens firmanamn i bården: Svenska 
Rayon, Billeruds bruk, Lövbergs, ScaniaVabis, Boliden 
och Gunnebo. Snart vaknar intresset även hos statliga 

en saga av realiteter
Klässbols Linneväveri är numera riksbekant. Nobelmiddagar och 
kungataffel borgar för det. Det har förstås inte alltid varit så. 
Länge var väveriet några Johanssöners kneg i en undanskymd by 
längs med en bäck i västra Värmland. | sven smedberg
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Delägaren Stefan Johansson väver 
på en ”Rüti B”. Fast man kan tro 
sig förflyttad 100 år tillbaks i tiden 
är den faktiskt inte äldre än från 
mitten av 1960 talet och bilden 
är tagen 20 år senare. Klässbols 
Linne väveris bildsamling.
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inrättningar, Tullverket, Polisen, Kriminalvården och 
Systembolaget. Man kan med fog säga att denna mass
produktion av linnehanddukar är det viktigaste skälet till 
att Klässbols Linneväveri överlever de här åren. Överlever, 
med näsan knappt över vattenytan.

Stafettöverlämning
När sommaren 1979 kommer och damen i svart upptäcker 
väveriet långt där borta i Värmland, är Vitalis Johansson 
i färd med att lämna över firman till fyra av sina söner: 
SvenOlof, Torbjörn, Urban och Dick. De har alla tidigt 
gjort sina lärospån i väveriet, traditionen pekar ut fjorton 
år som den ålder man börjar trafikera landsvägen med 
paketkärran ner till poststationen en halv kilometer ned
ströms Klässbolsälven. När 80talet går in har de gjort en 

rollfördelning: vävmästare, vävare och verkställande direk
tör, men utan vattentäta skott mellan sysslorna. 

Bland prominenta besökare på vernissagen i Gamla stan 
märks representanter för Kungl. Byggnadsstyrelsen med 
den legendariska textildesignern Astrid Sampe i spetsen. 
Genom hennes försorg får väveriet uppdraget att förse 
svenska ambassader med linne, efter ett mönster som Sofia 
Widén ritade på 40talet. Ett affärsmässigt genombrott 
som dessutom kommer att leda till en liknande beställning 
från norska Statens Bygg- og Ejendomsdirektorat. Denna 
kollektion formges av Ingela Berntsson, som under en lång 
följd av år sedan 1976 bidrar till att modernisera och för
nya väveriet; den nuvarande butiken i Klässbol är hennes 
skapelse. Ytterligare en designer söker sig nu till Klässbol, 
Peter Condu, som på så sätt finner vävare för sin stora gar
dinbeställning till det nya riksdagshuset. Sedan dess har 
antalet namnkunniga designer mångdubblats. 

Dukar till banketter
Nu följer framgångar på varandra. Efter ett decennium 
kommer de två uppdrag som gör väveriet i Värmland 
till en riksangelägenhet, de 500 meterna linneduk och 
de 1 400 linneservetterna avsedda för Nobelfesten 1991, 
och den duk och de 200 servetter som valda ombud för 
Sveriges folk ett par år senare beställer som present till 
konung Carl XVI Gustaf med anledning av hans 20åriga 
regentskap. Bakom beställningen av Nobellinnet ligger 

Åke Livstedt, som har fått uppdraget att iscensätta jubi
leumsbanketten. Kungaduken, med sin ovanliga längd och 
bredd – nära 3x64 meter – och sin ytterst fina tråd, kan 
vävas sedan handvävare Hans Thomsson har lockats till 
Värmland och man har kunnat modifiera bredden i en mer 
än hundra år gammal vävstol – själva stolen ställer in väve
riet i en succession ända från 1700talets Vadstenafabrik. 
Thomsson låter sig fjättras vid uppgiften under hela fem 
år. Och med honom återknyter väveriet till den ursprung
liga hantverkstradition som Vitalis Johansson slutligt läm
nade med uppförandet av fabriken på Gärdet 1950.

Sagolikt, men inte en saga
Klässbols Linneväveris 90åriga historia framställs ofta 
som en framgångssaga. Det är en kliché. Bokstavligt upp

fattad inbjuder den till reflektion. Visst har Johanssönerna 
i Klässbol, där en fjärde generation tagit vid, Stefan och 
Andreas Johansson och Cenita Johansson Åsen, varit sago
likt framgångsrika, men en saga är det inte. Snarare är det 
en räcka realiteter som har fört väveriet fram till en tätposi
tion. Laganda, förvärvad på fotbolls och ishockeyarenor, 
en god portion envishet, ett fasthållande vid naturmaterial, 
en mönstertradition och ett ekonomiskt sinne som, om 
inte annat, satt skrotade maskiner i återbruk – mycket som 
utomstående har sett som halsstarrighet, otidsenlighet och 
återvändsgränder. Därtill, naturligtvis, ett gediget kun
nande, ett handlag, kring att väva och att bygga och under
hålla en stor maskinpark. Och, när det kom att behövas, en 
förmåga att knyta till sig personer med kunnande och, inte 
sällan, med inflytande i betydelsefulla kretsar.

Så en obruten tradition av småindustriellt företagande 
fortgår vid Klässbolsälvens vattenfall ända sedan 1600ta
let och tycks kunna fortgå än ett tag – fjolårets internut
bildning i lean production har lagt en modern bård kring 
traditionen, och en Klässbolsbutik öppnar i dagarna på 
Sveavägen i Stockholm, den första i sitt slag.

sven smedberg är författare, poet, konstanmälare, dra-
matiker och regissör, med ett förflutet som rektor. Han utkom 
2010 med boken ”Klässbols Linneväveri – att väva sin 
historia”. Nyligen utsågs han till Årets Värmlandsförfattare 
2011 samt Region Värmlands stipendiat.

vi passerar nu den tid då konst-
fibern hissar nylonskjortan och 
drar härjande fram genom teko-
branschen
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bokförlaget natur & kultur (fram till 2006 skrivet 
Natur och Kultur) grundades tre gånger av den skånske 
småbrukarsonen Johan Hansson (1879–1973). Det började 
1912 då han med sin första hustru, Jenny Bergqvist, startade 
Svenska Andelsförlaget för att sprida sina politiska idéer. 
Andra gången skedde det 1922 när han och hustrun bröt 
sig ur Andelsförlaget och fick med sig namnet ”Natur och 
Kultur”. Tredje gången var 1947 då förlaget omvandlades 
till stiftelse med allmänt frihetliga ändamål. Utgivningen 

skulle ”motverka totalitära idéer och statsskick” samt främja 
”världsmoral”, ”världsfred” och ”frihet från statlig inbland
ning i näringslivet eller den enskildes ekonomi”. 

Inför Natur & Kulturs snart 100åriga historia är det 
naturligt att fråga hur ett verktyg för ideologisk agitation 
har kunnat förvandlas till ett i stort sett vanligt kommersi
ellt förlag – med bevarade ändamål. Är idéerna fortfarande 
verksamma eller har de i praktiken övergivits? Har de om
tolkats och i så fall hur?

Ideologi och affärer
– 100 år med Natur & Kultur
Natur & Kulturs tidigare vd Lars Grahn berättar om den udda 
fågeln i Förlagssverige: en koncern som ägs av en stiftelse och 
vars mål skall vara att motverka totalitära idéer och främja 
världsfreden. | lars grahn

Natur & Kultur levererar böcker i sin bokbil, 1930-1940-tal. Natur & Kulturs historiska arkiv hos Centrum för  
Näringslivshistoria.
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Johan Hanssons idéer går tillbaka på hans ungdoms 
väckelsearbete för georgismen, läran om den enda skat
ten som skulle drabba värdestegring på marken men inte 
riskkapital och arbete. Produktionsmedlens inordnande 
under samhället skulle ske utan revolution eller konfiska
tion, endast genom avgift till den gemenskap som ytterst 
hade skapat värdena. Härifrån kan steget tyckas långt till 
striden mot regeringens anpassningspolitik under andra 
världskriget. Men det fanns konsekvens.

Böckerna beslagtogs
Per Albin Hanssons samlingsregering bedrev 1939–43 
repressiv presspolitik som eftergift för tyska krav. Med 
hjälp av en paragraf i tryckfrihetsförordningen som inte 
hade tillämpats på hundra år ingrep man mot kritik av 
den nazityska politiken. Paragrafen gav regeringen möj
lighet att utan åtal och rättegång beslagta en skrift, om 
”genom densamma missförstånd med utländsk makt sig 
yppat”.

Natur & kultur drabbades av nio beslag. De flesta gällde 
Hermann Rauschnings bok Samtal med Hitler som gavs 
ut i fem upplagor första halvåret 1940. Alla konfiskerades. 
Detta publicistiska trots har präglat bilden av Natur & 
Kultur. Man gav sig ett uppdrag i yttrandefrihetens tjänst 
som gick utöver vad de flesta andra förlag vågade sig på. 

Det är ingen överdrift när Johan Svedjedal karakterise
rar förlaget som ovanligt konsekvent styrt av sin grundares 
idéer, från hans ungdoms georgism över antinazism och 
antisocialism till ett slags vänsterliberalism. Georgismen 
kan sägas ha varit en fredligare variant av socialismen 
med inslag av naturrättsfilosofi och gammaltestamentliga 
föreställningar om ”det rätta vederlaget”. Läran var en ska
pelse av den amerikanske samhällsfilosofen Henry George 
(1839–1897). Den fördes vidare på nordisk botten av bland 
andra Severin Christensen, som Johan Hansson mötte un
der sina tidiga år i Danmark och tog djupt intryck av. 

Han fann här ståndpunkter – motstånd mot statsmakt och 
majoritetsvälde, ursinnigt försvar för den enskilda individens 
rätt – som blev utgångspunkt också för antinazism och mot
vilja mot socialism och kommunism. Sammanhanget anges 
i ett manusfragment från 40talet där han hävdar att socia
lismen är en maktlära, inte en rättslära, och att den uttrycker 
en mentalitet som går igen ”i de vildvuxna grenar på socialis
mens tjocka stam som kallats nazism och fascism”.

Företagsledning per korrespondens
Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur tillkom för att 
garantera förlagets framtida inriktning. Stiftelseformen, 
menade Johan Hansson vid 25årsjubileet den 1 april 1947, 
skulle lösa ”de med enskild företagsamhet förenade pro
blemen. En stiftelse ägs av ingen, det vill säga den äger sig 
själv”. De första åren drevs verksamheten vidare som om 
ingenting hade hänt men efterhand tog styrelsen alltmer 
ledningen. Detta blev nödvändigt inte minst därför att den 
åldrande förläggaren vistades utomlands halvårsvis och 
försökte dirigera förlaget genom långa korrespondenser till 
medarbetarna. Metoden var inte effektiv.

Uppslitande kontroverser i mitten av 1960talet hade 
samband med Johan Hanssons ovilliga avgång som verk
ställande direktör. Hans tankevärld framstod alltmer som 
en gammal mans halsstarriga motvilja mot skatter och 
välfärdspolitik. Carin Österberg, sekreterare i förlaget 
på 40talet och skolboksförläggare i Svenska Bokförlaget 
1952–67, utsågs till vd 1967 och lade verksamhetens tyngd

punkt i en framgångsrik läromedelsutgivning. Idéerna för
enklade hon till beteckningen ”kunskapsförlaget”. 

Omställningen förde i dagen skillnader mellan grun
darens och efterträdarens hållning. De blev tydliga i en 
intressant utgivningsfråga. Johan Hansson, ännu ”konsult” 
i förlaget, ville 1968 ge ut en starkt sovjetkritisk bok. Carin 
Österberg och styrelsen ansåg att framställningen inte var 
tillräckligt objektiv och vägrade. Johan invände: ”De som 
har skrivit om Hitlerismen förväntades inte visa någon l[u]
ftig objektivitet inför allt det avskyvärda. De som skriver 
om kommunismen kan inte undgå samma slags moraliska 
engagemang.” Bittert klagar han över att förlaget inte 
längre intar den oberoende hållning som gällde när man 
kämpade mot samlingsregeringens konfiskationspolitik. 

Koncernbildning och tillväxt
1980talet var koncernbildningens tid. Lars Almgren, 
tidigare vd för Norstedts förlag, kom 1979 och inledde en 
expansion med hjälp av de resurser som hade skapats under 
det föregående decenniet. Biblioteksförlaget (läromedel) 
och Askild & Kärnekull (allmän, till stor del lättare, lit
teratur) förvärvades 1980–81. Förlagsverksamheten skildes 
klart från finans och fastighetsrörelserna och kom att be
stå av fyra enheter. Stort ansvar gavs åt oss som ledde för
lagsgrenarna: Lars Källquist (läromedel), Lennart Wolff 

ett uppdrag i yttrandefrihetens 
tjänst som gick utöver vad de 
flesta andra förlag vågade sig på
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(allmänlitteratur), Stefan Östergren (Biblioteksförlaget) 
och jag själv (Askild & Kärnekull, från 1984 Legenda). 

Ilsnabba fighter med Stenbeck
Expansionen begränsades inte till bokutgivning. Förlaget 
deltog tillsammans med Wallenberggruppen och 
bondekooperationen i finansieringen av Nordisk Television 
(TV4). Under ilsnabba fighter med Jan Stenbeck om det 
politiska etablissemangets bevågenhet lyckades företaget 
1990 få koncession för marksändning av reklamfinansierad 
television. Priset för detta var att Stenbecksfären för bara 
tio miljoner erhöll ett trettioprocentigt ägande. 

Mitt i denna utbyggnad hölls föreställningen om Natur 
& Kulturs särskilda karaktär levande av ledning och sty
relse. Frågor restes därför i samband med engagemanget i 
TV4. Den ideella innebörden ifrågasattes. I styrelsen blev 
oviljan allt starkare mot vad man såg som kanalens okulti
verade folklighet och aktierna såldes vid jultid 2004 med 
god förtjänst till Bonniers. 

En brokig affärsmiljö 
Min egen tid som vd (1989–2005) präglades av arvet från 
Lars Almgren. Vi hade en stark finansrörelse, en förlags
koncern med fyra idogt arbetande grenar, där läromed
len var störst och lönsammast, och vi var delägare i en 
framgångsrik tvkanal. Vi kunde växa ytterligare. Under 
ett drygt decennium övertog vi mindre och medelstora 
bokförlag (LT, Fripress, Spektra, Scandinavian University 
Press), startade en egen bokklubb (NoK Direkt), gick in 
som delägare i en annan (Böckernas Klubb), engagerade oss 
i försäljning av Encyclopaedia Britannica (Interknowledge), 
blev delägare i eboksutgivning (Elib), i ”elektronisk utbild
ning” (Theducation) och nätbokhandel (Adlibris). Vi köpte 
en stor fastighet i ädelfunkis vid Humlegården.

I denna brokiga affärsmiljö levde medvetandet om ända
målen vidare. Men var de gamla sociala utopierna fortfarande 
giltiga? Vi kände förväntningarna och försökte därför göra 
idéerna mer allmänna genom att foga in de politiskt konstru

erade ändamålen i en sorts dialogisk idealism: ”Vi ser utveck
landet av kunskap, medkänsla och fantasi”, skrev vi 1990 och 
2000, ”som grunden för individuell frihet och social samver
kan. Vår verksamhet skall därför främja politisk och ekono
misk frihet och motverka totalitära idéer och statsskick.” 

I linje med stiftelseurkundens intentioner
Med Eva Swartz som vd har förlagets inriktning i stort 
sett behållits. Nya inslag i koncernbilden är att man har 
blivit delägare i bokhandelskedjan Bokia – men avvecklat 
engagemanget i nätbokhandeln Adlibris – och låtit den 
egna distributionscentralen uppgå i Förlagssystem. 

På hemsidan framhäver man kombinationen av idealism 
och kommersialism och vill uppmuntra initiativ ”i linje 
med stiftelseurkundens intentioner”. Bland åtgärderna i 
denna anda – kulturpris, lärarpris, postdoktorala stipen
dier – finns två nya inslag: samarbete med stiftelsen Expo, 
som värnar yttrandefrihet och motverkar rasism, och ett 
pris för dem som diskuterar ”samtidens viktiga frågor”.

Tendensen fortsätter således att avproblematisera skiftet 
från idéagitation till affärsverksamhet genom att lägga sig 
nära tidens konsensus. Försvar av yttrandefrihet och mot
stånd mot främlingsfientlighet befinner sig i dag avsevärt 
närmare ett allmänt samförstånd än vad de bålda striderna 
för jordbeskattning, mot samlingsregeringens presspolitik 
och mot socialismen gjorde på sin tid.

Natur & kultur är alltjämt en från enskilt kapital fri
stående publicistisk resurs i vår offentlighet. Genom detta 
oberoende känner man i förlaget en förpliktelse att verka 
för att obekväma sanningar blir framförda. Styrkan ligger i 
att ägas av ingen. 

Utmaningen är att fortsätta använda oberoendet på ett 
meningsfullt sätt.

lars grahn har varit vd för Natur & Kultur 1989–2005. 
Innan dess arbetade han som litteraturkritiker och journa-
listlärare, BLM-redaktör och förläggare på Bonniers, samt 
chef för bokförlaget Legenda.

Andelsbevis från 1912 i Svenska Andelsförlaget 
u. p. a., ett företag grundat av Johan Hansson 
och ur vilket han senare bröt loss det som blev 
Natur & Kultur. Natur & Kulturs historiska arkiv 
hos Centrum för Näringslivshistoria.
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sverige förblev länge fattigt och underutvecklat. I mit
ten på 1800talet inträffade emellertid en liberal ekono
misk revolution som fick fart på utvecklingen, som då blev 
närmast explosionsartad. Sverige skulle från omkring 1870 
på drygt 50 år utvecklas från ett uland till ett av världens 
rikare länder. Men, den sena industrialiseringen ledde ändå 

till att många svenskar under 1800talets andra hälft ut
vandrade till Amerika.

Stor svensk utvandring
Totalt flyttade omkring 1,2 miljoner svenskar over there, va
rav de flesta slog sig ner som bönder i Mellanvästern eller ar

oljeborraren, borgmästaren  
och verktygsmakaren 
svenskamerikanska entreprenörer, del 1: Många svenskar och svenskättlingar 
har haft betydelse för det amerikanska näringslivet. En del t.o.m. 
som skapare av stora företag och koncerner. Under hela 2012 kom-
mer Företagsminnen i en artikelserie behandla några av de vikti-
gaste av dessa. | anders edwardsson

John Ericssons kanonbåt Monitor skrev in honom i den amerikanska historien, man även i det amerikanska näringslivet 
har svensk-amerikaner haft stor betydelse. U.S. Naval Historical Center Photograph.
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betare i städerna. USA var vid denna tid fortfarande ett glest 
befolkat nybyggarland där det rådde stor brist på arbetskraft, 
och ekonomin blomstrade. Många svenskar, sprungna ur den 
praktiska svenska bondekulturen, valde därför att starta eget, 
inte minst inom den snabbt växande industrisektorn.

Ett fåtal av dessa svenskättade entreprenörer blev 
mycket berömda, som John Ericsson från Långbanshyttan 
i Värmland. Han f lyttade till USA redan 1839 och skrev 
in sig i historieböckerna genom byggandet av pansarslag
skeppet USS Monitor, som bidrog till Nordstaternas seger 
i inbördeskriget 1861–65. Men de f lesta är mer okända, 
trots att deras insatser och företag än i dag delvis sätter sin 
prägel på det amerikanska samhället.

Oljemagnat i Texas
En sådan svenskättad entreprenör var Carl G. Cromwell. 
Han föddes 1889 i Saybrook, Pennsylvania, som äldsta 
barnet av sex till det svenska utvandrarparet John Nels – 
troligen Nils, amerikanska immigrationstjänstemän stava
de ofta fel på skandinaviska namn – och Hanna Cromwell. 
Han skulle på många sätt personifiera ”den amerikanska 
drömmen” om att på egen hand jobba sig upp och bli 
känd, förmögen och inflytelserik.

Carl började som grovarbetare på oljefälten i 
Pennsylvania som sextonåring och blev snabbt känd som 
en mycket duglig oljeborrare. Han kunde därför f lytta vi
dare till andra oljefält i Illinois och Oklahoma, för att efter 

första världskriget ta steget fullt ut och bege till Texas, där 
oljeindustrin då befann sig i en intensiv utvecklingsfas. 
Han blev 1921 kontrakterad av företaget Texas Oil and 
Land Company, som hade köpt rätten att leta efter olja på 
University of Texas marker. Och när företaget efter ett par 
år stötte på en stor oljefyndighet blev Cromwell överinten
dent för bolagets verksamhet i hela området.

Det innebar att han blev rik. Så rik, att han under 
1920talet bland annat kunde engagera sig i den då nya 
och snabbt expanderande f lygindustrin. År 1929 startade 
han ett eget f lygbolag, Cromwell Airlines, som flög mel
lan San Angelo, San Antonio och DallasFort Worth.

Carl G. Cromwell blev alltså en närmast arketypisk self 
made man, och som sådan var han ständigt på väg mot nya 
mål. Detta ledde dock till att hans liv bokstavligen slutade 
i tragedi. Under en affärsresa till sin hemstat Pennsylvania 
dog han redan 1931 i en bilolycka, bara 42 år gammal.

Borgmästare Jonsson
En annan svenskättling som hamnade i Texas var John Erik 
Jonsson. Hans föräldrar John Peter och Ellen hade var för 
sig emigrerat från Sverige på 1890talet, träffats i USA och 
sedan gift och bosatt sig i New York, där de 1901 fick ett 
barn. År 1912 flyttade familjen till närbelägna New Jersey, där 
sonen visade sig äga stora talanger. Tio år senare utexamine
rades han, bara 21 år gammal, som mekanisk ingenjör vid det 
välkända Rensselaer Polytechnic Institute i New York.

En grupp anställda på Texas Instrument i Louisiana på 1930-talet arbetar med att göra seismologiska mätningar vid 
sprängningar för att kunna avgöra vad som finns i marken långt under dem. Med tillstånd av Texas Instruments.
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I mitten på 1920talet jobbade sig sedan John Erik upp 
till posten som överintendent inom den amerikanska alu
miniumjätten Alcoa, innan han 1927 beslutade sig för att 
pröva lyckan som försäljare av Pontiacbilar. När den stora 
depressionen utbröt två år senare återvände han emellertid 
till Alcoa som försäljningsingenjör.

Men John Eriks liv skulle strax därefter ta en ny, dra
matisk vändning. Han blev nämligen tillfrågad av en ingift 
släkting, J. Clarence Karcher, om att hjälpa till att starta 
företaget Geophysical Service, som skulle specialinrikta 
sig på seismologiska instrument till oljeindustrin. Han 
skulle i praktiken bli en av dess medgrundare.

John Erik Jonsson fick redan året efter först ansvara för 
företagets laboratorium i Newark i New Jersey. Varpå han 
1934 fick i uppdrag att flytta till Dallas i Texas för att ta 
hand om, bland annat, företagets bokföring, tillverkning, in
köp och lager. År 1942 blev han sedan vice vd för det snabbt 
växande företaget, som då också hade börjat sälja elektronik 
till den amerikanska armén under andra världskriget.

Företagets lycka var med detta gjord, och det omstruk
turerades efter kriget för att verka även internationellt. Det 
ändrade 1951 därför namn till Texas Instruments, samtidigt 
som John Erik blev vd (och senare även styrelseordförande) 
för hela verksamheten. I dag har företaget blivit världsle
dande inom tillverkning av halvledare och miniräknare.

Parallellt med chefskapet engagerade sig John Erik 
Jonsson som många andra amerikanska företagsledande 
i en rad andra verksamheter. Han jobbade speciellt med 
utbildningsfrågor och grundade bland annat den direkta 
föregångaren till dagens University of Texas at Dallas 
(UTD). Någon månad efter mordet på John F. Kennedy i 
Dallas 1963 valdes han också till Dallas borgmästare och 
blev så populär (bland annat beroende på lyckade satsning
ar som utbyggnaden av DallasFort Worth International 
Airport) att han omvaldes hela tre gånger.

Den öländske verktygsmästaren
Ytterligare en svensk som lyckades som både innovatör och 
industriföretagare i USA var Ernst Otto Johansson. Han föd
des 1884 på Öland och emigrerade 1901 genom att gå till sjöss. 
Så småningom slog han sig ner i Connecticut, där han bytte 
namn till det mer amerikanskklingande Ernest O. Estwing, 
och 1917 gifte han sig med svenskan Hulda Olivia ”Olive” 
Emerentia Swenson, med vilken han fick minst fyra barn. 

Omkring 1920 flyttade familjen Estwing västerut till 
”svenskstaden” Rockford i Illinois nordväst om Chicago, där 
Ernest 1923 startade The Estwing Manufacturing Company. 
Han hade noterat att verktyg som bestod av olika delar, som 
hammare och yxor, ofta gick sönder och därför fått idén att 
gjuta skaft och huvud i ett stycke i högkvalitativt stål. 

Ernest startade därför på klassiskt manér tillverkning 
i sin egen källare, men lanseringen gick trögt då hans 
produkter kostade dubbelt så mycket som vanliga verktyg. 
Men efter att 1925 ha satt in en annons i en av den just då 
boomande amerikanska byggnadsindustrins branschtid
ningar, steg efterfrågan så snabbt att det inte dröjde länge 

innan han kunde köpa sig en egen fabrik.
Även om depressionen på 1930talet sedan dämpade 

efterfrågan skulle verksamheten fortsätta expandera. Och 
efter andra världskriget kom det riktiga genombrottet, när 
företaget började tillverka en rad nya helgjutna verktyg. 
Estwings blev då ett ledande företag inom den amerikanska 
verktygsbranschen och började även exportera sina produk
ter till andra länder.

Det kanske mest spännande belägget för den höga standard 
och det goda rykte som Ernest O. Estwings företag hade lyck
ats bygga upp, är nog annars att deras produkter till och med 
har använts i rymden. Rymdstyrelsen NASA utrustade nämli
gen i slutet på 1960talet sina astronauter med Estwingverktyg, 
för att knacka loss stenar på månen som sedan fördes tillbaka 
till jorden för vetenskapliga undersökningar.

Stort svenskt inflytande
Dessa exempel på svenskamerikanska industrigrundare 
belyser en sällan uppmärksammad sida av den svenska ut
vandringen till Amerika. Eftersom kulturen i USA präglades 
av stor öppenhet för nya idéer, och arbetsbesparande upp
finningar välkomnades med öppna armar – samtidigt som 
skatterna var låga och regleringarna få – kunde personer som 
Carl G. Cromwell, John Erik Jonsson och Ernest O. Estwing 
jobba sig upp och etablera verksamheter som i många fall fick 
bestående effekter på det amerikanska samhället. Och de var 
inte ensamma. I nästa artikel kommer fler exempel.

anders edwardsson är historiker och författare. Han har 
skrivit två böcker om Sveriges modernare historia och är i 
dag doktorand i Politics vid CUA i Washington DC.

På Texas Instruments vårdar man ännu minnet av Erik 
Jonsson, en av företagets grundare. Med tillstånd av 
Texas Instruments.

E R I K  J O N S S O NE R I K  J O N S S O NE R I K  J O N S S O N
A tribute to

1901–1995

A  F O U N D E R  O F  T E X A S  I N S T R U M E N T S

1901–1995

A  F O U N D E R  O F  T E X A S  I N S T R U M E N T S

A man of vision and accomplishments 2——————————————–––––––––––––––––––––——————–A global look at his contributions 3——————————————–––––––––––––––––––––——————–A wise man ahead of his time 3——————————————–––––––––––––––––––––——————–Parting words from Erik 6——————————————–––––––––––––––––––––——————–



40 företagsminnen 2011:5

år 1952 byggde Kabi en anläggning 
för tillverkning av antibiotikamedlet 
Streptomycin i Strängnäs. Den kom 
under de följande 57 åren att byta 
ägare ett antal gånger och användas 
till andra, liknande verksamheter.

År 2009 lades anläggningen ner 
och i boken Från Kabi till DSM be
rättar ett antal personer minnen från 
arbetet där.

Det börjar med Einar Wiströms 
anteckningar från byggnadstiden 
och avslutas med Kristina Nordin 
Gustafssons berättelse om hur hon 
2009 som vd ansvarade för ned

läggningen av det som då var DSM 
(Dutch State Mines) AntiInfectives 
Sweden AB.

Under tiden däremellan hade 
Astra, Fermenta och holländska 
Gistbrocades bland annat tillverkat 
penicillin, Cykloserin (antibiotika), 
Streptokinas (protein), 6APA (pe
nicillin) och Klavulansyra (samver
kar med penicillin) i anläggningen.

Bortsett från de turbulenta 
Fermentaåren – då många anställda 
blev miljonärer – är boken främst in
tressant för dem som tidigare har arbe
tat i anläggningen och för industrihis

toriker. Den är tryckt i en begränsad, 
numrerad upplaga på 500 exemplar.

Penicillin för industrihistoriker
leif andersson (utgivare) och bertil larsson (red): Från Kabi till DSM 1952–2009 – episoder från 58 års 
läkemedelsproduktion, eget förlag

Slussen genom tiderna
thor richter: Slussen. Då nu … och sedan?, trafik-nostalgiska förlaget

att nu publicera en bok om Slussen 
i Stockholm är naturligtvis vältajmat. 
Debatten om den planerade ombygg
naden är hetsig och tycks evig. 

Thor Richter tar inte ställning, 
men bara att visa bilder av förfallet i 
dagens Slussen innebär bister kritik 
av dem som har haft ansvar för  
underhållet.

Slussen … är bildrik; de f lesta 
texterna är korta. Här presenteras 
de tidigare slussarna, från 1642 och 
framåt, med teckningar och foton. 
Och dagens Slussen – ”den moderna 
tidens första stora verk”, enligt arki

tekten Le Corbusier – från byggandet 
och invigningen 1935.

Och så förfallet.
Det hela avslutas med redogö

relser i ord och bild för Stockholms 
stads förslag till ombyggnad och 
två alternativa förslag. Det avsnit
tet inleds med Kungliga akademien 
för de fria konsternas omdöme från 
2009. De avslutande orden lyder: 
”Värre kan det inte bli. Skam och 
förbannelse över de nidingar som 
gör detta.”

Debatten fortsätter och den som 
vill skapa sig en uppfattning om 

vad det handlar om har god hjälp av 
Thor Richters bok.

Recensioner i urval
börje isakson är journalist och författare och har bl.a. medverkat i 
tidningar som Teknikens Värld, Månadsjournalen och Dagens Industri. 
Han har skrivit flera böcker om historia, den senast utgivna heter ”Två 
dygn som förändrade Sverige. 1809 års revolution.”
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ett framstående par i Göteborg
anna brunius van der vliet, sigrid hedén och karin stark: Ernst August och Tullan Hedén:  
Götaverken,  konsten, omvärlden och familjen: berättat för Karin Stark, kaber

med hjälp av brev, tidningsklipp, fo
ton och andra dokument berättar två 
barnbarn till Ernst August och Tullan 
Hedrén om sina farföräldrar. Och de 
var inte vilka som helst i Göteborg 
under 1900talets första hälft.

Tullan (Ingrid) Hedén hade konst
närsdrömmar, som hon tvingades lägga 
åt sidan för att ta hand om hem, barn 
och representation. Efter Ernst Augusts 
död 1944 blev hon en skicklig skulptris.

Ernst August drev, tillsammans med 
Hugo Hammar, från 1906 Götaverken 
fram till sin död 1944. Han började 
som fartygskonstruktör (med erfaren
heter från USA) och var vd från 1938.

Götaverken hade en något skakig 
start, men överlevde och fick 1912 
uppdraget att bygga pansarbåten 
Sverige, som var en av orsakerna till 
den s.k. borggårdskrisen 1914.

I början av 1930talet var 
Götaverken ett av världens ledande 
skeppsvarv. Det byggde såväl örlogs
fartyg, som malmfartyg, tankers, 
isbrytare och passagerarfartyg.

På Ernst Augusts initiativ började 
det under 1930talet också att bygga 
flygplan, men blev undanträngt av 
”några inflytelserika personer i svensk 
industri”, d.v.s. männen bakom SAAB 
(Svenska Aeroplan Aktiebolaget).

Men boken skildrar i första hand 
människan Ernst August Hedén, en 
driftig och populär göteborgare – go 
gubbe och exponent för göteborgsan
dan – som vid sidan av sin verksamhet 
inom Götaverken bl.a. var liberal/
folkpartistisk ledamot av stadsfull
mäktige (1927–1942), ingick i stads
kollegiet och Hamnstyrelsen och var 
ledamot i ytterligare ett antal styrelser.

Ernst August & Tullan Hedén är 
en anspråkslös men trivsam berät
telse om ett framstående par i sin 
tids Göteborg och om en av Sveriges 
mest betydelsefulla industrier under 
1900talets första hälft.

böcker bedöms nästan alltid efter 
sitt innehåll. Men de har också en inte 
helt oväsentlig utsida: Omslaget eller 
bandet. 

Om det handlar bokhistorikern 
Kristina Lundblads avhandling med 
underrubriken: ”Det svenska förlags
bandets framväxt och etablering un
der perioden 1840–1914 med särskild 
hänsyn till dekorerade klotband. En 
studie av bokbandens formgivning, 
teknik och relation till frågor om mo
dernitet och materiell kultur”.

Kristina Lundblad redogör för bok
förlagens och bokhandelns utveckling, 
de tekniska framstegen inom bokbin
deriverksamheten och möjligheterna 
att illustrera bokbanden. 

Mycket av detta är specialkunska
per – det som gör avhandlingen mer 
allmänt intressant är författarinnans 
resonemang om hur bokbandens ut

veckling samfaller med och påverkas 
av industrialismens genombrott och 
framväxten av massproduktion.

Möjligheten att tillverka illustrerade 
klotband gjorde att boken, vid sidan av 
andra värden, också – liksom tändstick
or, parfym, tobak, kaffe m.m. – blev en 
vara i en illustrerad förpackning.

Samtidigt blev den en del av hem
mets inredning. 

”Bokens utseende […] skulle utföra 
ett arbete som kommunikations- och 
marknadsföringsmedel, som spri-
dare av dekormoden och visuella 
diskurser […] fungera som material 
för den enskilda individens utveck-
ling och den egna identiteten”.

Kristina Lundblad sätter fokus på en 
sällan diskuterad egenskap hos våra 
böcker och fogar (med många illus

trationer) in den i ett samhälls och 
industrihistoriskt sammanhang. Det 
är intressant även för den icke special
intresserade.

Bokbandsforskning med allmänintresse
kristina lundblad: Om betydelsen av böckers utseende – det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under 
perioden 1840–1914 med särskild hänsyn till dekorerade klotband: en studie av bokbandens formgivning, teknik och 
relation till frågor om modernitet och materiell kultur, rámus
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Aktuell forskning
oskar broberg är forskare och studie-
rektor på Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet. Han arbetar för närvarande 
med ett forskningsprojekt om entreprenör-
skap inom svensk digital reklam.

frågan hur vi individuellt och kol
lektivt tryggar vår ålderdom har varit 
en viktig samhällsekonomisk fråga de 
senaste 150 åren. Från diskussionen om 
arbetsplatsförsäkringar på 1880talet, 
via folkpensionens införande och ATP, 
till 1990talets stora pensionsreform. I 
Mats Larssons nyutkomna bok FPG 
– 50 år i näringslivets tjänst tecknas 
en fallstudie av ett företag som kan ge 
oss en fördjupad förståelse av denna 
svenska pensionshistoria.

Försäkringsbolaget Pensionsgaranti 
Ömsesidigt (FPG) är inte allmänt 
känt, trots att det har spelat en be
tydande roll i det svenska pensions
systemet. Näringslivshistorikern 
Mats Larssons studie spänner över 
företagets femtioåriga historia, från 
bildandet 1960 till samgåendet med 
Pensionsregistreringsinstitutet 2010. 
Dispositionen är kronologisk och 
författaren väver samman de politiska 
processer som formade företagets 
villkor med FPG:s ekonomiska ut
veckling. Fram träder en historia som 
på avgörande punkter illustrerar den 
svenska modell som vi nu på 2010ta
let ofrånkomligen har lämnat bakom 
oss: hårt reglerade nationella finans

marknader, stillsamma aktiemarknader 
där placeringstips gjordes per brev, och 
storföretag som förändrades så lång
samt att de per definition betraktades 
som säkra placeringar. Med Mats 
Larssons akademiskt sakliga prosa blir 
kontrasten ännu större mot de senaste 
årens globala finanskriser och därpå 
följande politiska oroligheter.

Försäkringsbolaget Pensionsgaranti 
startade sin verksamhet 1960, i sam
band med att ett nytt pensionsavtal 
för industrins tjänstemän sjösat
tes, det så kallade ITP (Industrins 
TilläggsPension). Grundidén var att 
de företag som anslöt sig till FPG 
skulle kunna behålla de inbetalda 
pensionspremierna i sitt eget företag 
och bokföra dem som en skuld i sin 
balansräkning. För att pengarna skulle 
vara säkra även vid en konkurs tillhan
dahöll FPG även en kreditförsäkring. 
På bara några få år var 1 800 stora och 
medelstora företag anslutna, varav 80 
procent av de börsnoterade bolagen. 
Att denna konstruktion var så tillta
lande måste förstås mot bakgrund av 
en reglerad finansmarknad, där även 
börsnoterade företag hade en proble
matisk finansieringssituation. 

I kapitel ett beskriver Mats Larsson 
den politiska process som ledde fram 
till de nya pensionsavtalen för indu
strins tjänstemän. I kapitel två beskrivs 
FPG:s expansiva 1960tal. Det är 
tänkvärt att FPG under åren 1965–1970 
tillförde det svenska näringslivet 3,6 
miljarder kronor, medan de aktuella fö
retagens nyemissioner under samma år 
var 4 miljarder. FPG spelade med an
dra ord en väsentlig roll för företagens 
kapitalbehov. Kapitel tre behandlar 
sedan två turbulenta årtionden, med 
makroekonomisk oro och finansiell 
avreglering. Under dessa år förändrades 
FPG:s placeringsstrategi. Inslaget av 
att passivt tillhandahålla kapital över
gick alltmer till en aktiv portföljförvalt
ning. I det avslutande kronologiska 
kapitlet beskriver författaren föränd
ringarna under de senaste tjugo åren. 
Fokus här ligger på den stora finanskri
sen under tidigt 90tal och de nya för
utsättningar som avregleringar och nya 
riskhanteringssystem har medfört.

Boken bidrar till att öka vår förstå
else av den svenska modellen. Avtal 
inom en rad områden mellan arbets
marknadens parter spelade här en 
viktig roll för att överbrygga klyftan 

Pensioner i näringslivets tjänst
mats larsson: FPG – 50 år i näringslivets tjänst, informationsförlaget
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mellan privata och kollektiva lösningar. 
Framför allt visar Mats Larsson kon
kret på kopplingarna mellan den po
litiska sfärens diskussioner, de svenska 
storföretagens strategier och den regle
rade finansmarknadens realiteter. 

Min största invändning mot Mats 
Larssons historiska skildring är att 
han inte problematiserar sin egen 
undertitel. Boken är en jubileums
skrift och som sådan är den synnerli
gen vederhäftig och väl underbyggd 
genom författarens eget arkivarbete. 
Men undertiteln – i näringslivets 
tjänst – rymmer en central konflikt 
som knappt berörs i texten:

Den stora fördelen med FPG-sys-
temet har för kundföretagen varit 
att man på ett enkelt och billigt 
sätt kunnat utnyttja kapital i 
verksamheten som annars skulle 
ha betalats i försäkringspremier. 
(s. 288).

Detta är givetvis riktigt. Men historien 
om FPG:s kundföretag och deras kapi
talsituation är förstås bara ena sidan av 
myntet. Den andra sidan handlar om 
de framtida pensionärernas sparkapital, 

som FPG blev satta att förvalta. Detta 
var industritjänstemännens kapital, 
men detta ägarperspektiv skymtar 
bara undantagsvis fram i texten. Det 
är synd, eftersom det är ägarperspek
tivets framflyttade positioner som har 
drivit de finansiella marknadernas 
expansion under de senaste årtiondena. 
Berättelsen om FPG hade därför ytter
ligare fördjupat vår historiska förståelse 
om konflikten mellan ägarnas avkast
ningskrav och företagens kapitalbehov 
hade blivit mera synlig, till exempel i 
diskussionerna kring hur man bedöm
de kundföretagens risker.

Därmed inte sagt att ett renod
lat ägarperspektiv är saliggörande. 
Samtiden förskräcker på många 
punkter därvidlag. Snarare tror jag 
att historiska fallstudier är som allra 
bäst när man kan kontrastera de sätt 
att tänka som dominerar i dag. Mats 
Larsson visar i sin studie av FPG att 
det har varit möjligt att på avtalsmäs
sig grund både skapa en kapitalbas för 
det svenska näringslivet och långsiktig 
värdetillväxt för blivande pensionärer. 
En aning större distans från det egna 
studieobjektet hade understundom bi
dragit till att hjälpa läsaren att se detta. 
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idén att förstärka betongen i husväggar med järn 
realiserades första gången av tysken Rabitz så tidigt som 
år 1822. En rad fransmän blev föregångsmän inom den 
armerade betongens område, och de utverkade ett f lertal 
anmärkningsvärda patent. Den första patenttagaren i 
landet, Lambot, byggde lustigt nog en roddbåt i armerad 
betong (1850) som visades upp på Parisutställningen 1855. 
Den allra främste patenttagaren blev J. Monier (trädgårds
mästare), som utvecklade en rad patent som han överlät 
till entreprenörer både i Frankrike och utomlands. 

Att han aldrig sökte patent i Sverige fick betydelse 
för den svenska utvecklingen, och armerad betong 
kunde användas av vem som helst utan förbehåll fram 
till 1898 då fransmannen F. Hennebique tog ett svenskt 
patent på sin metod (franskt patent 1892). Fram till 
dess var det mest detaljer i husbyggnader som var av 
armerad betong, samverkande med järnbalkar och mu
rade pelare. Enligt Fastighetsverket ska golvet i Gamla 
Riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm, skapat av 
Skånska Cementgjuteriet 1887−1890, vara av armerad 
betong. Skånska Cementgjuteriets historik fram till 1922 
(maskinskrivet manus) beskriver att det även utförde 
vattenledningar med rörnät i arbeten åt Östersunds stad 
1892−1893, vilket kan ha varit armerade betongrör. 

Hennebiques system var en betydande förbättring av 
armerad betong som tillät en sammanhängande kon

struktion där olika delar som 
bjälklag och pelare blev en samarbetande hel
het. Norrköping begåvades 1897−98 med det första huset 
i Sverige enligt detta system, en fabriksbyggnad uppförd 
för ylleindustrin Bergsbro AB. Arkitekt var Karl Flodin 
men byggföretaget är tyvärr okänt. Byggnaden, i hörnet 
Luntgatan−Sandgatan, har i dag omgjord interiör men 
utsidan är intakt. En armerad betongtrappa hade också 
visats upp på Stockholmsutställningen år 1897 (Skånska 
Cementgjuteriet). 

Det första huset i Stockholm med renodlad skelett
konstruktion av armerad betong var Myrstedt och Sterns 
affärs och kontorshus (1908−1909) på Kungsgatan 5 C 
i Stockholm, och huset framhålls som ett genombrott 
för den tekniken. Det uppfördes av Kreuger & Toll 
Byggnads AB, som hade tillägnat sig tekniken från 
USA, där den hade patenterats av en J. Kahn.

jonas dahlberg, arkivarie vid Centrum för  
Näringslivshistoria

Som byggnadsarbetare undrar 
jag vilken som var den första 
armerade betongkonstruktio-
nen i Sverige och vilket företag 
som låg bakom? 
Franko Berggrensson, Malmö 

STÄLL EN FRÅGA: Har du en fråga om näringslivets historia, om personer, 
företag eller produkter. Mejla den till foretagsminnen@naringslivshistoria.se 
så får du svar från Centrum för Näringslivshistorias team av arkivarier och 
historiker.

Fråga Företagsminnen

En armerad betongtrappa skapad av Skånska Cement-
gjuteriet hörde till en av alla sevärdheter på Stock-
holmsutställningen år 1897. Skanskas historiska arkiv hos 

Centrum för Näringslivshistoria.



HISTORIA
VARJE FÖRETAGS

  
ÄR UNIK

så drar      du
 NYTTA

AV DIN
Varje företags historia är unik och en viktig del i 
varumärket. Historien hjälper dig också att tolka 
samtiden och bättre förstå framtiden. Ofta är det 
både värdefull och underhållande kunskap om så-
väl näringsliv som samhällsutveckling. 

Centrum för Näringslivshistoria har i snart 
40 år hjälpt svenska och internationella företag 
att använda sin historia till nytta för sig själva, 
journalister, forskare och alla andra som är ny-
fikna på det som varit. Vi ger aktuella skeenden 
ett historiskt sammanhang i allt från föredrag 
och seminarier till böcker, utställningar och in-
teraktiva webbplatser.

Vi har världens största näringslivsarkiv. Här 
finns material från f ler än 7 000 företag – doku-
ment och böcker, fyra miljoner fotografier, filmer, 
hundratusentals ritningar och tiotusentals före-
mål, reklamprodukter och designmaterial. Även 
stora mängder arkiverat digitalt material. 

Låt våra experter ta hand om ditt företags his-
toria. Bli medlem redan i dag i den ideella fören-
ingen Centrum för Näringslivshistoria och stöd 
bevarande och berättande av den svenska närings-
livshistorien. Kontakta vd Alexander Husebye på 
alexander.husebye@naringslivshistoria.se eller  
08-634 99 14 för mer information. 

BESÖK GÄRNA WWW.NARINGSLIVSHISTORIA.SE

CE N T RU M FÖR NÄ R I NGSL I VSH ISTOR I A

CENTR E FOR BUSINESS HISTORY IN STOCK HOLM
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GÅRDAGENS NYHETER
text: per wickström

Att Ivar Kreuger byggde sitt finansimperium på tänd
sticksmonopol är ingen hemlighet. Men färre känner 
till Alexander Lagerman, som skapade möjligheterna 
för den svenska tändsticksindustrin. Hans bedrift var 
att konstruera komplettmaskinen, som tillverkade 
både askar och stickor, samt packade ned dem i as
karna och tryckte på både plån och etikett. Maskinen 
var klar 1892 och var en stor sensation för sin tid. 
Produktionen per anställd femdubblades, och säker
hetständstickan kunde konkurrera ut de brandfarliga 
och giftiga fosfortändstickorna. 

Koklådan är en form av köksutrustning som man inte hittar på stormarknader
nas vitvaruavdelningar. Icke desto mindre är det en uppfinning som har haft 
sin roll i det svenska köket. Hösten 1915 började exempelvis Stockholmsfirman 
Julius Slöör att saluföra en koklåda av inhemsk tillverkning, tidigare hade de 
importerats från Tyskland.

Koklådan är helt enkelt en isolerad trälåda med lock. Maten kokades upp i 
en gryta, som sedan sattes ner i koklådan där rätten fick bli färdig, allt 
för att spara på det dyra bränslet. Det var ont om ved och kol 1915, 
och inte oväntat hade koklådan sin nästa storhetstid under andra 
världskriget.

Helt praktisk var den kanske inte, i Bonniers månadshäfte 
påpekar skribenten att Julius Slöörs koklåda är tung, och man 
måste stå på knä för att lyfta i och ur maten. Till fördelarna 
hörde dock ett asbestlock som höll kvar värmen i grytan, liksom 
en platta av täljsten som kunde värmas i kakelugnen och förstärka 
koklådans effekt.

I dag torde det vara få som har en riktigt bra koklåda i sin ägo. 
Bilden visar en liknande koklåda från det millitära. Armémuseum.

Lagermans stickor

Koka maten i låda
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GÅRDAGENS NYHETER
text: per wickström

Citatet: 

Man säljer 
inga jul-
granar på 
annandagen.
hans werthén, f.d. vd electrolux

Att sätta ett spädbarn i solariet är nog inget som man skulle få för sig att göra i dag. Annat 
var det förr – under 1940talet marknadsförde man kvartslampan som rena hälsokuren för ba
byn. Annons för kvartslampor från AB Elema, gjord av Allmänna Annonsbyrån AB.

Solariebruna barn
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medlemmar i centrum för näringslivshistoria
Advokat ASW AB
Advokat Christenson AB
Advokatfirman Thomas Tendorf
Advokatfirman Lindberg & Saxon 
Advokatfirman Cederquist KB
Advokatfirman Delphi
Advokatfirman Nova AB
Advokatfirman Sackemark Brantheim 

Björck KB
Advokatfirman Södermark HB 
Advokatfirman W&Ö
AGA Gas AB
AGRIA Djurförsäkring
Ahlbins Zacco AB 
Ahlsell
Ajasto Almanacksförlaget AB 
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval 
ALMI Företagspartners Stockholm 
Anders Otto Swärds Stiftelse 
APL AB
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Arvid Nordquist H.A.B.
Astra Zeneca 
Atlas Copco
Axfood
BEEP
Belysab, Belysningsbranschens   

Service AB
Bilprovningen
Björk & Berries
Blomsterfonden 
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm 
Bonnier AB
Brandkontoret
Bruzaholms Bruk
B. Wahlströms Bokförlag
Bygdegårdarnas Riksförbund
Byggnadsämnesförbundet 
Båstads Gymnasium
Carlsberg Sverige
Cederroth International
Centralarkivet i Markaryds kommun 
Chefsekreterarna Stockholm
Christenson & Roth Advokater
Clas Ohlson 
CorpNordic Sweden AB

D. Carnegie & Co
Daar Strandberg Advokatfirma
Danowsky & Partners Advokatbyrå
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic Holding
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
Entreprenörföretagen f d Plåtslageriernas 

Riksförbund 
Ericsson
Ersta Diakoni
Esselte
Estrella AB
FABEGE
Falu Gruva 
Familjebostäder
FAR SRS
FAR SRS Förlag AB
Fastighetsarbetsgivarna
Flood Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
Forma Publishing Group
Fritidsbranschernas Service AB
Färg och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens Arbetsgivare

organisation
Försäkringsförbundets service AB
Garpco AB
Gekås Ullared 
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Grant Thornton Sweden
Gröna Lunds Tivoli
Gylling & Co
H & M Hennes & Mauritz 
Hakon Invest AB 
Hald & Tesch Brand 
Hamilton Advokatbyrå KB
Handelns Utredningsinstitut
Handelshögskolan i Stockholm
Heidelberg Sverige 
Henkel Norden 
Hornmark KK
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Husqvarna
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
ICA AB
ICAhandlarnas Förbund 

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm 
Ifu
IKEA
Industriarbetsgivarna
Informationsförlaget Heimdahls 
Institutet för Näringslivsforskning
Institutet för värdering av fastigheter
Investment AB Kinnevik
IR Bolaget
Ivar Lundh & Co 
J A Lindblads Förlag AB 
JCDecaux Sverige AB 
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB 
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
KAK  Kungliga Automobil Klubben
Keolis Nordic AB
Komm! Sveriges Kommunikationsbyråer
Konstnärernas Riksorganisation
Kooperativa Förbundet
Kraft Foods Sverige AB
Kreab Gavin Anderson
Kris och Traumacentrum AB
KTH Executive School AB
Köttbranschens Riksförbund
Landahl Öhman Advokatbyrå KB
Landshypotek 
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Lind & Co
Lind & Co Tidskrifter
Livsmedelsföretagen (Li)
Lokaltidningen Mitt i Stockholm 
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Stockholm
Magnusson Advokatbyrå
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Mariebergs Arkivbyrå 
Martin Olsson HAB
Mats Dahlström Revision AB
Micasa 
MQ/Jaller Klädcenter AB
Nasdaq OMX
Natur & Kultur
NCC 
Nordea
Nordia Law Advokatfirma

Daar Strandberg advokatbyrå
Daar Strandbergs Advokatbyrå är ett ungt 
företag men med lång erfarenhet. De arbetar 
med affärsjuridisk expertishjälp.

autoliv aB
År 1956 kom tvåpunktsbältet och ett decen-
nium senare lanserades rullbältet. Autoliv har 
sedan dess utvecklat och tillverkat integrerade 
säkerhetssystem med bland annat krockkud-
dar, säkerhetsbälten, säkerhetselektronik.

nya medlemmar december 2011

arvid Nordquist
Sedan 1884 har Arvid Nordquist försett 
konsumenter med mat och dryck av högsta 
kvalitet. Blev 1910 Kunglig Hovleverantör för 
första gången. Idag är det tredje generationen 
Nordquist som driver familjeföretaget.
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medlemmar i centrum för näringslivshistoria
Nordiska Kompaniet 
Nordstjernan 
Norma Sweden AB
Norstedts Förlagsgrupp 
Norstedts Juridik
Odhner & Co Belysning 
OK, ekonomisk förening
Oriflame Cosmetics AB
Osram 
Packhuslaget 
Pangea design
Pensionsstiftelsen Mervärde
Pensionsstiftelsen Optimal 
Pernod Ricard Sweden
Peter Roth Advokatbyrå 
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Pri Pensionsgaranti
PricewaterhouseCoopers AB 
Primus 
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Ricoh AB (fd Carl Lamm AB)
Rottneros AB
Röda Korsets Sjuksköterskekårs Intres

seförening 
SAAB, Bofors Support AB
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB 
Sapa Profiler
SBAB
SCA Hygiene Products
SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
Scandinavian Airlines System (SAS)
Scania
SEB
Sefina Svensk Pantbelåning AB
Semper
Setterwalls Advokatbyrå
SHR, Sveriges Hotell & Restaurang 

företagare
SIS, Swedish Standards Institute
SIAR, Forskningsstiftelsen
Sievert AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia 
Skanska AB 
Skogsindustrierna
Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear, Hultafors Group AB
Sollentuna Kommun

Sophiahemmet
Sparinstitutens Pensionskassa
Spendrups Bryggeri AB
Spårvägens Idrottsförening
SSAB
Stampen
Stiftelsen Bokbranschens Understöds och 

Utbildningsfond 
Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och 

Gubbhus
Stiftelsen Branschorganisationernas 

kansli
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Ceder

grens Uppfostringsfond 
Stiftelsen Tornspiran 
Stockholm Business Region AB
Stockholm Saltsjön
Stockholms Bleck & Plåtslagarmästare

förening
Stockholms borgerskap 
Stockholms Hamnar
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening 
Stockholms Stads Bostads  

förmedling AB
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem 
Stockholmsmässan 
Stokab 
Strängbetong
Strömma Turism & Sjöfart AB
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form 
Svensk förening för informationsspecialister
Svensk Handel 
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk Kärnbränslehantering
Svensk Mjölk
Svenska Bankföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Försäkringsföreningen
Svenska Handelsbanken 
Svenska Hundskyddsföreningen

Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska McDonald’s
Svenska Pappers och Cellulosaingenjörs

föreningen
Svenska Shell AB
Svenska Spel 
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
SvenskThailändska Föreningen
Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Bagare & Konditorer
Sveriges Bryggerier 
Sveriges Bygg & Järnhandlareförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges MarknadsUndersökningsköpares 

Förening (SMUF)
Svetsteknik AB
Swedbank 
Systembolaget
Sällskapet för Folkundervisningens  

Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Taxi Stockholm
Teknikföretagen
Teko Sveriges textil och modeföretag
TeliaSonera
The Linde Group
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Trafikförsäkringsföreningen
Transportgruppen
TryggHansa
Trygghetsfonden
Trygghetsrådet
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige 
Uppfinnarkollegiet 
Vasaterminalen
Veteranklubben Alfa
Vin & Sprithistoriska Museet
Wilhelm Becker AB
ÅF AB 
Åhléns

Sapa
Startades i liten skala av två entreprenörer i 
Vetlanda år 1963. De hade lärt sig att produ-
cera aluminiumprofiler på ett kostnadseffektivt 
och konkurrenskraftigt sätt. Idag är företaget 
globalt och världens största tillverkare av 
kundanpassade aluminiumprofiler. 

Strängbetong
År 1938 introducerades förspänd betong av 
Betongindustrin. Utifrån den verksamheten 
bildades Strängbetong. Idag är de ett ledande 
företag i Sverige att leverera industriellt tillver-
kade byggsystem.

CE N T RU M FÖR NÄ R I NGSL I VSH ISTOR I A

CENTR E FOR BUSINESS HISTORY IN STOCK HOLM

Genom medlemskapet visar företag och 
organisationer sitt stöd för näringslivets 
historia. Många är både medlemmar och 
använder våra tjänster.

BLI MEDLEM!
Vi hjälper företag att dra nytta 
av sin historia. Ta reda på mer på  
www.naringslivshistoria.se eller 
kontakta vår vd Alexander  
Husebye på 08-634 99 14!
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Lös korsordet och vinn böcker!
Skicka in korsordet till: info@naringslivshistoria.se eller Företagsminnen 
korsord, Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48–50, 167 33 
Bromma. Glöm inte att bifoga ditt namn och din adress. 
Dragning bland de rätta svaren sker 26 januari 2012

1:a pris: Statens Spel, en bok om Penninglotteriet, 
Tipstjänst och Svenska spel av Hans De Geer  
(Atlantis förlag)

2:a3:e pris: Ett bokpaket bestående av Patent och pira-
ter - Patentstrategier och varumärken under 100 år, red. 
Mats Wickman och Innovativa stockholmare av Anders 
Johnson. Förra numrets vinnare och rätta svar hittar du 
på www.naringslivshistoria.se/korsord Alla böcker finns 
även till salu på www.naringslivshistoria.se

A
v H

ans G
. Svensson

Baksidan: Annons för Lilje-
holmens ljus, 1940–1950-tal. 
Liljeholmens historiska arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria.
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Stina Svanberg drev antikaffär 
inne på Dramaten.

När Sverige fick näringsfrihet 
– ronald Fagerfjäll skriver 
om Gripenstedt, Bismarck 
och deras tid.

Lekfarbrorn som 

uppfann mobiltelefonen

en personlig berättelse om Sture Lauhrén, mannen som 

uppfann den första riktiga mobiltelefonen – den fyllde en 

halv baklucka. 

i nästa nummer av företagsminnen

försäkra dig om ditt eget spännande magasin.
För 200 kr inklusive moms får du 5 nummer av Företagsminnen. 
Beställ på www.naringslivshistoria.se.




