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S Å S A E N B E K A N T när jag berättade att jag skulle mammavikariera som

chefredaktör på Företagshistoria under 2016. Nä, som journalist borde man
ägna sig åt viktiga saker — som samhällsfrågor, tyckte han.
Men det gör jag ju, sa jag.
För det är en självklarhet att näringslivshistoria ÄR en samhällsfråga.
Företag och företagare, uppfinningar och innovationer, produkter och tjänster – naturligtvis är de en viktig del av samhällets helhet. Bara i detta nummer är det tydligt i flera artiklar, som i den om Christina Piper, om redarfamiljen Broström och om FBI och Axel Wenner-Gren.
Jag ska villigt erkänna att jag inte var någon stjärna i historia på gymnasiet. Egyptiska kungalängder, folkvandringar och kokgropslämningar på
Birka lyckades liksom aldrig sätta sig.
Utanför klassrummet har historien däremot alltid lyckats fascinera. Men
då snarare i form av dokumentärer, tidskrifter eller historiska romaner, än
i skolböcker och på svarta tavlor.
En väl berättad historia, eller historien i ett sammanhang, har förmåga att beröra också den mest obildbare.
Och där ligger lockelsen i näringslivshistoria: historien
i ett sammanhang och med tydliga kopplingar till oss
som lever idag.
Kring senaste sekelskiftet arbetade jag på en
annan tidning med fokus på näringslivet — Dagens
Industri. Då var det millenniebugg, Sören Gyll på
Svenskt Näringsliv och Ericsson-aktier för under
4 kronor stycket på löpsedlarna.
Idag är allt det där historia. Kanske kan något av
det få plats i denna tidning under det kommande
året?

Per Torberger
Bitr. chefredaktör

Omslagsfoto På bilden: man och kvinna
planerar möblering, 1960-tal. Ur HSB
Riksförbunds arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
Bildbehandling Francisco Teixeira
ISSN 2001-7936
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”Hur kul kan det va?

Gratis skolmaterial om
näringslivets historia
På företagskällan.se har vi samlat texter, bilder och filmer om det svenska näringslivet.
Materialet berör flera olika ämnen och passar för undervisning på gymnasiet och
grundskolans senare år. Du som är lärare hittar även lärarhandledningar och annat
användbart lektionsmaterial här.
– berättar näringslivets historia
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Möbeljättens pappa

FYLLER 90 ÅR

Han var bara 17 år när han grundade Ikea 1943. I år fyller Ikea 73 år, medan pappa Ingvar
Kamprad fyller jämna 90 den 30 mars.
Trots sin hedervärda ålder är Ingvar Kamprad alltjämt aktiv i företaget. Men åldern kanske ändå gör sig påmind: under sitt jultal för Ikeas anställda i december 2015 ska Kamprad
enligt Kvällsposten ha sagt att han ”varit på dekis i några månader”, och i början av 2016
lämnade han ordförandeposten i Familjen Kamprads stiftelse, där han fortsättningsvis bara
är styrelseledamot.

250 år

MED DET FRIA ORDET I SVERIGE
1766 stadfästes Sveriges — och världens — första förordning om tryckfrihet. Upprinnelsen var
den försvagade kungamakten under 1700-talet, vilket öppnade för starkare parlamentarism
och större behov av debatt och meningsutbyte. Redan i denna första tryckfrihetsförordning
grundlades också den svenska offentlighetsprincipen. Friheten blev dock kortvarig; när Gustav
III kom till makten stärkte han åter kungamakten. När han dog, ökade friheten ännu en gång.

Historisk kollektion
FRÅN MARKS & SPENCER

Den brittiska varuhuskedjan Marks and Spencer har tillsammans med stilikonen
Alexa Chung grävt i sina modearkiv för sin nästa kollektion: Archive by Alexa. Hennes
favoriter ur arkivet har helt enkelt sytts upp på nytt, men med moderna material och
uppdaterad färgpalett.
Samarbetet är en del av ett projekt där M&S låter historia och nutid mötas för att visa
på hur det brittiska modet och samhället har förändrats ihop under historiens gång.
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30 ÅR SEDAN Fermentaaffären
1981 köpte affärsmannen Refaat El-Sayed medicintillverkningsföretaget Fermenta av Astra. De kommande
fem åren steg bolagets aktie som en raket på börsen. Men 1986 tog det plötsligt stopp när det kom fram att ElSayed ljugit om sin doktorstitel. Aktiekursen halverades. Men till aktieägarnas stora fasa var det inte slut där:
senare samma år framkom att det fuskats med bokföringen, vilket ledde till att aktierna i princip blev värdelösa.
För 15 år sedan, 2001, lämnade de sista resterna av Fermenta Sverige, då den dåvarande ägaren Gist-Brocades
flyttade penicillintillverkningen till Nederländerna.

100 år med

WALLENBERGS INVESTMENTBOLAG
I år är det 100 år sedan investmentbolaget Investor grundades. Bolaget växte fram ur Skandinaviska Enskilda
Banken (idag SEB) och var en del av den ända fram till 1970-talet. Sedan dess står bolaget på egna fötter. Numera
är det ett publikt aktiebolag med Wallenbergstiftelserna som största ägare.
Idag är Investor storägare i flera stora bolag, bland dem Atlas Copco, Ericsson, Electrolux och Nasdaq. Helägda
bolag är bland andra Permobil, Vectura och Grand Hôtel. Bolagets börsvärde i början på 2016 är knappt 200
mdr kronor.

BizStories

– NY SAJT FÖR
NÄRINGSLIVSHISTORIA
Du som läser Företagshistoria lär gilla en ny publikation från
vår huvudman Centrum för Näringslivshistoria — webbplatsen Biz
Stories. På sajten som nyligen lanserades kan du frossa i berättelser från och om näringslivet — läs till exempel om spelbolaget
Nintendo eller om hur Spotify respektive den svenska bemanningsbranschen grundades. Sajten hittar du på webbadressen
http://naringslivshistoria.se/bizstories/

MARABOU 100 ÅR!
Mmmm... Marabou firar i år sitt 100-årsjubileum. Så länge sedan är
det som den första Marabou-fabriken slog upp portarna i Sundbyberg
utanför Stockholm. Chokladtillverkningen kom i gång 1919, och åren
1918–1947 tog företaget under framsynte vd:n Henning Thorne Holst
fram klassiker som Japp, Non Stop, Daim och Twist. Och Aladdinasken förstås, som lanserades 1939.

LENNART
Guldbrandsson
FÖR FATTAR E OCH EN AV DE MEST
ER FAR NA SKR IBENTER NA PÅ DET
15-ÅRSJUBILER ANDE DIGITALA
UPPSLAGSV ER KET W IKIPEDIA.

Hur har Wikipedia utvecklats?
Allmänhetens uppmärksamhet fick man
förmodligen efter attacken mot USA den
11 september. Traditionella uppslagsverk och tidningar lyckades inte täcka
helheten tillräckligt snabbt medan Wikipedia gjorde det. Året därpå började en
person använda ett datorprogram för att
automatskapa artiklar om amerikanska
orter. Det gjorde att ännu fler upptäckte
Wikipedia när de sökte efter information
om sina hemorter. Omkring 2007 gjordes
en jättesatsning på att lägga in källhänvisningar i artiklarna. Nästa stora utveckling skedde omkring 2008 när arkiv, bibliotek och museer inledde samarbeten med
wikipedianer runt om i världen. Samma
sak har sedan skett med såväl universitetsvärlden som sjukvården, där professionella har börjat bidra till Wikipedia
på ett organiserat sätt. Sedan 2009 har
Wikipedia haft en stor satsning på att nå
nya grupper skribenter, inte minst kvinnor och personer som bor utanför västvärlden. Den utvecklingen har vi ännu
inte sett slutet på.

BILD: MONDELĒZ

Hur firar ni 15-årsjubileet?
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Det pågår fester och evenemang runt om
i världen eftersom en hel rad språkversioner såg dagens ljus under 2001. Svenskspråkiga Wikipedia kommer att lägga
mycket av sitt firande i maj, eftersom det var
då vi fick de första artiklarna på svenska.
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TEMA: FAMIL JEFÖRETAG

NU ÄR familjeföretag
BIG BUSINESS IGEN

BILD: ESSELTES ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA

TEX T M AT TIA S NORDQVIST
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TEMA: FAMIL JEFÖRETAG

I
FAMILJEN OCH FÖRETAGET. Efter att ha fallit i

Anrik. Berte
Qvarn grundades
1569 och är ett av
Sveriges äldsta
företag.
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FÖRETAG I 46:E GENERATIONEN
Inte bara skönlitterära skildringar av familjeföretagande lever
kvar: ett och annat familjeföretag har överlevt i sekler och räk
nar sitt grundande till hundratals år tillbaka. Bland dem finns ita
lienska Marchesi Antinori, som har tillverkat och sålt vin sedan
1300-talet, och svenska Berte Qvarn vars historia börjar redan
1569 och som idag bland annat driver Sia Glass.
Världens dittills äldsta familjeföretag försvann 2007, då japan
ska Kongo Gumi, som hade drivits av samma familj i 1 400 år,
gick i konkurs. Idag pekas ett annat japanskt företag ofta ut som
världens äldsta, värdshuset Hoshi Ryokan. Det grundades år 718
och drivs idag av familjens 46:e generation. >

BILD: BERTE K VARN

onåd hos experterna under ett antal
decennier har familjeföretagandets
fördelar återupptäckts. Det finns goda
skäl för det, enligt Mattias Nordqvist,
professor vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping och
centrumledare för Centrum för
familjeföretagande och ägande.

begynnelsen var familjeföretag vår enda form av företa
gande. Att en familj tillsammans samarbetade och skapade
utkomst för sin försörjning var naturligt, oavsett om de ägde
mark eller inte.
Inte minst var detta förstås påtagligt i enkla bonde
samhällen redan väldigt långt tillbaka i tiden. Men många
andra exempel hittas i historien. Under feodalismen ärvdes pri
vilegier kopplade till affärsverksamhet mellan generationer av
samma familj. I renässansens Florens styrde till exempel famil
jen Medici länge över ett av de mäktigaste affärsimperierna som
världen skådat.
Under industrialismen drevs många av de nya fabrikerna och
företagen som familjeföretag, något som beskrivits i flera skön
litterära verk. Ett av dessa är Dealings with the Firm of Dombey and Son: Wholesale, Retail and for Exportation av Charles
Dickens, där han berättar om en förmögen redare som drömmer
om en son som ska ta över företaget.
En tidig svensk skönlitterär skildring av familjeföretagande är
Carl Johan Love Almqvists Det går an från 1839, vilket var en för
samtiden kontroversiell gestaltning. Huvudpersonen Sara Vide
beck tar över faderns glasmästarverksamhet, trots rådande nor
mer att en dotter inte kunde ta över sin fars företagande eller en
kvinna ärva skrårättigheter.
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BILD: VÄDERS TAD AB

FAMIL JEN OCH FÖRETAGET

Stora bilden. En elvaårig Crister Stark provkör Väderstads första produkt, en så kallad sladd.
Lilla bilden. Crister Stark idag. Några år äldre, men i egenskap av vd fortfarande den som styr Väderstad på resan framåt.

Trots att familjeföretag är vanliga och ofta framgångsr ika, har
många personer en negativ bild av dem. Inte sällan tycker de att
familjeföretag är en form av företagande som hör historien till.
Det stämmer förstås, men familjeföretagen hör i allra högsta grad
också nutiden och framtiden till.
Den vanligaste invändningen mot familjeföretag är att före
tagsformen uppstod vid en tid då effektiva marknader som kunde
se till att företag effektiviserades och leddes på ett professionellt
sätt, ännu inte existerade. Andra vanliga invändningar gäller ett
alltför försiktigt och konservativt förhållningssätt när det gäller
strategier och expansion, nepotism som gör att man rekryterar
inkompetenta familjemedlemmar och familjefejder som får före
tagen att förtvina inifrån.

FAMIL JEFÖRETAGEN TAPPADE MARK
Det fanns en tid under 1900-talet då familjeföretagen i många
länder och ekonomier tappade i betydelse. Ett växande behov
av både kapital för att kunna hänga med i utvecklingen och nya
managementstrukturer för att leda allt större företag, drev på
en utveckling som ledde till att ägandet och kontrollen skiljdes
från ledningen. Ytterligare en faktor som bidrog till utvecklingen
var framväxten av allt viktigare kapitalmarknader där företag
kunde börsnoteras.
Det fanns också de som såg på den utvecklingen som något
positivt: den kände företagsh istorikern Alfred D. Chandler men
ade till exempel att USA:s under efterkrigstiden relativt starka
ekonomiska utveckling berodde på att familjeföretagen i USA
försvann i snabbare takt.
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Idag lyfts familjeföretagen återigen fram som en domine
rande och viktig företagsform. Bland annat har tidskriften
The Economist under senare år omvärderat sin ståndpunkt
när det gäller familjeföretagens styrkor och betydelse för såväl
den ekonomiska och sociala utvecklingen. Framför allt noterar
The Economist att familjeföretag är helt dominerande i tillväxt
ekonomier — och det för företag av alla storlekar och branscher.
Tidskriften betonar, precis som konsultfirman McKinsey &
Company gjort under senare år, att om företag i västvärlden vill
göra affärer i tillväxtekonomier, så måste ledningarna lära sig att
förstå hur familjeföretagen fungerar.
Även i länder som Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien
utgör familjeföretagen stommen i ekonomin. Tysklands beund
rade Mittelstand är ryggraden i Tysklands trygga industriella
sektorer. De är i stort sett uteslutande familjeföretag.
Också i Sverige är familjeföretagen den vanligaste typen av
företag, inte bara bland privata företag utan även bland de börs
noterade — bland dem finns till exempel H&M, Kinnevik, Ratos
och Investor. Dessutom växer nya starka och framgångsr ika
familjeföretag fram — till exempel familjen Anderssons Mellby
Gård, där grundaren Rune Andersson nyligen lämnade över till
sonen Johan Andersson.

TRE T YDLIGA FRAMGÅNGSFAKTORER
Idag möter man och läser om många entreprenörer och grundare
av framgångsrika företag som inte alls vill göra exit eller börsno
tera: till exempel skrev Veckans Affärer om detta förra året. Dessa
entreprenörer drömmer i stället om att skapa ett familjeföretag,
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FAMIL JEN OCH FÖRETAGET

byter vd vart tredje år och huvudägare vart femte år. Kunskapen
överförs och utvecklas mellan familjemedlemmar och generatio
ner på ett naturligt sätt som är svårt att imitera i andra företag.
Enligt forskningen pratar också familjeföretagare ofta om sin
genuina passion för produkter och sin omsorg för kunder på ett
sätt som är svårt att föreställa sig hos dem som endast jobbar i ett
företag under en viss period eller investerar med det enda målet
att nå en god finansiell avkastning. Passionen för företagandet
och produkterna innebär i många fall ett genuint engagemang
och en känslomässig bindning till företaget, som gör att företa
gandet blir en naturlig del av företagarens identitet. Att driva
familjeföretag blir en livsstil.

BILD: H&M:S ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA

SÄL JER TILL 40 L ÄNDER

Far och son. Erling Persson grundade Hennes & Mauritz, där sonen Stefan
Persson idag är styrelseordförande. Erlings sonson Carl-Johan Persson är
idag vd för det globala modeföretaget.

om att skapa sin egen företagshistoria. Familjeföretag har kom
mit i ropet igen. Varför? Vad är familjeföretagandets styrkor?
Forskning vid Center for Family Enterprise and Ownership vid
Jönköping International Business School, pekar på ett antal fak
torer som gör att familjeföretagande kan vara starkare än andra
former av företagande.
Tre av dessa är långsiktighet, kunnande och passion.
Långsiktigheten. Den som driver företag med idén att det ska
leva vidare och frodas inte bara över nästa kvartal utan över tids
perioder på 20—30 år och kanske ännu längre, kommer sanno
likt att fatta delvis annorlunda beslut jämfört med den som har
fokus på den kortsiktiga vinsten. Med långsiktighet kommer också
ofta ett ansvarstagande och värderingar som styr verksamheten,
vilka leder till en starkare omtanke om de anställda, om kunder
och den lokala och regionala miljön, än vad som återfinns i andra
typer av företag. Lokalt ägande leder till hänsyn till det lokala.
Kunskapen som ägare och ledare i familjeföretag utvecklar i
verksamheten är ofta unik. Forskningen visar att när en familj
har varit aktiv som ägare och ledare i en bransch över två–tre
generationer eller mer, skapas kunskap om produkter, kunder
och leverantörer som är svår att kopiera för företag som kanske
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Ett exempel på ett framgångsrikt svenskt företag som represen
terar dessa tre nyckelfaktorer är Väderstad AB. Detta tillväxt
företag ligger i det lilla samhället Väderstad på Östgötaslätten,
strax utanför Mjölby. Sedan starten 1962 har företaget vuxit till
en internationell koncern, Väderstad Group, som gör affärer i
över 40 länder, har cirka 1 000 anställda och en omsättning på
2,1 miljarder kronor, enligt företaget självt. Väderstad ägs och
drivs av andra generationen Stark med fyra mycket aktiva syskon
i ledande roller. Tredje generationen är också aktiv.
Väderstads ägare är långsiktiga med en vilja att ta ansvar och
återinvestera vinster för expansion och ett fokus på innovation
med nya och förbättrade produkter. Företaget har flera gånger
varit pionjärer i sin nisch — jordbruksprodukter, speciellt för
jordbearbetning och sådd — med nya kreativa och lönsamma
produktvarianter för sina kunder.
”Böndernas sak är vår” är devisen som vittnar om ett starkt
fokus och engagemang för kunderna.
Kunskapen och passionen med vilken familjen utvecklar före
taget, förmedlas av Väderstads arbetande styrelseordförande,
Crister Stark.
— Faktorer som gjort vårt företags framgång möjlig är tydligt
fokus på teknikutveckling, innovationsförmåga och starkt kund
fokus. Företagets snabba tillväxt med bibehållen lönsamhet skulle
inte ha varit möjlig utan familjens engagemang, kunskap och
strategiska blick över både företaget och branschens utveckling.
I år fyller Väderstad 54 år. Det är därmed ett relativt ungt famil
jeföretag. Berte Qvarn fyller 447 år.
Gemensamt för alla familjeföretag, unga som gamla, är att de
har en historia att berätta. Och att deras ägare och ledare är fast
beslutna att fortsätta skriva den historien.•
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REDARIMPERIET
SOM GICK PÅ GRUND
BROSTRÖMS. Från insjötransporter av järn och stål till ett av Sveriges största
och mest vinstgivande företag, med affärer över hela världen. Och vidare
ner i fördärvet. Broströmskoncernens dramatiska levnadsbana är stoffet
som en riktigt bra teveserie vävs av.

I

TEX T STELL AN B JÖRK
BILD S JÖFARTSMUSEE T

mitten av 1960-talet var Broströmskoncernen ett av Sveriges största och mest vinstgivande företag. Ägarfamiljen
en av landets rikaste. Broströms var lika dominerande
i Göteborgs näringsliv som Volvo är idag. När koncernen stod på topp hade man 18 000 anställda och ägde
en tredjedel av Sveriges handelsflotta. Broströms ägde
också Eriksbergsvarvet på Hisingen, och hade stora intressen i
Götaverken. Dessutom var man stor ägare i Asea och flera andra
stora svenska företag.
Broströms delägde även Göteborgs flottaste hotell och restaurang, Park Avenue Hotel med tillhörande lyxrestaurang. Här firades dopen av många av Broströms nybyggen.
Kommunistledaren C.H. Hermansson räknade i sin klassiska
bok De femton familjerna från början av 1960-talet Broströms till
en av de fem ledande, ”ett av fingren på storfinansens järnhand”.
Bara några år senare var Broström ett företag i djup kris.
Idag finns inga spår kvar av det en gång så stolta företaget med
pampigt huvudkontor vid Packhusplatsen i Göteborg. Få svenska
företag har upplevt en sådan dramatik som Broströmskoncernen. För att inte tala om familjen Broström. De flesta tevesåpor
bleknar i jämförelse.
Paradoxalt nog är det inte många svenskar under femtio som
idag vet något om företaget och familjen.
Broströms historia visar vad privat entreprenörskap kan skapa,
men belyser också riskerna med familjedominerat storföretags
ägande. I sanning ett exempel från verkliga livet på talessättet
förvärva, ärva och till slut fördärva.
Från att ha varit ledande i Göteborgs redarsocietet kom
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Broströms att detroniseras av Stenasfären som grundades av Sten
Allan Olsson från Donsö i Göteborgs skärgård. En uppstickare
som tjänade sina första stora pengar på skrothandel och färje
trafik med taxfreeförsäljning. Idag är det Stenas stora färjor som
dominerar hamnbilden i Göteborg.

BÖRJADE MED EN GALEAS
Det är drygt 150 år sedan allt började. År 1865 inköpte Axel
Broström, boende i värmländska Kristinehamn, galeasen
Mathilda (döpt efter hans maka) och började bedriva sjöfart.
Kristinehamn var en viktig utskeppningsort för järn och stål från
bruken i Bergslagen. Axel Broström visade sig vara en enormt
driftig och framåtsträvande entreprenör — han har beskrivits som
”småväxt, neurotisk och hetsigt energisk”. När Axel Broström dör
67 år gammal 1905, sliten av en enorm arbetsinsats, är Broströms
Sveriges största rederi med 24 fartyg. Verksamheten hade 1882
flyttats från Kristinehamn till Göteborg.
Sonen Dan Broström övertog ansvaret efter faderns död. Han
kom att visa sig om möjligt ännu mer drivande. Under hans ledning blev Broströms ett internationellt storföretag inom shipping
och skeppsvarv. Som mest hade rederiet över hundra fartyg.
När Dan Broström tog över 1905 engagerade sig även hans två
systrars äkta män i bolaget. Broströms kom att förbli familjestyrt
i många år — på gott och ont.
Dan Broström utökade snabbt verksamheten med nya bolag
och linjer till nya destinationer — Ostasiatiska Kompaniet (tillsammans med Wallenbergs), Svenska Amerika Mexiko Linien,
Svenska Amerika Linien, Svenska Orient Linien, och mycket mer. >

FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 16

TEMA: FAMIL JEFÖRETAG

Familjeseglare. Eriksbergschefen Sven Häggquist, Dan Broströms änka Ann-Ida Broström och sonen och koncernchefen Dan-Axel Broström framför fartyget
Dan Broström vid sjösättningen 24 sept 1963.

Av stapeln. Fartyget Peiping byggdes 1931 på Götaverken i Göteborg. Fotot är från fartygets stapelavlöpning från varvet.
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Hedersgäst. Invigningen av Sjöfartsmuseet på Dan Broströms 50-årsdag den 1 feb 1920. Dan och
Ann-Ida Broström står i mitten med sonen Dan-Axel och döttrarna Kerstin och Brita mellan sig.

Och han knöt stora fraktavtal för transport av malm och annat.
Broström gifte in sig i Göteborgs handelsaristokrati. Hustrun
Ann-Ida var född Mark, och hon skulle bli familjens matriark och
samlande gestalt efter den förfärliga olyckan.
Det var fredag den 24 juli 1925. Dan Broström var tillsammans
med hustrun på väg i bil från Skåne till bostaden i Särö söder om
Göteborg. Med i bilen, en stor Lincoln, fanns också hans chaufför,
men det var Broström själv som satt bakom ratten. Han gillade
att köra bil, och köra fort. I en kurva i Trönninge, en mil söder om
Halmstad, slog bilen runt och Dan Broström avled omedelbart,
55 år gammal. Passagerarna blev endast lätt skadade.

TIOÅRIG ARV TAGARE
Dan Broströms död var ett hårt slag för familjen och företaget.
Den ende sonen, Dan-Axel, var endast tio år. Successionen är som
bekant en av familjeföretagens största utmaningar. Det fanns
ingen tvekan om att det var Dan-Axel som en dag skulle ta över
efter den store Fadern. Det fick till att börja med bli ett slags förmyndarregering. Dan Broströms två systrars äkta män och andra
familjemedlemmar tog många av de ledande posterna. En stor
del av chefsposterna i koncernen kom genom åren att besättas
av familjemedlemmar. Med varierande kompetens.
År 1949 utsågs Dan-Axel vid 34 års ålder till vd i moderbolaget Tirfing och koncernchef. Ett problem, inte ovanligt i familjekontrollerade företag, var att ägandet genom arv blev spritt
på många familjemedlemmar. Det faktum att man inte ordnat
så att Dan-Axel satt på ägarmakten, bidrog till förödande makt-
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spel och intriger. Största ägare var Dan-Axels mor Ann-Ida, som
i en kuplett av Karl Gerhard, vän till familjen, kallades ”Ann-Ida
den likvida”. Så länge hon levde stödde hon sonen.
Dan-Axel visade goda anlag för jobbet, hade affärsnäsa och
blev med åren en mycket kunnig sjöfartsman. Men han drogs
också med en tilltagande alkoholism, dessutom kombinerad
med tablettmissbruk. Det gick så långt att han ibland inte kunde
delta i viktiga möten eller fatta viktiga beslut, och han var långa
perioder borta från företaget.
Dan-Axels ställning i bolaget kom ytterligare att undergrävas av
den olycksaliga romansen och så småningom äktenskapet 1961,
hans andra, med en engelsk nattklubbsdansös, 23 år yngre än
honom själv. Hennes riktiga namn var Jane Ann Haycock men
artistnamnet var Annabel Lee. I Sverige kom hon allmänt att
kallas Annabella. Hon tog genast stor plats, inte minst på kvällstidningarnas löpsedlar. Stora delar av familjen Broström och
den övriga redarsocieteten accepterade henne inte. Äktenskapet upplöstes 1965. Samma år nedkom Annabella med en son,
Axel, som gick bort 1989.
En annan skandal stod en av Dan-Axels systrar för, Brita. Hon
höll på att skilja sig från sin man Sten Ekdahl, och vid ett möte
med exmannen i mars 1934 sköt hon honom till döds med hans
tjänstepistol. Hon hävdade själv att det var ett vådaskott men
dömdes till ett kortare fängelsestraff.
Broströmskoncernen gjorde hur som helst mycket goda vinster
under 1950-talet och första delen av 60-talet, det var expansion i
världsekonomin efter kriget och rederier och varv tjänade grova
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pengar. Även om det fanns kritik mot Dan-Axels ledarskap och
playboyartade leverne, var de flesta i ägarkretsen, flera bosatta
i Schweiz, nöjda så länge utdelningen kunde bibehållas. De flög
gärna in till bolagsstämmorna för att lyfta utdelningen.
Men till slut höll det inte. År 1969 sparkades Dan-Axel snett
uppåt till posten som styrelseordförande för moderbolaget Tirfing. Ny vd blev Kristian von Sydow, gift med ett kusinbarn till
Dan-Axel (och farfar till medieprofilen Ebba Kleberg von Sydow).
Nu hade det börjat blåsa snåla vindar i sjöfartsbranschen, rederier och varv fick allt större problem. Branschen hamnade till slut
i djup kris när de arabiska oljeleverantörerna chockhöjde priset
på olja i början av 1970-talet. Broströms fick successivt monteras
ned, verksamheter såldes eller stängdes, i flera fall med stora förluster. Eriksdalsvarvet slumpades bort till statliga Svenska Varv,
innehavet i Götaverken såldes till Saléns. Inte mycket blev kvar av
familjen Broströms förmögenhet, men neddragningarna kunde
trots allt genomföras utan några stora uppsägningar.

KUNDE INTE HANTERA MOTGÅNGAR
Var då utplånandet av Broströmskoncernen oundvikligt? Det
var ju många svenska rederier som stupade, inklusive Saléns.
Det är lätt att vara efterklok, men många ser en förklaring till
att det gick som det gick i att chefskadern i Broströms aldrig hade
varit med om ett krisläge och därför stod ganska handfallna,
oförmögna att anpassa verksamheten till nya krav. Det var för
mycket privatchaufförer och för litet skit under naglarna. Och
ledarskapet haltade med Dan-Axel vid rodret. Han dog av en
hjärtattack i Acapulco i Mexico 1976 där han vistades med sin
tredje hustru Heidi Boyse för att reparera sin sviktande hälsa.
Dan-Axel Broström blev 61 år.
Ekonomihistorikern Jan Glete skriver i sin bok Nätverk i
näringslivet att man närmast krampaktigt höll fast vid Dan Broströms företagaridéer, linjetrafik på fjärran länder med konventionella lastfartyg, och storvarv. Och att den stora satsningen
på passagerartrafiken till Nordamerika kvävde utrymmet för
andra satsningar. Det är inte ovanligt i familjestyrda företag att
det blir klent med förnyelsen efter en gigant som Dan Broström.
År 2009 köpte danska Maerskkoncernen det som då var kvar av
Broströms, och 2012 flyttades Göteborgskontoret till Köpenhamn.
En epok i svensk sjöfartshistoria gick i graven. Eller kanske
man ska säga till botten. •
Först. Teckning av
galeasen Mathilda.
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BROSTRÖMS 150 ÅR
– JUBILERADE TROTS ALLT
TEX T STELL AN B JÖRK

FÖRRA ÅRET var det 150 år sedan Broströmskoncernen
grundades. Detta firades med en jätteträff sent i november 2015. Tusen före detta anställda och andra med kopplingar till Broströms samlades i Eriksbergshallen i Göteborg, den hall på Broströmägda Eriksbergsvarvet där
motorerna till fartygen monterades ihop.
Jacob Broström, son till Dan-Axel, var initiativtagare,
och han och hans bror Dan var värdar och hälsade alla
välkomna. De representerar alltså fjärde generationen
Broström (bröderna har också en syster, Agneta). Jacob
är nyligen pensionerad från jobbet att tillsammans med
kommunen göra internationell PR för Göteborg. Dan Broström bor i Singapore och är ordförande i ett svenskkontrollerat företag som arbetar med oljeutvinning.
Invigningstalare var strukturminister Anna Johansson,
själv göteborgska. Hon berättade att det talades mycket om
Broströms i hemmet när hon växte upp, och hon trodde
länge att hennes familj och Broströms var släkt, det kändes helt enkelt så. Vilket säger något om Broströms betydelse för Göteborg under storhetstiden.
Programmet bestod av sång och musik, uppträdanden
och tal från människor som jobbat i företaget. Huvudsyftet med träffen var givetvis att gamla broströmare skulle
träffas och minnas.
Det var egentligen dubbeljubileum. I december 1915,
alltså för hundra år sedan, avgick S/S Stockholm från Göteborgs hamn med sikte på New York. Det var startskottet
för legendariska Svenska Amerika Linien, som kom att
trafikera rutten under flera decennier med fartyg som
Stockholm, Kungsholm, Drottningholm och Gripsholm.
När Amerikabåtarna löpte in i Göteborgs hamn kantades stränderna av göteborgare som ville få en skymt av
kända passagerare som Greta Garbo och Ivar Kreuger.
Initiativtagaren till jubileet, Jacob Broström, berättar
om varför de arrangerade festen:
— När danska Maersk 2008 tog över det som då var kvar
av Broström och sedan flyttade kontoret till Köpenhamn,
skrevs det att en epok var till ända. Sant, men jag ville inte
att det skulle ske obemärkt.
— Det blev en fantastisk dag, och jag och övriga familjen är helnöjda. •
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BILD: GUS TAV ARNE T Z

Handlingskraftigt.
Birgitta Sörman-Nilsson
driver Georg Sörmans
i tredje generationen.
Engagerad är också fjärde
generationen, bland
andra sonen Anders.
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SÖRMANS. Georg och Ethel Sörmans herrekiperingsbutik i Stockholm fyller 100 år i år, och det tredje
generationsskiftet i butiken håller så sakteliga
på att ske. Tack vare förmågan att förnya sig har
den överlevt genom decennierna. Men att tredje
generationen Sörman skulle gå in i företaget var
ingen självklarhet.

G

eorg Sörman är en anrik herrekipering med
eget ändringskrädderi och ett sortiment som
kan sammanfattas som klassisk brittisk stil. Hur
anrik illustreras av att Ingmar Bergman köpte
sina kläder här. Bergmans yttre signatur — den
svarta baskern neddragen mot nacken, den rutiga skjortan innanför Higginskoftan och manchesterbyxorna — var i själva verket
noggrant utvalda plagg från Georg Sörman. Han kunde lita på
att sortimentet var beständigt, inklusive strumporna i kashmir.
Ingmar Bergman är inte den enda mannen med känd profil som
hittat kläder utanför standardsortimentet hos Sörmans. Andra
är skådespelaren Sune Mangs, konstnären Lennart Jirlow och
tungviktsvärldsmästaren Ingo Johansson.
— Ingemar Johansson var så muskulös att han hade svårt att
hitta en kostym som passade, säger Birgitta Sörman-Nilsson som
arbetat i butiken i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv.
Efter en sekreterarutbildning och kortvarig tjänst som chefssekreterare — ”alldeles för tråkigt!” — började hon arbeta sida
vid sida med sin pappa Per. Precis som han hade arbetat med
sin pappa Georg.
— Dynamiken som finns i att träffa kunder! Det är så mycket
som händer hela tiden, säger hon.
Birgitta rör sig med en självklar elegans, som någon som har
fullständig kontroll över situationen. Hon plockar fram en skjorta
i rätt storlek till en kund ur ett av de många glasförsedda skåpen
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och rättar till ett erbjudande som har skyltats i en gammal hattask.
Farfar Georg var 17 år när han kom till Stockholm 1903 för att
skapa sig en framtid. Han fick arbete som handelsbiträde, träffade sin fru Ethel, och beslöt sig så småningom för att starta eget.
Affären som öppnades 1916 låg på Stora Nygatan i Gamla stan,
ett strategiskt läge.
— Det var mycket handel i kvarteren eftersom båtarna från
Skärgården och Mälaröarna kom dit med varor, säger Birgitta.

FLY T TADE MED KUNDERNA
Affärerna gick bra. År 1928 öppnades en andra butik, på Västerlånggatan, en butik som fortfarande finns kvar i familjens ägo,
idag med ett sortiment som anpassats för turister.
Men kommunikationerna förändrades efter hand, från båt till
buss, bil och tåg. Depressionen på trettiotalet påverkade också
köpkraften. Georg och Ethel började leta efter en ny affärslokal.
De hittade den på Sankt Eriksgatan, nära Fridhemsplan. Här
låg en ny knutpunkt för kommunikationen från Mälaröarna in
till Stockholm.
— Det fanns massor av biografer, säger Birgitta. Och de som
kommit till stan för att handla eller gå till doktorn fördrev tiden
i väntan på bussen genom att flanera längs gatan.
Butiksinredningen beställdes från NK:s möbelverkstäder. Ljusskylten med den välklädda mannen (som senare fick Stockholms
skyltpris) sattes upp. >
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Grundare. Butiken som Georg Sörman
grundade tillsammans med hustrun
Ethel fyller 100 år i år.

G SÖ RM AN
BIL D: GE OR

BILD: GEORG SÖRM AN
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Välskyltat. Georg Sörmans ljusskylt har funnits så länge på Sankt
Eriksgatan i Stockholm att den blivit något av ett landmärke.

För att utveckla affärerna satsade man på att köpa in och ändra
uniformer efter personliga mått. Sverige var ett uniformerat land.
Officerare, sjuksköterskor, präster, chaufförer — det var många
yrkesgrupper som skulle ha uniform. Sex trappor upp fanns fyra
skräddare. I butiken arbetade 14 expediter. Birgitta minns hur de
manliga expediterna sålde kostymer, de kvinnliga skjorta och
slips. Titulaturen var viktig.
— Det kunde låta så här: ’Och nu fröken Nilsson, kan ni hjälpa
direktör Samuelsson att välja en passande skjorta!’
— Uniformer hade varit en stor del av verksamheten. När min
far Per tog över 1968 var det inte lika många som använde uniform längre. Mässdräkter och prästkaftaner behövdes, men han
måste tänka nytt.
Det Per gjorde var att lansera sloganer för män som var långa
eller kraftiga. Nu kunde ”Big boys” och män i ”King size” få en
välsittande kostym tack vare skrädderiet. Affärerna vände uppåt.
Per arbetade fram till strax före sin död 2003. Då ville Birgittas
båda systrar sälja, men inte Birgitta och hennes mamma. Hon och
maken Lars-Olof köpte slutligen ut systrarna och tog över 2006.
— Det var en lång inskolning. Pappa och jag jobbade väldigt bra
ihop. Men även om jag lyckades genomdriva vissa förändringar
så var det han som bestämde — tyckte han annorlunda blev det
oftast som han ville.

doft av art deco tack vare stålrörsmöblerna, de bonade träslagen och andra detaljer som är chapeaux-claque. Ekiperingens
båda våningar bildar tillsammans ett spännande tittskåp med
inventarier från 1916 och framåt. Stegen dämpas tack vare de
äkta mattorna. De långa stängerna har plats för storlekar som
en vanlig modebutik saknar. Här finns allt! Handskar, kalsonger,
hattar, skor, undertröjor, paraplyn, hängslen i Harristweed, till
och med tygnejlikor för kavajslagets knapphål.
Birgitta tycker att hon förvaltar sitt arv väl, och hon hoppas
att hennes båda söner, Anders och Gustaf, ska vilja ta över efter
henne.
— Företag ska drivas så att det blir attraktivt för nästa generation, säger hon med eftertryck.

FÖRNYA UTAN AT T FÖRÖDA
Georg Sörman ska stå för tradition, hög kvalitet och exceptionell
service. Så det är väl bara att köra på?
Nej, så enkelt är det inte. Internet har skapat nya konsumtionsmönster. Klädkedjor i köpcenter dominerar i allt högre
utsträckning.
— Hur kan traditionen leva ihop med det tidsenliga? Hur kan
man förnya utan att slänga ut barnet med badvattnet? >

INREDNINGEN BJUDER PÅ TIDSRESA
Butiksinredningen är så otidsenlig att den blivit tidsenlig. Den
har en vintageframtoning som inte är gammaldags utan ”äkta
gammal” som en storögd ung kund uttryckte saken. Det finns en
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Klassiker. Trenchcoaten tillhör
fortfarande sortimentet, här i
välsittande snitt på en gammal
reklambild. Bild: Georg Sörman
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Företagarfamilj. I förgrunden Birgitta Sörman-Nilsson och sonen Anders Sörman-Nilsson, som är fjärde generationen
i företaget. I bakgrunden Anders morfar Per och Birgittas farfar Georg, grundaren av butiken.

Det är Birgittas äldsta son Anders Sörman-Nilsson som ställer den svåra frågan. Han är managementkonsult, och i den bok
han har skrivit i ämnet, Digilogue, är familjeföretaget en röd tråd.
Anders menar att man ska vara rädd om de lojala kunderna och
det som är typiskt för varumärket, samtidigt som man måste attrahera nya och bejaka internets möjligheter. Fjärde generationen
har redan satt vissa avtryck på Georg Sörman.

— Vi samarbetar genom att mitt företag nu sköter all marknadsföring, design och varumärkesstrategi. Gustaf är modell för en
yngre silhuett. Ett tuffare stuk.
I sortimentet finns nu märken som tilltalar yngre män. En egen
tidning, Välsytt herrnytt, med featurematerial om herrmode når
tusentalet trogna kunder. Loggan och förpackningarna har ny
design. Marknadsföringen sker även via internet på ett mer medvetet sätt än tidigare.
Och unga kunder kommer allt oftare in. Pålästa i teorin men
osäkra i praktiken. Häri ligger styrkan i den kunskap som finns
hos Georg Sörman.
— De kan behöva hjälp att knyta slipsen, säger Birgitta. De kan
behöva ändra en kostym, som de köpt någon annanstans och
som inte sitter bra. De kan söka något speciellt som de läst på
en modeblogg.
I år firar familjeföretaget Georg Sörman 100 år.
— Stockholms äldsta herrekipering, säger Anders med stolthet. Dessutom familjeägd och ägarledd. Det är antikt, anrikt
och unikt! •

Reklam. Bild från en Georg Sörmanannons från mitten av 1900-talet.

20

FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 16

FÖRETAGANDET
en ärftlig åkomma
K RÖN I K A

EGENFÖRETAGARE. De jobbar jämt och hinner aldrig träffa sina barn,
egenföretagarna. Eller? Kanske är de helt enkelt tillgängliga och närvarande
på ett sätt som anställda inte är. Vilket skulle kunna förklara att företagandet ofta
blir ett arvegods som lämnas mellan generationerna.
” M I N A F Ö R Ä L D R A R A R B E TA D E jämt när jag var barn. De

var egenföretagare, hade restaurang och var aldrig lediga. Jag
fick klara mig själv eller vara hos andra.”
”Jo, men du visste ju hela tiden var de var! Du kunde när som
helst nå dem eller i vart fall se dem och vara med dem i deras
företagande. Det kan ju sällan barn vars föräldrar har ’vanliga’
arbeten.”
Jamenvisst! Så var det ju. Väninnan, själv företagare och änka
med tre barn, gav svar på tal och vände min bild av barndomen.
Från att ha sett en uppväxt med frånvarande föräldrar såg
jag hur närvarande föräldrar jag haft. Jag såg också ett mönster.
Hur min mor och hennes syskon vuxit upp med närvarande,
företagande föräldrar, hur jag själv en gång startat eget för att
vara mer nära mina tonåringar — och hur jag nu har en dotter
som syr ihop familj och företag.
1 . M O R M O R O C H M O R FA R . Början på 1900-talet. I byn Ljuså

utanför Boden drev Ellen och Oscar ”O Anderssons Diverse
handel”. Hem och företag i samma hus. Kunderna kom ofta
långväga från. När de handlat bjöd Ellen på kaffe. De äldre
barnen fick ta hand om de yngre, hålla sig lugna och inte synas.
Ellen var lika delaktig i affären som Oscar. Därmed hade hon ett
yrkesarbete som hon annars inte haft möjlighet till.
År 1923 flyttade de till ett skolhus i Bergaby nära Fellingsbro.
Undervåningen blev handelsbod. Även här fick alla hjälpa till,
lära sig skilja på familjefrågor, kunder och affärer. I familjen
fanns nu sju döttrar och tre söner. Ingen av sönerna blev företagare. Flera av döttrarna blev det senare i livet.
2 . M O R F Ö L J D E i föräldrarnas spår. Ihop med min far startade hon 1946 en lunchrestaurang i Kungsör. Hem i samma hus.
Jag hade inga syskon att leka med eller ta hand om, men längs
gatan fanns andra småföretagare och många barn i samma
situation. Slaktarens barn, fiskhandlarens, cykelreparatörens,
modistens och så vidare. Vi lekte hela dagarna och kunde lätt
nå våra föräldrar om det var tvunget, och våra föräldrar visste
(för det mesta) var vi var.
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3. N Ä R J AG S TA R TA D E E G E T som konsult och skribent 1987
var mina barn tonåringar. Jag ville ha kontor i köket och kunna
vara hemma när de kom från skolan, dela mellanmål. Jag ville
också visa dem ett alternativ till ett ”vanligt” löntagarliv och även
träna både dem och mig att sätta gränser för familj och företag.
4. E N AV D E T O N Å R I N G A R som följde mitt företagande från
kökskontoret är nu själv företagare. Visserligen på deltid, som
”kombinatör”, och med del i ateljé utanför hemmet, där hon
gör egendesignade tygtryck. Men en stor del av företagandet
— datorarbete, marknadsföring, försäljning — sköts från vardagsrummet medan hennes dotter läser läxor i rummet bredvid.
5. E L L E R A R B E TA R M E D sitt företagande. 13 år gammal har
dottern på nära håll sett, fått hjälpa till med och inspirerats av
mammas företagande och har nu sitt eget företagande på gång.
J AG S E R F R A M E M O T mer forskning kring detta. Om hur
nära företagarbarn kunnat vara sina företagande föräldrar, vad
det inneburit för alla parter: mödrar, fäder, söner, döttrar, och
hur ofta det har varit en drivkraft till eget företagande, likväl
som det kan ha avskräckt. För givetvis kan kombinationen
familj och företag vara knepig att få ihop vid extra pressande
tider, när barn är sjuka och man skulle behöva lämna företag
och kunder men det inte alltid går.
För egen del ser jag numera mest fördelarna i denna livsstil
och inspireras av att vara en del i en närvarande familj-företagarlänk över generationerna. •

Eva-Britt Hult är föreläsare,
samtalscoach och expert på
soloföretagande i egna företaget
Life-Tech.
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TEX T HENRIK SVIDÉN
BILD CHRISTINEHOFS EKOPARK

Industrialist. Christina
Piper på samtida målning.

HON SKAPADE
PÅ 1700-TALET
PROFILEN. Vi befinner oss i en tid före den industriella revolutionen
i Sverige. En kvinna, en uppkomling under Karl XII:s envälde,
tar över Andrarums alunbruk och lyckas på kort tid bygga upp Skånes
största industri. Här är historien om företagsbyggaren Christina Piper.
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NA M N: CH R IST I NA PI PER
L E V NA D SÅ R : 167 3–1752
M E ST K Ä N D FÖR: SIT T EN T R EPR ENÖR SK A P
O C H S T O R A E G E N D O M A R , F R A M F Ö R A L LT I
F O R M AV S K Å N S K A G O D S .

Personligt. Mantalsböcker från Andrarums
alunbruk. Böckerna är
från 1810-talet.

S
Startade. Jochum Beck grundade
alunbruket i Andrarum.

veriges ekonomi var körd i botten, ryssarna härjade i stora delar av landet
och Baltikum gick förlorat. Det var en hård tid att leva i, åren under och efter
det stora nordiska kriget, som utspelade sig 1700–1721.
Men för enskilda affärsbegåvningar fanns också stora möjligheter att
bygga upp en förmögenhet.
Christina Piper och hennes man Carl stod Karl XII nära. Carl var från
1705 hovets högste chef, och många av de diplomater och furstar som ville förhandla med
kungen var tvungna att gå via honom. Med förfrågan om kunglig audiens följde ofta en
gåva, vilket både gjorde Carl Pipers uppdrag lukrativt och honom själv ifrågasatt av sin
samtid. Själv avböjde han emellertid ofta klädsamt dignitärernas gåvor och lät i stället
hustrun Christina ta emot dem. Resultatet blev dock detsamma: Kungagunstlingen och
hans fru blev rika som troll.
Under åren fram till slaget vid Poltava 1709 — då Carl tillfångatogs — gick karriären spikrakt uppåt. Efter flera år i rysk fångenskap dog Carl i exil 1716, ett tungt slag för Christina
som aldrig gifte om sig. I stället ägnade hon de tre närmsta decennierna åt att bygga upp
ett företagsimperium.
Bara lite är känt om Christinas bakgrund, men det råder inga tvivel om att hon delvis fick
sin affärsbegåvning av sin far, den välbärgade köpmannen Olof Törne. Maken Carl Piper
hade jobbat sig upp inom den svenska förvaltningen och adlades 1679 för sina insatser
under det skånska kriget på 1670-talet. Redan 1690 stod bröllopet mellan den viljestarka
köpmannadottern och den 25 år äldre strebern Carl Piper, vilka båda hade ambitionen att
nå samhällets topp. Politiskt lyckades de under det stora nordiska kriget, ekonomiskt kom
uppsvinget efter makens död.

VEK INTE NER SIG I FÖRHANDLINGAR
Från sin bas på det skånska godset Krageholm investerade Christina i allt fler gods och bruk.
Redan under kriget hade hon medvetet ökat familjens godsinnehav, och från och med 1710
tog hon successivt över Andrarums alunbruk. Bruket hade etablerats redan på 1630-talet,
men grundaren Jochum Beck och hans arvingar hade aldrig fått fart på verksamheten.
Efter övertagandet följde år av juridiska tvister med Becks arvingar. De ansåg att
Christina varit för hård i förhandlingarna, ångrade att de skrivit på kontraktet och påstod
att de aldrig fått köpesumman. Processandet pågick ända in på 1740-talet, men Christina
gick segrande ur striden.
Över huvud taget vek inte Christina ned sig i affärer. Även när hon värnade sitt allt större
godsinnehav var hon inbegripen i en lång rad juridiska processer. >
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Enligt Svante Norrhem, som skrivit boken Christina och Carl
Piper, en biografi, visade hon prov på både envishet och stor kunskap — enligt sina belackare också ett visst mått av hänsynslöshet.
Det gällde även i kampen med Becks arvingar.
Alun hade flera viktiga användningsområden, bland annat vid
beredning av hudar och som medicin för att stoppa blödningar.
Innan Christina tog över hade alunproduktionen vid Andrarum
inte varit någon lönsam affär. De tidigare ägarna hade var och
en haft sina egna arbetsstyrkor vid pannorna. Nu slog Christina
samman de olika arbetslagen och byggde nya pannhus.

Bruket slukade enorma mängder ved, vilket ledde till ännu fler
juridiska processer, nu gentemot skogsägarna i närområdet. När
Carl von Linné besökte anläggningen lade han märke till bristen
på traditionella gärdsgårdar. Eftersom det var ont om virke reste
bönderna i stället stengärdsgårdar.

INVESTERADE I NYA AFFÄRER
Christina använde sin förmögenhet delvis till att finansiera
Ostindiska kompaniets resor. Hon köpte under 1730- och 1740-

DROG IN 35 MIL JONER OM ÅRET
Åren efter krigsslutet kunde Christina dra nytta av en växande
marknad, och snart nåddes en produktionstopp. År 1728 utvanns
nästan 5 800 tunnor alun, cirka 30 procent mer jämfört med den
genomsnittliga årsproduktionen under det stora nordiska kriget.
I medeltal uppgick årsproduktion till mellan 4 000 och 5 000
tunnor. Det har beräknats att Christina tjänade cirka 200 000
daler silvermynt per år, motsvarande 35 miljoner kronor i dagens
penningvärde.
Vid bruket skapades ett imponerande brukssamhälle med
apotek, sadelmakeri, skomakeri, guldsmedja, skrädderi, krogar,
domstol och fängelse. Under sin storhetstid var det Skånes största
industri. 200 arbetade på bruket, enligt Svante Norrhem, och vid
Christinas död bodde 573 personer där.

Familjefråga. En arbetare och barn på alunbruket på 1800-talet.
Från Christinas tid finns av förklarliga skäl inga foton.

Utför. Andrarums alunbruk på 1800-talet.
Då hade brukets lönsamhet redan minskat
under flera decennier. Fallet började strax
efter Christinas död 1752.
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Postumt. Godset Christinehof, byggt av Christina i närheten av bruket i Andrarum.
Namnet fick det dock senare, efter Christinas död.

talet andelar i flera fartygsexpeditioner som förde exotiska varor
till Sverige. Ofta var det en god affär, om inte katastrofen var
framme och skeppen förliste.
Christina var en klassisk matriark som styrde över släkt och
vänner. Ingen kunde negligera henne, och gjorde man det ändå,
blev straffet ofta utfrysning eller att man tvingades krypa till korset. Inte minst höll hon noga kontroll över sina barn och barnbarn, vilka ofta gjorde henne besvikna.
Hon sökte ständigt nya exportmarknader. Via europeiska
hamnstäder som Amsterdam och London, de nordiska hamnarna och den ryska huvudstaden Sankt Petersburg spreds brukets produkter. Oftast ombesörjde handelshus frakten, men
ibland skeppades tunnorna på Christinas eget fartyg med det
fantasieggande namnet Capitaine Hook.
Christina reste själv mycket, men hade också en fast punkt: Krageholm där hon levde med sina barnbarn efter makens död. Hon
skötte sitt imperium från skrivbordet i den ståtliga herrgården,
där hon också ibland mötte representanter från handelshusen.
Hennes brevväxling visar att hon, precis som när hon engagerade sig i familjen, höll noggrann kontroll över den vittförgrenade verksamheten. Det var hon som var chefen.

Högestad, Björnstorp, Assartorp och Toppeladugård. Den skånska furstinnan hade blivit en maktfaktor att räkna med, mycket
på egna meriter. Att bruksverksamhet låg i tiden — statsmakten,
styrd av merkantila principer, höll bruken under armarna — gynnade henne också.
Christina skapade ett antal fideikommiss för att förhindra att
egendomarna splittrades efter hennes död. På det viset hamnade
bruket hos sonen Carl Fredrik, men storhetstiden var över. Redan
på 1770-talet minskade produktionen, och hundra år senare hade
den tekniska utvecklingen sprungit förbi det anrika bruket. Tillverkningen upphörde 1906, bruket lades ned 1912. •

FIDEIKOMMISS SKULLE SÄKRA FRAMTIDEN
Mot slutet av livet kunde Christina blicka ut över ett skånskt
imperium stort som ett tyskt furstendöme. Hennes sydsvenska
godsinnehav omfattade Alunbruket och Östra Torup, Krageholm,
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TEX T KRISTER HILLERUD

ERICSSON, STOCKHOLM

BILD: ERICSSONS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA

DEN 1 APRIL 1876
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Tillfälligt. Ericssons tredje
verkstad, på Lästmakargatan i
Stockholm, en i en rad verkstäder
under företagets första decennier.

FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 16

ÖGONBLICKET. Den första april 1876 grundas en mekanisk
BILD: W. RENARD. UR ERICSSONS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA

verkstad i ett före detta kök på Drottninggatan 15
i Stockholm. Grundaren heter Lars Magnus Ericsson,
och firmanamnet blir följaktligen LM Ericsson & Co,
Mekanisk Werkstad.

V

Yngling. Lars Magnus Ericsson i sin ungdom.
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erksamheten är i första hand inriktad på finmekaniska arbeten, tillverkning
lika mycket som reparationer. Att firman hamnar på just Drottninggatan
är kanske ingen slump, detta är ett område som vid denna tid samlar både
hantverkare och småindustrier.
Till en början har Lars Magnus bara en anställd, springpojken Gabriel
Bildsten. Efter ett par veckor går Lars Magnus vän och tidigare arbetskamrat Carl Johan Andersson in som kompanjon i företaget. De resurser firman förfogar över i det
gamla köket är inledningsvis de båda finmekanikerna, springschasen och två trampsvarvar.
Under de första åtta åren flyttar firman runt på fyra olika adresser i centrala Stockholm:
Drottninggatan, Jakobsbergsgatan, Lästmakargatan och Biblioteksgatan, hela tiden till större
lokaler vartefter man växer. År 1884 slår LM Ericsson upp portarna till de första egna lokalerna, på Tulegatan 5 i Stockholm. På Tulegatan fortsätter expansionen, ett större fabrikskomplex uppförs på nummer 15–19 de sista åren under 1890-talet. Alldeles i början av 1940-talet
flyttar huvudkontoret till Midsommarkransen, och därifrån till Kista där det ligger än i dag.
På andra sidan Atlanten presenterar Alexander Graham Bell sin nya uppfinning, telefonen,
samma år som LM Ericsson grundas. Det dröjer till 1877 innan nymodigheten kommer till Sverige och börjar säljas här. Inledningsvis säljs telefonerna i par.
Någon gång under 1878 lämnar någon in en trasig telefon till Ericssons verkstad för att få den
reparerad. Lars Magnus tittar nog rätt grundligt på den i samband med uppdraget. I november 1878 säljer nämligen Ericsson sitt första par telefoner för 55 kronor.
Men viktigare saker än så händer under året: den då 32-årige Lars Magnus gifter sig med
17-åriga Hilda Simonsson. Eftersom hon är minderårig har paret enligt tidens sed fått lov att
”gå till kungs”.
Hilda involveras snart i företaget. Hon hjälper till med räkenskaperna, assisterar Lars Magnus
när nya uppfinningar eller förbättringar ska testas och ansvarar för lindningen av elektromagnet
rullar med silkesisolerad koppartråd. När Lars Magnus i början av 1880-talet gör många och
långa resor håller de kontakt med varandra genom ett flitigt brevskrivande, och Hilda får
ibland agera som företagets vice vd.
Under den tioårsperiod som följer på LM Ericssons grundande utvecklas telefontekniken
snabbt. Företaget är med och tävlar om tätpositionen och levererar både system och telefon
apparater av yppersta klass. När världens då största telefonstation öppnar på Malmskillnadsgatan i Stockholm år 1887, är det självklart med utrustning från Ericsson. •
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PRYLEN. Nämen! Det finns faktiskt fortfarande ett svenskt fordon som inte har
köpts upp av utländska storföretag.
Kanske är det för att sparkstöttingen
främst används i de nordiska länderna
och för att man förvillar oinvigda
genom att framföra den motorlöst och
miljövänligt på vänster sida av vägen,
samma sida som gående.

I

n Sweden we call it a kick” som Stig-Helmer säger till en
oförstående engelsman i Sällskapsresan 2 — Snowroller.
Och sparken är också med stor sannolikhet en svensk uppfinning som bredde ut sig alltmer geografiskt under andra
halvan av 1800-talet. Föregångaren var den så kallade ”drögen” — en kort och bred lastkälke med fyra upprättstående stöd,
korta fram och lite längre bak.
Den första kända rapporten om sparken fanns i NorrbottensPosten i mars 1872: ”På älven och fjärdarna är föret i synnerhet
utmärkt, och utom en mängd åkande ser man i synnerhet på
älven dessa för vår ort egendomliga fordon, som kallas sparkstöttingar, ett slags kälkar, som framdrivas därigenom, att en person, som står bak på medarna, då och då sparkar till med endera
foten. Med dylika fattigmanshästar kan man åka mycket fort …”
År 1909 kom den berömda Orsasparken, som med sina böjliga
medar av järn var lättare att styra och svänga.
Före bilens och vägsaltets segertåg på 50-talet fanns det ett
tjugotal sparktillverkare i Sverige. Störst var Malmqvist & Son i
Växjö som tillverkade över 100 000 sparkar om året. Ett tag var
sparkstötting också en av de mest populära vinteridrotterna i
landet, och det anordnades stora tävlingar för de våghalsiga.
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TEX T K ATARINA DANIEL SSON/MUSTANG MEDIA
BILD HISTORISK BILDBYR Å

Idag är Vansbro Sparkfabrik i Äppelbo i Dalarna landets ledande
tillverkare. Här tillverkas tre olika sparkmodeller av långsamväxande, naturtorkad björk och återanvänt fjäderstål från bilindustrin. En tämligen ny och populär spark, som kom till efter
en förfrågan från Ishotellet i Jukkasjärvi, görs även i Ljusdal.
Ljusdalssparken är hopfällbar, har höj- och sänkbart styre och
löstagbara skidor av plast på medarna.
På det unika sparkmuseet i Piteå — sparkens födelsestad enligt
många — kan du få veta mer om sparkstöttingen och dess historia. Och se retrosparkar, förstås. •
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Grogrund för affärer. Under 1700och 1800-talet växer mängder av
industrier och fabriker upp på
Kungsholmen i Stockholm.

NÄRINGSLIVETS
STADSDEL
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SÅ BLEV

INDUSTRIELLA KUNGSHOLMEN

INDUSTRIELLA KUNGSHOLMEN. Kungsholmens utveckling mot att bli en
industristadsdel inleddes redan på 1640-talet då kronan, som då
ägde ön, donerade den till Stockholm. Tanken var att den nya
stadsdelen skulle bli ett centrum för hantverkare och manufakturer.
TEX T M ATS WICK M AN

K

ungsholmen hette på den tiden Munklägret, vilket berodde på att ön ägdes av ett gråbrödrakloster från 1430-talet och hundra år framåt. Kronan övertog ön i samband med reformationen,
men namnet Munklägret levde kvar. När öns
första församling skulle invigas 1672, ansågs
det emellertid lämpligt att ta bort namnet Munklägret, som ju
påminde om landets katolska förflutna, och ge den nya stadsdelen ett modernt namn. Ett förslag var att ön skulle döpas till
Karlsholmen till den blivande kungens (Karl XI) ära, men denne
presenterade själv ett annat förslag:
”Efter Riddarholmen ligger här vid Staden, Drottningholm ett
stycke härifrån, varför må icke Kongsholmen ligga däremellan?”
Sagt och gjort: namnet Kungsholmen var ett faktum.

GARVERIER OCH GL ASTILLVERKNING
För att göra en flytt till den nya stadsdelen attraktiv för hantverkare skulle de slippa diverse avgifter och skatter samt regler,
bland annat skråtvånget.
Mot slutet av 1600-talet hade det också etablerats gott om hantverkare på Kungsholmen. Främst var det garvarna — en yrkeskår
som omvandlade djurhudar och skinn till läder — som flyttade
hit. De behövde tillgång till rikligt med vatten och slog sig ner i
kvarteren mellan Hantverkargatan och Riddarfjärden – en gata
här är döpt till Garvargatan till minne av garvarna. Eftersom
verksamheten spred en kraftig odör kring sig föll det sig naturligt att alla garverier låg i samma område. Ända fram till 1920talet fanns garverierna kvar här.
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Även manufakturer, ett mellanting mellan hantverkare och
fabrik, etablerade sig på ön som det var tänkt. Några djärva
entreprenörer startade glasbruk, och snart var Kungsholmen ett
centrum för kvalitetsmedvetna glastillverkare. Kungsholmens
Glasbruk, som 1688 startade sin verksamhet på vad som senare
blev Karolinska institutets tomt, kom på 1700-talet att bli landets förnämsta.
Strax väster om glasbruket låg Elias Brandells band- och
strumpfabrik. Den hade runt 160 anställda som främst utgjordes av ”qwinfolk, som spola och spinna”.

ÅNGMASKINERNA ÄNDRADE ALLT
Den industrialisering som påbörjats så smått under 1600- och
1700-talen tog ordentlig fart under 1800-talet då flera industribolag förlade sin verksamhet till Kungsholmens stränder.
Sjötransport var det bästa sättet att frakta gods, och bland andra
behövde bryggerier sötvatten till sin produktion.
I början av 1800-talet gjorde kanslirådet och uppfinnaren
Abraham Niclas Edelcrantz på uppdrag av Gustav IV Adolf en
studieresa till det tidigt industrialiserade England och köpte med
sig fyra ångmaskiner hem.
En av dem förlades till tomten där Stockholms stadshus ligger idag. Det var fråga om den av Edelcrantz ägda Eldkvarn, där
ångmaskinen skötte kvarnens arbete. Maskinen byggdes upp
1805, men gav inte tillräckligt hög effekt och såldes vidare till
Dannemora gruva.
Engelsmannen Samuel Owen hade arbetat på Fenton, Murray &
Wood’s som konstruerat de ångmaskiner Edelcrantz inhandlade. >
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Owen följde med till Stockholm för att hjälpa till vid uppbyggnaden av maskinerna: när det var klart stannade han kvar i stan och
köpte 1809 in en egendom på Kungsholmen. Där startade han
Samuel Owens Mekaniska Verkstad som också inrymde gjuteri.
Under sin tid som egenföretagare i Stockholm konstruerade
och tillverkade Samuel Owen den maskinella utrustningen för
sju maskindrivna fartyg, bland annat för de tre första svenska
ångbåtarna: ”Stockholmshäxan”, ”Experiment” och ”Amphitrite”.
De första längre sjöresorna gjordes 1818 av Amphitrite, från Riddarholmen till Drottningholm, med passagerare.
Owen tillverkade under sin yrkesverksamma tid dessutom 60
ångmaskiner, 5 valsverk och över 1 000 tröskverk. Hans verkstad
levererade också pumpar till gruvor, spannmålskvarnar och
maskindelar till ramsågar, liksom flera olika specialmaskiner.

BOLINDERS L ÄGGER GRUNDEN
En av Samuel Owens medarbetare hette Carl Gerhard Bolinder.
Tillsammans med sin bror Jean Bolinder grundade han 1844
Bolinders Mekaniska Verkstäder, ett företag som skulle bli mycket
framgångsrikt. Det startade i en lokal vid Kaplansbacken 10.
I början var produktionen koncentrerad till framför allt ångmaskiner och råoljemotorer. Även gjutna produkter kom från
Bolinders, som spisar och köksutrustning som stekpannor, och
företaget kom länge att prägla östra Kungsholmen.
Under 1870-talet tog industrialismen ordentlig fart i Sverige.
Och ju fler industrier som startades, desto fler beställningar på
maskinell utrustning fick Bolinders. Företaget växte nu snabbt,
och vid den här tiden tog de allt större fabrikslokalerna upp en
stor del av området mellan Kungsholms kyrka och Klara sjö.
I början av 1930-talet flyttade verksamheten — och delades
samtidigt upp — till Eskilstuna och Kalhäll, eftersom lokalerna
på Kungsholmen blivit för små och möjligheten att bygga ut inte
längre fanns. Detta gällde inte bara Bolinders. Under 1920- och
30-talen började stora företag regelbundet flytta ut från Stockholms innerstad, och utvecklingen av huvudstaden mot en nästan renodlad tjänstemannastad inleddes.

SEPARATOR RIVSTARTAR PÅ HOLMEN
Inte långt från Bolinders låg Separator som blev Kungsholmens
nästa riktigt stora industri under 1800-talet. Separator byggde sin
verksamhet på de patent civilingenjören Gustaf de Laval fått för
sin separator — alltså en kontinuerligt fungerande mjölkskumningscentrifug. Verksamheten startade under blygsamma förhållanden 1883 i Inedalsområdet längre upp på Kungsholmen,
men i och med de snabba framgångarna med de Lavals innovationer flyttade Separator fyra år senare in i de Gundbergska
verkstäderna — där det framför allt sysslats med plåtslageri — vid
Fleminggatan. Här expanderade Separator snabbt, och ett stiligt huvudkontor med adressen Fleminggatan 8 stod klart 1901.
År 1889 hade företaget förvärvat det så kallade Alfapatentet
som förbättrade renskumningsförmågan vid separeringen av
grädde från mjölk, och separatormaskinerna kallades efter det
Alfa Laval, ett namn som 1963 fick ge namn åt hela företaget.
Samma år flyttade bolaget till Tumba. >
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Handkraft 1. Arbetare på Bolinders transporterar ångpannor från
verkstaden till norra järnvägsstationen. Bild: J o C G Bolinders
Mekaniska verkstads ABs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Handkraft 2. Bröderna Bolinder — från vänster Jean, Carl Gerhard
och Anton — vid verkstadens första svarv, dragen av en arbetare.
Bild: J o C G Bolinders Mekaniska verkstads ABs arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Generationsskifte. Separators fabrik sedd från Norrmalmssidan.
På berget Grubbens kvarn. Bild: Alfa Lavals arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
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Ölkonst. Bryggerier
blev ett vanligt inslag på
Kungsholmen, eftersom
de där kunde få god tillgång till färskvatten.
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Om Gustaf de Laval var Separators innovatör var dess vd
John Bernström den driftige företagsledaren som satsade på
marknadsföring, en medveten patentstrategi och utvecklade
bolagets verksamhet över huvud taget, bland annat till att bli
ett exportföretag med verkstäder utomlands. Han såg dessutom till att ordna sjukkassefond, pensionsavtal och semester
för de anställda. Bernström menade dock att arbetarnas sociala rättigheter ovillkorligen skulle gälla på arbetsgivarens villkor. De Separatoranställda som deltog i en demonstration för
allmän rösträtt i maj 1902 fick sparken – de hade då trotsat hans
nekande till ledighet för att demonstrera – och blev tvungna att
söka om sina jobb.

UTPRÄGL AD INDUSTRISTADSDEL
Nedanför Separators fabrik, på tomten där Tekniska Nämndhusets huvudbyggnad kom att uppföras på 1960-talet, låg länge
Erik Ohlssons brädgård – hit kom timmersläp från både Mälaren
och skärgården. Här hade också arkitekten Pehr Johan Ekman
en mekanisk snickerifabrik som bland annat tillverkade prefabricerade trähus för export.
På 1890-talet hade Kungsholmen blivit en utpräglad industristadsdel, där de mekaniska verkstäderna var de mest frekventa. Runt 3 000 personer arbetade på de större industrierna,

och många bodde i smålägenheter intill. Förutom närheten till
vattnet hade många fabriker på ön nära till Stockholms centralstation som stod klar 1871.
Det fanns stora industrier på södra Kungsholmen också. Mest
känd är S:t Eriks Bryggeri vid Kungsholmstorg, vilket tog sitt namn
1881 efter sitt populära öl S:t Erik. Bryggeriverksamheten fanns
kvar vid Kungsholmstorg fram till 1929, då den lades ned eftersom det var överetablering inom bryggerinäringen i Stockholm.
(Sedan 2010 säljs åter öl under namnet S:t Erik, men varumärket
ägs idag av Galatea Spirits AB.)
Högre upp, mellan Fridhemsplan och Riddarfjärden, fanns
också flera industrier, bland dem Karlsviks Fabriker som grundades 1852 och under sin storhetstid runt 1870-talet tillverkade
prisbilliga halvylletyger. År 1877 såldes Karlsviks fabrikslokaler
och omvandlades till gjuteri där man från 1885 ägnade sig åt att
smälta mjukt järn i degel; metoden heter mitisprocessen och
uppfanns av Carl Wittenström.
I samma område låg Stockholms Vapenfabrik som bland andra
vapen tillverkade kulsprutor. Fabriken grundades av vapenkonstruktören Helge Palmcrantz. Minnet av den verksamheten lever
kvar i kvartersnamnet Kulsprutan, beläget mellan Drottningholmsvägen och S:t Eriksgatan. Kulsprutor på fredliga Kungsholmen – svårt att tänka sig idag. •

BILD: C ARL SBERG S VERIGES ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA

Murat. Ett bryggeri växer
fram på Kungsholmen.
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Ångkraft. Maskinrummet i en av Kungsholmens många fabriker. Under 1700- och 1800-talet tog ångmaskinen snabbt över som drivkraft.

BILD: OSC AR ELLQUIS T. UR J O C G BOLINDERS MEK ANISK A VERKS TADS ABS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA

Hantverk. Interiör från en av Kungsholmens många industrier – här syns en snickeriavdelning.
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WENNER-GREN

TEX T RONALD FAGERFJÄLL

WENNER-GREN. En blandning av idealism, övertro på sin egen

BILD: ELEC TROLUX ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA

förmåga och tillfälligheter – eller gick Electroluxgrundaren
Axel Wenner-Gren Nazitysklands ärenden under kriget?
FBI trodde det senare, vilket blev startskottet till
finansmannens fall.
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Startpunkt. Axel Wenner-Gren gör ett återbesök vid försäljningskontoret i Wien där han
1908 första gången såg en dammsugare.

Nothing sucks ... Försäljningsoffensiv på mässa, Electrolux dammsugare.

I

början av andra världskriget var Electroluxgrundaren
Axel Wenner-Gren, som han själv uppfattade det, inne i en
ny spännande fas av sitt liv. Världskriget hade visserligen
börjat, precis som han befarat, men själv befann han sig
på sin nya hemort i Nassau, Bahamas, full av iver att bygga
ett nytt hem där och att tillsammans med amerikanska
regeringen medverka till ett snabbt slut på kriget.
Under de närmaste åren dessförinnan hade han gjort en jorden
runt-kryssning med sin lustjakt Southern Cross och fått många
intressanta kontakter i världspolitiken. Väl hemma igen hade
han tagit emot tyske fältmarskalken Hermann Göring, brittiske
premiärministern Neville Chamberlain och den amerikanske
presidentens närmaste rådgivare Sumner Welles, till vilka han
lämnat en ”peace proposal”.
På resan till Bahamas, som råkade inträffa just när kriget startade, hade han och hans besättning dessutom kunnat ingripa
och rädda 300 amerikaner från passagerarfartyget Athenia som
träffats av en ubåtstorped.

VILLE VARA EN DEL AV VÄRLDSPOLITIKEN
Axel Wenner-Gren själv såg sig som en del av världspolitiken.
Han tvekade inte om sin förmåga att göra skillnad. Han hade ju
trots rader av utmaningar och svårigheter lyckats bygga världsföretaget Electrolux på bara några decennier, till och med blivit
ledande på den tuffa USA-marknaden.
Vad han inte visste var att hans febrila aktivitet som amatör i
politiken hade väckt misstänksamhet på alla håll. Alla de nämnda
världspolitikerna var irriterade, och brittiska politiker betraktade
närmast Wenner-Gren som en pajas.
Men värst av allt var den promemoria som skrevs i slutet av
januari hos amerikanska FBI. I agentrapporten, som sedan några
år är befriad från hemligstämpel, kopplades Wenner-Gren sam-
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man med en avrättad irländsk nationalist som under första världskriget försökte smuggla vapen till Irland från Sverige.
Krigsparanoian hade spridit sig, men i och med den här rapporten, av ”fantastisk natur” som FBI-chefen J Edgar Hoover själv
uttryckte det, inleddes den svenske finansmannens fall.

HUSHÅLLSAPPARATER OCH VAPEN
Att huvudägaren till världens största dammsugar- och kylskåpsföretag också kontrollerade den svenska försvarsindustrin med
Bofors och Saab, framstod förstås som märkligt.
Men någon nazist eller Hitlervän var knappast Axel
Wenner-Gren. Troligast är att han bara var en svensk företags
ledare som överskattade sin förmåga att agera i storpolitiken
utan att trampa fel. Han kunde förstås inte i sina vildaste fantasier föreställa sig att det hjältemodiga ingripandet i Athenia-sänkningen skulle komma att tolkas som att han tillhörde fiendesidan.
I Sverige hade Wenner-Gren sina belackare. Att han hade köpt
upp livsmedel och drivmedel i mycket god tid före resan till Bahamas på hösten 1939, var knappast något bevis för att han visste
när kriget skulle börja utan snarare för att resan var planerad
sedan länge. Den bara råkade sammanfalla med krigsutbrottet
och den uppseendeväckande ubåtsattacken på ett amerikanskt
passagerarfartyg.
Wenner-Gren hade valt att ta kurs norr om Skottland för att
inte bli indragen i några försenande kontroller. Så kom det sig
att lustjakten Southern Cross befann sig ungefär 60 sjömil från
den plats där passagerarfartyget Athenia träffades av en troligen tysk ubåtstorped.
Det tog hela fem timmar att komma fram till de nödställda
som flöt i vattnet med sina flytvästar eller satt i livbåtar. Till slut
kunde besättningen på Southern Cross räkna in 360 överlevande
när man stävade vidare mot Nassau. >
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Aktat. Några av de hundra
tals dokument ur FBI:s
akt om Axel Wenner-Gren.
Byråns misstankar blev
kända när hemligstämpeln
lyftes för ett tag sedan.

MISSTANK ARNA STÄRKS
Agenten i Sverige rapporterade vidare om Bofors, om en order
på luftvärnsartilleri till Finland på 50 miljoner kronor som ännu
inte hade levererats och om exporta ffärer. Agenten redogjorde
för mycket av detta helt sakligt men hoppade sedan till slutsatsen
att det låg i Wenner-Grens intresse att förlänga kriget.
Hoover spann snart vidare på detta tankespår. I ett memo den
8 mars konstaterade han att svensk försvarsindustri var överlupen med order. Det var tydligt att "money interests" i Sverige hade
mycket att tjäna på fortsatt krig eftersom man levererade både
till Finland och Tyskland.
En anonym kvinna ringde Detroitkontoret och talar om att
Wenner-Gren levt länge i Tyskland och hade besökt Goebbels
och även fått besök av denne i Nassau. I ett memo i juni rapporterade en agent att han hade hört brottstycken ur en konversation om radioutrustning.
Alla tips åkte in i filen.
På sommaren var Wenner-Gren ute på kombinerad lust- och
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affärsresa med Southern Cross igen. Han hade passerat Panamakanalen och var på väg till Los Angeles och San Fransisco för att
fortsätta upp till västra Kanada och därefter Alaskas fjordar. Med
på båten var hustrun Marguirite och hennes syster Gene. De planerade att träffa några filmkontakter samt Electroluxrepresentanten T. E. Lundholm i Los Angeles.
FBI fick höra att finansmannen demonstrerat maskingevär för
höga gäster i Panama och att den nye fartygsagenten där kanske var tysk spion. Man fick även höra från en svensk diplomat
att Axel Wallenberg, som varit ambassadör i Washington och
Berlin, var protysk och vän till Wenner-Gren.
Nu sattes alla lokala FBI-resurser in för övervakning av både
Lundholm och Wenner-Gren under besöket i Los Angeles. En
tragikomisk agentrapport på tolv sidor berättar om agenternas
Hägn. Axel Wenner-Gren, eller Wennergren som han då hette, i kubb
stående bakom föräldrarna. Längst till vänster brodern Hugo Wennergren.

BILD: CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA

Räddningen blev uppmärksammad, och den stilige unge sjökaptenen Hjalmar Rothman avbildades i tidningarna. Från president Roosevelt kom ett tacktelegram och från kanadensiska
regeringen en hedersplakett.
Men i FBI:s värld blev Southern Cross i stället ett tänkbart terroristfartyg. En av Wenner-Grens närmaste vänner engagerades
som rapportör. I en handskriven uppsats på tio sidor beskrivs
fartyget, besättningen och episoden med Athenia. Han konstaterade att Southern Cross saknade anordningar för att lägga ut
minor och att två japaner arbetade som stewards. Han förmedlade att Wenner-Gren ansåg att riksmarskalk Hermann Göring
skulle avsluta kriget på några månader om han tog över, och att
Hitler och Himmler var "crack pots".
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vedermödor när de hukade utanför båten, skuggade flera bilfärder
och kontrollerade Lundholms post (vilken bara visade sig innehålla bara affärsbrev). De konstaterar att Greta Garbo kommit
på besök men att de tappat bort henne och hennes nya adress.
Men FBI:s fil om Wenner-Gren växte.

PÅ TOPPEN AV SIN K ARRIÄR
Tillbaka i Västindien fortsatte på hösten projekten på ön men
också societetsliv med den avgångne brittiske guvernören hertigen av Windsor. Inte alls lyckat eftersom hertigen uttalat Hitler
sympatier.
På sin storkryssning hade Wenner-Gren lärt känna den amerikanske filmaren Paul Fejos som fått stöd för antropologisk forskning i Peru. När orkansäsongen kom drog finansmannen dit, upp
på 4 000 meters höjd i Anderna för att utforska världssensationen
Cuzco som Fejos funnit. Det resulterade i storkorset av Solorden
och en nationalpark med finansmannens namn.
När han på hösten klev ombord på Southern Cross i Callao stod
han på toppen av sin karriär. Han anlände till Mexikos Vera Cruz
som en statsman och fördes till Mexiko City som hedersmedborgare. Finansmannen drogs in i planeringen av jättelika ekonomiska projekt.
Den amerikanska regeringen var förstås orolig över Latinamerika och de goda tyska kontakterna med regeringarna i länder
som Argentina och Brasilien. Att Wenner-Gren agerade med
sådan energi i Mellanamerika spädde på misstankarna att han
var en agent för tyska intressen.
Den 7 december 1941 lämnade Southern Cross Vera Cruz och
Mexiko, men vände tillbaka när nyheten om Pearl Harbor och
USA:s inträde i kriget kom. Därför befann sig Axel Wenner-Gren i
Mexiko när han i januari meddelades att han svartlistats av USA.
Wenner-Gren blev landsflyktig i Mexiko, avstängd från sina
egendomar och företag på alla sätt utom genom de meddelanden svenska ambassaden ville förmedla. Själva Electrolux blev
inte svartlistat med hänsyn till brittiska och amerikanska aktieägare. Electroluxledningen gjorde inget aktivt för att söka kontakt, snarare försökte man fjärma sig från honom för att inte försvåra för affärerna. Finansmannens efterlämnade dagbok vittnar
om en period av depression, sjukdom och likviditetssvårigheter.

Globetrotter. Axel Wenner-Grens lyxyacht Southern Cross.

Wenner-Gren hade behållit sina aktier i det amerikanska företaget Electrolux Corporation, en del fanns också i Wenner-Grenska
samfundet som bildats 1937. Dessa aktier sålde han till svenska
Electrolux 1949 för cirka 25 miljoner, och sju år senare valde han
att avyttra sina aktier i hela koncernen till familjen Wallenberg. •
Dokumenten som visar en omfattande övervakning av Axel Wenner-Gren
kommer ur FBI:s arkiv. De har nått skribenten efter en begäran om FOIA
(Freedom of Information Act) gjord av Bill Streifer, researcher och författare i New York.
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FÖRETAGET TAPPADE FÖRSPRÅNGET
Kriget kom under en period när Electrolux patent på kylskåpet
skulle exploateras på allvar och nya ännu konkurrenskraftigare
modeller utvecklats. Men företagets fabriker tvångskommenderades i stället in i krigsekonomin. Den kylskåpsmarknad som
byggts upp försvann delvis samtidigt som de återstående åren
med internationell ensamrätt rann ut. Vem som helst kunde efter
krigsslutet börja tillverka absorptionskylskåp och många gjorde
det – marknaden översvämmades av produkter av undermålig
kvalitet så att hela tekniken kom i vanrykte. Alla seriösa aktörer
övergick därefter till kompressorkylskåp utom när det gällde
specialanvändning som båtar och husvagnar. Electrolux förlorade sitt försprång.
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GYMNASTIKENTREPRENÖREN

Examinerad. Martina
Bergman Österberg
porträtterad som nybliven
gymnastikdirektör 1881.

TEX T BIRGIT TA WISTR AND
BILD EKERLIDS FÖRL AG
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Tillspetsat. Kvinnliga
fäktare i Hampstead Gymnasium, Storbritannien,
cirka 1890.

GYMNASTIKENTREPRENÖREN. Förr var utbildning en sak bara för pojkar:

U

inte förrän 1927 fick flickorna tillträde till läroverken. Men redan
på 1800-talet startades flera skolor av kvinnliga entreprenörer.
En av de mest betydelsefulla hette Martina Bergman Österberg.
Birgitta Wistrand är aktuell med en bok om henne.

tbildningen på läroverken var gratis för pojkarna, vilka stod i kö till en plats. Kursplanerna
var givna, rektor och lärare avlönade och verksamheten finansierad av stat och kommun.
Läroverk för flickor existerade inte ens. Men
från 1800-talets mitt och fram till 1927 startades över 150 privata flickskolor av kvinnliga skolentreprenörer. Till skillnad från sina manliga kollegor behövde kvinnorna
som startade skolorna både rekrytera elever och lärare, bygga
skolhus och skapa ett attraktivt curriculum. Elevavgiften måste
sättas så högt att de fick tillräckliga inkomster för driften. Varje
skola behövde ledas som ett företag.
Utbildningen av pojkar sköttes alltså av skoladministratörer,
medan utbildningen av flickor leddes av skolentreprenörer.
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Några av de kvinnor som imponerar särskilt med sin pedagogik, skolbyggnader och många elever är Anna Ahlström, Anna
Whitlock och Anna Sandström.

OK ÄND SVENSK PIONJÄR
En kvinna av minst samma kaliber som de var Martina Bergman
Österberg. Hon valde dock England och gymnastik som sitt verksamhetsfält och blev där och i andra delar av världen omåttligt
framgångsrik. Däremot förblev hon i princip okänd i Sverige. I
internationella översiktsverk om pionjärer inom gymnastiken
presenteras hon till och med ofta som engelska.
Min relation till Martina Bergman Österberg började då jag
blev ordförande i stiftelsen Apelrydsskolan i Båstad. Det var hon
som hade donerat gården som utgjorde basen för skolan till >
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Fredrika Bremer Förbundet (FBF) 1914. Enligt donationsbrevet
skulle FBF där starta en skola i trädgårdsskötsel för flickor. Mycket
har hänt sedan dess, och numer är skolan en gymnasieskola med
internat för flickor och pojkar.
Men om donatorn Martina Bergman Österberg fanns inte
mycket information att få. Att hon startat ett college för gymnastikutbildning i England och att hon besökt Apelryd under somrarna, kände man till. Det var allt. Jag ville veta mer och började
söka information om henne.

K ALL ADES NAPOLEON AV ELEVERNA
I Sverige och i svenska arkiv fanns ett begränsat material. Det
mest intressanta var uppgiften att Martina Bergman Österberg
var faster till Signe Bergman, rösträttsgeneralen. Signe Bergman
innehade en rad positioner inom LKPR (Landsföreningen för
Kvinnans Politiska Rösträtt) och ansågs mycket kraftfull. Kanske hade de två kvinnorna även temperament och personlighet
gemensamt, då brev avslöjar att Martina Bergman Österberg kallades Napoleon av sina elever.
Mitt sökandet efter material fortsatte i England. På det som
numera heter North West Kent College i Dartford utanför London
visade det sig finnas ett stort arkiv med brev och annat, omfattande flera rum. Det kommunala colleget hade övertagit mark

och byggnader från Kingsfield, Martina Bergman Österbergs college som hon köpt år 1895. Då flyttade hon nämligen sitt college
från centrala London ut till Dartford.
Arkivet drivs av frivilliga krafter inom the Bergman Österberg
Union, en förening som startades 1902 för de elever som examinerats på skolan. Trots att Kingsfield lades ned 1986 lever
vänföreningen, och den arbetar med att sprida information om
Martina och hennes insatser för att introducera gymnastik och
gymnastiklärarutbildning för flickor i England och i samväldet.
På hundraårsjubileet efter henne död 2015 samlades flera hundra
medlemmar inte bara från England utan även från USA, Japan,
Australien, Kanada och Sverige. De menade att hennes anda
präglade skolan långt efter hennes död.

SVENSK S JUKGYMNASTIK SPREDS I EUROPA
För att kunna förstå Martina Bergman Österbergs insatser
behövde jag sätta mig in i gymnastikens ställning i Sverige
och världen under slutet av 1800-talet. Den svenska gymnastiken, så kallad friskgymnastik såväl som sjukgymnastik och
massage, ”erövrade” nämligen Europa, länderna i samväldet
samt USA och Japan i slutet av 1800-talet. Först kom de svenska
manliga gymnastikdirektörerna, examinerade från det Kungliga Gymnastiska Central Institutet (GCI), som startats av Per

Exportrörelse. Engelska kvinnor har svensk gymnastik cirka 1898.
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Köpte. Martina Bergman Österbergs college Kingsfield, som hon köpte när
hon flyttade ut från centrala London.

Bollsport. En del i Martina Bergman Österbergs framgångsrika upplägg
var att hon blandade svensk gymnastik med brittisk tävling.

Henrik Ling 1812 efter en kunglig order. Syftet med utbildningen
var att förbättra det svenska folkets (läs männens) kondition och
därmed stridsduglighet.
Svenskar öppnade framgångsrika praktiker för sjukgymnastik i städer som London och Paris, där de sade sig kunna bota
de flesta sjukdomstillstånd, alltifrån ryggskott till reumatism. På
den tiden stod sjukgymnastiken högt i kurs, och gymnastikdirektörerna jämställde sig med läkarna.
Från 1864 fick kvinnor tillträde till en ettårig GCI-utbildning
(för män var den treårig).

ska kvinnorna ett nytt välavlönat yrke, samtidigt som flickor för
första gången kunde få undervisning i gymnastik.

BERGMAN BLIR PIONJÄR I STORBRITANNIEN
När Martina Bergman Österberg antogs 1879 hade utbildningen
för kvinnor förlängts och blivit tvåårig. Efter examen 1881 begav
sig även Bergman Österberg till England, men till skillnad från
sina manliga kollegor för att arbeta med så kallad friskgymnastik. Hon anställdes som Lady Superintendent vid London Schoolboard med uppgift att undervisa barn och deras lärare i den
svenska Linggymnastiken.
Nästan genast blev hon omskriven och uppskattad av både
lärare och elever. Snart insåg hon behovet av en utbildning av
gymnastiklärare, något som helt saknades i England. För engelsmännen var det sport och tävlingar som gällde, inte disciplinerad
gymnastik inomhus som i Sverige och Tyskland.
Parallellt med sitt arbete på London Schoolboard skapade
Martina därför en gymnastiklärarutbildning för kvinnor 1885.
Den utbildning som hon presenterade var i paritet med GCI:s
utbildning, men hennes genidrag var att kombinera den svenska gymnastiken med de engelska sporterna.
Tidningarna skrev berömmande om hennes elevuppvisningar,
och eleverna strömmade till. Denna nya utbildning gav de engel-
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UTBILDADE K VINNOR STARTADE SKOLOR
Efter en tid ville många av hennes elever följa Martina Bergman
Österbergs exempel och startade egna skolor, både i England och
i andra länder. Hon lyckades också övertyga engelsmännen om
att kvinnor borde ha en egen inkomst och att gymnastikutbildning för alla var avgörande för nationens framtid.
Det har varit märkligt att följa vad Martina Bergman Österberg
åstadkom i England, som omyndig, invandrare och kvinna. Hon
var en sann entreprenör och tycks ha slagit ned motstånd och
svårigheter med sin karisma och energi. Hon var övertygad om
att hon hade ett viktigt uppdrag att sprida Lings gymnastik i England, något som säkert är ett viktigt skäl till att hon lyckades. •

Läs mer:
Martina Bergman Österberg – svenskan
som satt Linggymnastiken på världskartan: Birgitta Wistrand, Ekerlids
förlag 2016.
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TEX T : JÖNS POSSE
BILD: HULTAFORS GROUP SVERIGE AB

HULTAFORS. Tum, hand och fot har hängt med som längdmått ända sedan de gamla
egyptierna. Inte konstigt att folk hade svårt att förstå konceptet ”meter” när det
väl skulle introduceras i Sverige. Räddningen blev en sticka av trä som gjorde det
enkelt att konvertera mellan måttenheter.
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A

tt kunna beskriva en längd, ett avstånd eller
storleken på något, var viktigt för människan
i det primitiva samhället. Man använde sig av
olika mått, till exempel hur långt man kunde
kasta ett spjut eller skjuta en pil med båge.
Under årtusenden har människan utgått
från olika kroppsdelar för att beskriva längdmått. Exempelvis
var måttet på en aln avståndet från armbågen till långfingrets
spets – när alnen väl standardiserades blev det 59,4 cm. En fot var
måttet från hälen till spetsen på stortån — så småningom standardiserat till 29,69 cm — och en tvärhand var lika med bredden på
överhandens fyra fingrar = 4 tum, 8–10 cm. En tum var bredden
över tummen, bestämt till 2,47 cm.

FRANSK MÅT TREVOLUTION
Metersystemet introducerades i Frankrike efter revolutionen
1789. Då angavs en meter vara lika med 1/10 000 000 av avståndet mellan nordpolen och ekvatorn. Idag är måttet vetenskapligt
exakt: en meter definieras som det avstånd ljus färdas i vakuum
under 1/299 792 458 sekund.
I Sverige infördes metersystemet efter ett förslag av André
Oscar Wallenberg 1878. Det nya metersystemet skulle under en
övergångsperiod införas mellan åren 1879 och 1888. Under den

perioden skulle både de gamla och de nya måtten anges, vilket
medförde en hel del problem.

EN MÅT TFULL TOLK
Dessa problem gav entreprenören, ingenjören och arkitekten
Karl-Hilmer Kollén idén att ta fram pedagogiska hjälpmedel för
att underlätta övergången mellan de två måttsystemen.
År 1883 uppfann han”komparationslinjalen” med jämförbara
mätskalor för både meter och tum. Efter en tid vidareutvecklade
han denna till en sticka i trä som visade tum- och meterskalan
parallellt med gradering på ena sidan från vänster till höger och
på motsatta sidan från höger till vänster. Stickan var dessutom
hopfällbar tack vare en liten genial mekanism i metall som låste
stickan både i hopvikt läge och i utvikt läge.
Tumstocken, eller ”tummaträt” som den kom att kallas i folkmun, var därmed uppfunnen.

L ADYN L ADE GRUNDEN
Karl-Hilmer Kolléns innovation väckte en engelsk ladys stora
intresse, och hon erbjöd sig att satsa 5 000 kronor på uppfinningen, vilket idag motsvarar cirka 280 000 kronor. En investering som med åren gav mångfalt igen.
Kapitalet blev grundplåten när Karl-Hilmer Kollén >

Cheese. Personalen uppställd för gruppfoto utanför fabriken någon gång före 1925.
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Måttfullt. Produktion
av tumstockar var
förr ett hantverk
hos Hultafors.

startade Svenska Mått och Tumstocksfabriken i Stockholm den
första april 1883. Efter fem år flyttade företaget till Göteborg,
men då efterfrågan på företagets produkter stadigt ökade blev
lokalerna snart för små. År 1907 flyttade verksamheten igen,
nu till Hultafors utanför Borås där det fanns lämplig mark med
tillgång till egen vattenkraft. Efter det att Karl-Hilmers son Joel
tagit över verksamheten utvecklades företaget snabbt, och 1925
byttes namnet till Hultafors AB.

man har förvärvat ett flertal företag som Dansk Stålindustri, den
tyska måttstockstillverkaren Präsident och brittiska Fisco Tools.
Två företag som ingår i moderbolaget Hultafors Group AB och
som har bidragit till att Hultafors produkter är välkända internationellt, är Wibe Ladders och Snickers Workwear. •

HINNER SEX MIL OM DAGEN
Sedan början av 1980-talet har Hultafors AB haft en mycket
gynnsam utveckling och är idag ett internationellt varumärke.
Man har bland annat satsat på produktutveckling av meterstockarna som de numera kallas. Oxel, vilket var det tidigare träslaget
i stockarna, har numera bytts ut till kvistfri glasbjörk som är ett
mycket tåligt och böjbart material. Numera finns även meterstockar i både plast och aluminium.
Idag tillverkar Hultafors omkring sex mil meterstockar varje
dag, vilket är lika långt som sträckan mellan Hultafors och Göteborg.

UPPKÖP BREDDAR SORTIMENTET
Under 1990-talets början förvärvade Hultafors företaget Tors
Hammare, vilket innebar att verktygssortimentet utvidgades
med yxor, stämjärn, hammare och släggor. I förvärvet ingick
även Hults Bruk med anor från slutet av 1600-talet.
Under 2000-talet har Hultafors AB fortsatt att expandera då
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Hultafors Group AB
Hultafors Group ägs av Investment AB Latour och omfattar tre produktionsområden: arbetskläder under varumärket
Snickers Workwear, handverktyg under namnet Hultafors
samt stegar och ställningar under namnet Wibe Ladders.
Hultafors Group är representerad på de flesta marknaderna i Europa, där man även har egna säljbolag. Omkring
650 medarbetare är verksamma inom hela koncernen varav
135 är stationerade i Hultafors. Hultafors Group omsätter
cirka 1 300 Mkr kronor årligen.
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pärlor
och plumpar
i produktfloran
OKÄNDA PRODUKTER. Många företag har i perioder sysslat med
annat än de produkter de är kända för idag. Visste du till
exempel att Ericsson tillverkat galopperande stekpannor?
Det och andra exempel på svenska företags udda
produkter hittar du här.

BILD: ARVID NORDQUIS TS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA

TEX T BODIL HA SSELGREN
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NIKE-SKOR HOS KAFFEFÖRETAGET. Arvid Nordqvist är idag välkänt

UPPTÄCK VÄRLDEN MED ICA. Under vårvintern 1961/62 satsade
ICA-förlaget på en ny marknad — charterresor. Idén var att tillhandahålla solresor söderut för ICA-kurirens läsare med Fritidsresor som samarbetspartner. Det var dock inte första gången
som ICA gav sig in i resebranschen — redan 1953 arrangerade de
tillsammans med AB Pressresor en vintersportresa till Sydtyskland som blev väldigt uppskattad.
Den första resan i samarbete med Fritidsresor blev en så kal�lad släktresa och gick till USA 1961. Samarbetet fortsatte fram
till 1978, och ICA-förlaget blev på detta sätt delaktigt i att möjliggöra för ”vanliga människor” att resa utomlands på semestern.

BILD: ARVID NORDQUIS TS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA
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för sitt kaffe och andra delikatessvaror. Men få känner till att det
var deras dotterbolag Mac Arvid som var det första i Sverige att
köpa in och sälja Nike.
Allting började 1976 då produktchefen Anders Hansson hittade
Nike-skon på en mässa. Lanseringen dröjde emellertid ända till
1979 eftersom företaget först lät ett antal svenska elitidrottare
testa skorna. En av dem var sprintern Linda Haglund som senare
skrev sponsorkontrakt med Mac Arvid, vilka då även sålde sportdrycken Gatorade. Det dröjde inte länge innan en mängd artister
och kändisar hörde av sig om att också få Nike-skor.
Trots de stora framgångarna såldes Mac Arvid 1982 — dock
utan Nike, vilka, inspirerade av Mac Arvids introduktion, hade
startat ett eget bolag i Sverige.

BILD: ERICSSONS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA

GALOPPERANDE STEKPANNOR FRÅN ERICSSON.
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Under tidigt 30-tal, på grund av den
katastrofala Kreugerkraschen, måste L M Ericsson genomgå en rekonstruktion och
därför avskeda ett stort antal anställda. För att ändå hålla produktionen igång sökte
ledningen efter alternativa produkter att tillverka. Det ledde till att kassaapparater, termometrar och stekpannor fanns bland produkterna som lämnade Ericssons
fabriker under dessa krisår.
Stekpannorna var enligt uppfinnaren själv de bästa i världen: de värmdes väldigt
jämnt och var omöjliga att bränna.
Cirka 10 000 stekpannor hade skickats ut till säljare då de första proverna plötsligt returnerades till Ericsson. Anledningen? Att stekpannan vid en demonstration
för ett antal nyfikna hemmafruar hade börjar hoppa upp och ner vid upphettning,
för att slutligen explodera. Och så var den galopperande stekpannan född.
Det visade sig att ett fel vid sammanfogningen av de två metallskikten som
utgjorde pannans botten var orsaken till stekpannans lite bökiga beteende. Felet
gav som resultat att pannan vid upphettning blev som en tryckkokare, med oönskade bieffekter som följd.
Inom kort kunde dock Eriksson återgå till att — i stället för stekpannor — tillverka
världens bästa telefoner.
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men företaget som idag ägs av Mondelez Sverige AB har under sin historia tillverkat annat än choklad.
Under andra världskriget rådde stor brist på livsmedel i Sverige. En av de produkter som inte längre fanns, och som saknades allra mest av svenskarna, var
kaffet. För att mildra suget efter det svarta guldet fanns det ett flertal olika surrogat, gjorda av till exempel cikoria, maskros, fikon och spannmål.
Ett av de mest populära surrogaten var Marabous Mabou. Populariteten berodde
förmodligen på att Marabous kemiska kunskaper var större än de traditionella
kafferosteriernas, vilket ledde till att de kunde framställa den mest kaffelika smaken.
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GODASTE KAFFET FRÅN MARABOU. Chokladtillverkaren Marabou fyller 100 år i år,

SJUKVÅRDSPRODUKTER FRÅN BECKERS. Färg har alltid varit basen för

BILD: AB WILH. BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA

BARNÄNGEN STARTADE MED BLÄCK. År 1868 grundas en fabrik för tillverkning av bläck i den Tottieska malmgården, belägen på det fabriksområde
på Södermalm i Stockholm som kallades för Barnängen. Bläckfabriken
kom senare att omvandlas till Barnängens tekniska fabrik, idag mer
känd som bara Barnängen och förknippad med tvål och andra hygienartiklar. Fabriken tillverkade utöver bläck även blanksvärta och Eau de
Cologne, men började relativt snart att producera tvålar och tandpulver.
Redan 1870 började man exportera sina produkter till bland annat
Danmark och Ryssland. År 1917 köpte man upp Edgrens kemisk-tekniska fabrik i Hudiksvall, och firmanamnet ändrades då till Barnängens
kemiska fabrikers aktiebolag.
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BILD: HENKEL NORDENS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA

företaget Beckers. Men företaget har sysslat med annat också — som
förband och sjukvårdsartiklar.
Det var under tidigt 1900-tal som AB Wilh. Beckers började tillverka
förband. I och med första världskriget ökade efterfrågan på sjukvårdsartiklar så kraftigt att man uppförde en fabrik på företagets anläggning på Lövholmen i Stockholm enbart för tillverkning av detta. Förmodligen berodde detta även på att apoteksmonopolet lades ner 1913,
något som öppnade upp för andra aktörer att ge sig in på marknaden.
Tillverkningen fortsatte fram till 1949 då större delen av den lades
ner, för att försvinna helt 1952.
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BILD: VAT TENFALL AB

OKÄNDA PRODUKTER

VATTENFALL INTRODUCERADE SÄKERHETSBÄLTET. Idag är det en självklarhet med säkerhetsbälten i bilar, men under 1950-talet såg det
helt annorlunda ut. Vattenfall anlade under detta årtionde ett tiotal vattenkraftverk runt om i landet, vilket krävde fler anställda.
Men när arbetskraften växte blev också olyckorna fler. Främst
var det under användning av företagets bilar som olyckorna
skedde, och för att stävja denna utveckling tog man kontakt med
de biltillverkare Vattenfall köpte bilar av. Dessa visade dock inget

större intresse, varför ledningen valde att ge de två ingenjörerna
Bengt Odelgard och Per-Olof Wretman i uppdrag att ta fram ett
bälte specifikt för Vattenfalls bilar.
Kontakter med biltillverkare i USA resulterade i tvåpunktsbältet.
Sedan Vattenfall börjat installera bältet i sina tjänstebilar 1956 och
fram till mitten av 1960-talet, blev tvåpunktsbältet standard både i
Sverige och i stora delar av Europa. Redan 1957 började både Volvo
och Saab att installera ”Säkerhetsbälte av typ Vattenfall” i sina bilar.

TORGET PÅ POSTEN. Som en reaktion på avskaffandet av brevmonpolet 1993 och Postverkets bolagisering 1994 , startar Posten den
8 maj 1996 webbplatsen torget.se. Torget var en marknadsplats
på internet där man bland annat kunde chatta med kändisar,
göra personliga webbsidor och delta i diskussionsforum. Postens
vision var att besökarna också skulle handla via nätet, vilket i sin
tur skulle leda till ökad pakethantering och vinst.
Efter att ha investerat 900 miljoner i torget.se utan att ha nått
några större framgångar, sålde Posten en majoritet av aktierna
till en finansman, som i sin tur sålde dem vidare till EDSA Förlag
AB 2006. Samma år såldes domänen vidare till Lokaldelen i Sverige AB. De återlanserade torget.se i en uppdaterad version 2015.
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H A R D U O C K S Å E N F R ÅG A O M F Ö R E TAG S H I S T O R I A ?
KO N TA K TA R E DA K T I O N E N @ F O R E TAG S H I S T O R I A . S E

FRÅGA: Jag har läst att chokladtillverkaren Marabou tidigare hade egna butiker där man kunde köpa praliner över disk.
Stämmer det? När försvann i så fall dessa butiker? / Ylva

SVAR: Det stämmer — Marabou hade egna butiker såväl i Stockholm som i Malmö och Göteborg. Traditionen kommer från
norska föregångaren Freia, som ända sedan 1899 haft en paradbutik på Karl Johans gate i centrala Oslo. Marabous egen dito
var belägen på Stureplan i Stockholm och slog upp portarna i början av 1920-talet. Under åren 1930–1954 drev de även en
butik på Drottninggatan. Göteborgsbutiken var belägen på Östra Hamngatan och Malmöbutiken fanns på Södergatan vid
Gustav Adolfs torg.
Marabous butiker, i synnerhet den på Stureplan, var påkostade med lyxig inredning i exklusiva träslag och fungerade lika
mycket som reklampelare och utställningshallar som butiker. Därför är det lite förvånande att de finns omnämnda på förhållandevis få ställen i Marabous historiska arkiv. Undantaget är bildarkivet där skyltningarna finns noggrant dokumenterade.
Butiken på Stureplan stängde i början av 1980-talet medan Göteborgs- och Malmöbutikerna fick hänga med i några år till.
Det finns nog flera anledningar till att butiksverksamheten avvecklades, men ett av de huvudsakliga skälen torde vara att
Marabou så att säga inte ville ”konkurrera med sig själva” genom att leverera sina produkter till detaljhandeln och samtidigt
driva egna butiker.
På Mondelêz produktionsenhet i Upplands Väsby, där merparten av Marabous produkter idag tillverkas, finns interiören
från Göteborgsbutiken bevarad som ett litet Marabou-museum. Den norska förlagan ligger alltjämt kvar på Karl Johans gate
31 i Oslo och betraktas idag som något av ett nationellt landmärke.

BILD: MONDELE Z ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHIS TORIA

Gustav Svensson, arkivarie hos Centrum för Näringslivshistoria

51

FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 16

Medarbetarna på Centrum för Näringslivshistoria
väljer ut sina personliga favoriter bland arkivens skatter.
STARTEN TILL S JUKFÖRSÄKRINGSSYSTEMET
Stockholms hantverksförening, numera Hantverkarna, grundades 1847 och har deponerat sina
handlingar hos Centrum för Näringslivshistoria ända sedan 1977. Det är ett omfattande mate
rial, och i deras arkiv finns en av de äldsta handlingarna som förvaras i arkivet.
Det är en sliten räkenskapsbok från 1756 i skinnband. Vid en första bläddring syns spalter
med namn och siffror. De flesta räkenskapsböcker är ganska anonyma, och oftast står det inte
ens vilket företag boken avser, eftersom det har varit så självklart för dem som fört journalerna.
Men den här räkenskapsjournalen är en riktig guldgruva. Författaren Joh. Martin Holmström
har utförligt beskrivit varför boken är upprättad. Det är en räkenskapsbok för Skomakareäm
betets sjuklåda i Stockholm och den sträcker sig från 1756 till 1789.
Vid tidpunkten för bokens upprättande var skråväsendet rådande i Sverige. Skråväsendet
avskaffades officiellt 1846, och skråämbetenas tillgångar överfördes till hantverksföreningarna
i städerna. Omvandlingen skedde dock inte över en natt utan var en glidande omorganisering
fram till näringsfriheten 1864. Det var fram till 1864 obligatoriskt för den som ville starta och
driva handel att ha både mästarprov och burskap.
Det vi kan läsa i skomakarmästareämbetets sjukkassejournal är att de som bedrev handel,
mästarna, inom skomakareväsendet var väldigt utsatta när det gällde inkomstbortfall vid sjuk
dom. Ett system upprättades där de som ville betalade in fyra öre varje vecka, allt som allt sex
daler och sexton kopparöre per år, för att åtnjuta en finansiell trygghet för familj och hushåll
i stället för att vara beroende av allmosor om de skulle hamna på ruinens brant. Det framgår
av boken att ämbetet tidigare varit beroende av så kallad stÿr, där mästareämbetet skramlade
pengar till den som inte kunde arbeta på grund av sjukdom.
Boken är uppdelad i frivilliga gåvor, veckopenning och intressepenning, där intresse
penning är det som utbetalas från sjukkassan. Det förekommer även en del änkor som beta
lar in regelbundet till sjuklådan. Det är kvinnor som tagit över sin makes verksamhet, så kal�
lade mästareänkor.
Traditionen med sjukkassor fortsatte även efter näringsfrihetens införande och uppmunt
rades av arbetsgivarna. År 1891 kommer den första sjukkasselagen, men kassorna var fortfa
rande frivilliga, och lagen innebar endast att de registrerade kassorna fick bidrag och råd. År
1955 övergår de frivilla sjukkassorna i en statlig försäkring.
TEXT JENNY STENDAHL, ARKIVARIE HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA

”

… därföre mina Embets Bröder lät oss alla gifva fÿra öre
kopparmynt uti Hvar vecka, som är allenast Sex Daler
sexton öre Kopparmÿnt om åhret, hvilket är långt mindre
än det som gifva till stÿr om året, men skaffar med sig för
den nödlidande emedan han kan strax bekomma hielpt
innan nöden och uselheten blir allt för stor.”
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Sjukförsäkring. Stockholms
hantverksförening var tidigt
ute med sjukförsäkring för
dem som ville.
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ERNEST THIEL

PENGAR & PASSION

PAPPER OCH MASSA I SMÅLAND
DEL 3 HANDPAPPERSBRUKEN

DEN SMÅLÄNDSKA GLASREGIONENS
UPPGÅNG OCH FALL

L A R S R AG N A R F O R S S B E R G

A N D E R S H O U LT Z , M A R I E N I S S E R ,
HELENE SJUNNESSON

Leopard förlag

Skogsindustrierna

Ernest Thiel var riskkapitalist och spelade en vik

År 1565 tog Erik XIV initiativ till det första svenska

tig roll för såväl Sveriges industrialisering som

pappersbruket. Det låg vid Norrström, men lades

kulturlivet. Genom att ordna lån till staten i slu

snart ner. Någon fart på den svenska pappers

Det småländska Glasriket finns knappt längre.

tet av 1800-talet möjliggjorde han byggandet av

tillverkningen blev det inte förrän på 1630-talet.

Varför försvann det? Och hur kom det sig att det

ett svenskt järnvägsnät. Tillsammans med Knut

År 1800 hade antalet pappersbruk vuxit till 53:

Agathon Wallenberg utvecklade han också malm

21 av dem låg i Småland. Fram till 1832, då Klippans

Glasriket uppstod delvis därför att området tidi

fälten i Norrbotten och byggde Saltsjöbaden.

pappersbruk installerade en pappersmaskin, till

gare hade hyst flera järn- och pappersbruk. Men

verkades allt papper för hand av textillump.

den främsta orsaken var att där fanns en stor, fat

EN EKONOMISK HISTORIA
OLLE KR ANTZ

Men Ernest Thiel samlade också konst, stöt
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Gidlunds förlag

växte fram från första början?

tade konstnärer och författare ekonomiskt samt

I denna bok har författarna gått igenom och

översatte filosofen Friedrich Nietzsche. Under en

kartlagt historierna bakom de 44 handpappers

tig befolkning och få andra industrier.
Historien börjar redan 1726 då Orrefors star

period ägde han Svenska Dagbladet.

bruk som varit verksamma i Småland (Jönköping,

tar, men tog fart först i mitten av 1800-talet. Vid

För att hysa sin konstsamling — och bo stånds

Kalmar och Kronobergs län). Det är i några fall

sekelskiftet 1900 har Sverige omkring 60 glasbruk,

mässigt — lät han i början av 1900-talet bygga

kortlivade verksamheter — andra var betydligt mer

varav ett 30-tal i Glasriket.

Thielska galleriet på Djurgården.

långlivade. Lessebo, grundat 1693, existerar än.

Det håller fram till 1960-talet, då nackdelen med

Han var ingift i den fina världen, men när han

En stor del av innehållet är främst av intresse

en relativt dyr och hantverksmässig produktion

skilde sig blev han utfrusen. Han fortsatte med

för specialister, men här förklaras också varför det

gör sig gällande. Allt fler glasbruk tvingades slå

affärer tills han sänktes av depressionen efter

startades så många handpappersbruk i Småland.

igen. År 2015 fanns bara ett glasbruk och ett antal

första världskriget.

Läsaren får vidare en illustrerad skildring av pap

studiohyttor kvar i Glasriket.

Ernest Thiel är en av de mest intressanta perso

perstillverkning för hand och tips om att Fröåsa

Olle Krantz håller vad han lovar och skildrar

nerna i svensk företagar- och kulturhistoria, men

lumppappersbruk under sommaren visar hur det

ingående ”Den småländska glasregionens upp

nästan bortglömd idag. Lars Ragnar Forssbergs

går till att tillverka papper av lump.

gång och fall”. Och trots många tabeller, diagram

biografi ger en levande bild av honom, samti

Men mer än allt annat är detta en gedigen och

och referat av utredningar är det en intressant

digt som den bjuder på intressanta inblickar i

värdefull kartläggning av en nu i stort sett utdöd

berättelse, även för den som bara är nyfiken på

den fina världen under förra seklets första halva.

gren av svensk industri.

vad som egentligen hände.

/Börje Isakson

/Börje Isakson

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

Läs mer på naringslivshistoria.se/vanforeningen.

FÖRETAGSQUIZET

FÖRETAGSQuizet

Testa dina kunskaper om näringslivshistoria!
FR ÅGEKONSTRUK TÖR HENRIK SUNDHOL M

FÖRETAGET

Har verkat i sin
nuvarande form
sedan 1997.
Rötterna sträcker
sig dock tillbaka till
1820.

Har omkring 440
kontor i Sverige och
Baltikum.

Ger fyra gånger
per år ut tidningen
Lyckoslanten,
som med 90 år på
nacken är vår äldsta
utkommande tidning
riktad till barn.

Är namnsponsor till
Friends Arena
i Solna, och från
början var planen
att fotbollsarenan
skulle bära bankens
namn.

Bytte 2006 namn
från Föreningssparbanken. Med 4,1
miljoner privatkunder i Sverige är det
Sveriges största bank
på den punkten.

PROFILEN

Föddes 1894
och utbildar sig i
20-årsåldern till
teckningslärare.

Karriären som lärare
blir dock kort: 1924
öppnar hon sin
eleganta butik på
Smålandsgatan
i Stockholm.

Butiken flyttar 13 år
senare till Strandvägen, där den legat
sedan dess.

1934 inleder hon ett
livslångt samarbete
med den österrikiske arkitekten och
formgivaren Josef
Frank.

Som vd för Svenskt
Tenn, vilket hon är
i hela 56 år, skapar
hon och Frank tillsammans den eleganta stil som butiken
idag är känd för.

PRODUKTEN

Lanserades i USA
1915. I större delen
av världen ägs och
förvaltas varumärket
av livsmedelsjätten
Unilever.

Nyckelingrediensen
påstods länge vara
det mystiska irium,
som sedermera visade
sig vara en påhittad
term för Natriumdodecylsulfat.

Originalreceptet
innehöll ämnet
pepsin, från vilket
produkten tog sitt
namn.

Produktens internationella reklamjingel
inleddes med frasen
”You’ll wonder where
the yellow went …”

… och på svenska har
Björn Borg yttrat
ramsan: ”För gula
hinnan, det är känt,
den borstas bort
med…”

ÅRTALET

Hans Thulins bolag
Consolidator och
Granaten går i konkurs, med omkring
tre miljarder kronor
i skulder.

Tetra Pak köper
Alfa Laval för
16 miljarder kronor.

Det beslutas att
Televerket ska byta
namn till Telia.
Bolagiseringen av
det statliga verket fullföljs två år
senare.

Statsminister
Ingvar Carlsson
lämnar över Sveriges
medlemsansökan
till EG.

Den 26 december
detta år upplöses
Sovjetunionen.

ORTEN

Stadens pianofabrik
Nylund & Son har
tillverkat pianon och
flyglar i 110 år.

Bland stadens något
yngre företag syns
bryggeriet Slotts
källan och det
medicintekniska
bolaget Q-Med.

Här tillverkades
länge Slotts senap,
men sedan 2008 är
tillverkningen
förlagd till Polen.

I centrum hittar
man kafferosteriet
Lindvalls. I stadsdelen Ekeby hittar man tegel- och
keramikbruk.

Sveriges fjärde
största stad är
annars mest känd
för sin domkyrka
och sitt universitet.

Företaget: Swedbank Profilen: Estrid Ericson Produkten: Pepsodent Årtalet: 1991 Orten: Uppsala.
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GENTIL GROSSHANDLARE BAKOM
Kommunals skärgårdsö
K RÖN I K A

OFACKSAMT. Ett par gånger har jag besökt Metropol Palais i Vasastan i Stockholm.
Restaurangen har kvar en fantastisk inredning från grundandet 1927, även om
den från början låg inrymd i det som idag är Hard Rock Café och senare
flyttade till den del av Metropolpalatset som tidigare var biograf.
N Ä R M I N H U S T RU och jag smörjt kråsen med anklever,
kaviar och champagne, har vi inte haft en aning om att det
var facket för vårdbiträden och busschaufförer som ägde
detta eleganta etablissemang. Synd att medlemmarna tyd
ligen inte fått ekonomisk nytta av ägandet.
I skrivande stund är det inte säkert hur kalabaliken i Kom
munal slutar, men jag hoppas att någon förmår driva Metro
pol Palais vidare: det finns inte många ställen av den klassen
och äkta franska andan i Sverige.

FOTO: E VA HILLDÉN SMITH

KO M M U N A L S G RO S S H A N D L A RG Å R D E N PÅ Marholmen
har jag däremot inte bevistat. Det är märkligt att skriverierna
i vintras knappt nämnde dess ursprung — för det är verk
ligt intressant. Vem var egentli
gen den där grosshandlaren?

Jo, han hette Nils Berg (1842–1928) och var mot slutet av
1800-talet en av Sveriges mer förmögna. Han drev gross
handel med färg från S:t Petersburg, men även försäkrings
rörelse, bruksrörelse och annat.
S E N T I L I V E T, V I D F Y L L DA 5 0 , träffade Nils Berg sitt livs
kärlek: Hanna Maury. Hon arbetade för övrigt då på Sofia
Gumaelii annonsbyrå. Giftermålet med Hanna gjorde att Berg
fick upp ögonen för hur de breda folklagren levde, särskilt
hur tufft arbetarkvinnor kunde ha det. Paret hade inga barn
och bestämde (efter storstrejken 1909) att den bergska för
mögenheten skulle användas till att lyfta skötsamma fattiga.
År 1913 fick LO ta över delar av Marholmen, den ö i Rosla
gen som Nils och Hanna Berg köpt och där de låtit bygga sin
egen sommarbostad Grosshandlarvillan. På så vis fick även
arbetarkvinnor chans till skärgårdsvistelse och vila.
År 1924 donerades resten av ön till Birkagården i Stock
holm, som med inspiration från den brittiska ”settlementrörelsen” skulle vara en mötesplats med kurser för människor
från olika samhällsklasser, för att motverka de problem som
industrialismen skapat. På Marholmen byggdes en facklig,
folkbildande verksamhet upp; fabriksarbeterskor och hem
biträden ingick i första elevkullen sommaren 1926.
I M O D E R N T I D H A R KO M M U N A L tagit över all verksam
het på ön – inklusive Grosshandlargården med det så kallade
Folkbildningshemmet, som blev krog för bara några år sedan.
Att sedan vissa fackföreningsrepresentanter skulle komma
att bete sig som grosshandlare var nog inte något Nils Berg
hade kunnat ana. •

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

NÄSTA NUMMER AV FÖRETAGSHISTORIA
UTE DEN 8 JUNI 2016

En industri blir till

Som alla ungar är också nyfödda företag sköra och i behov av ständig passning. Men till
skillnad från andra ungar, får de flesta företag inte uppleva sin femårsdag. Vi har tagit
reda på hur överlevarna startade och träffat några av våra nystartade framtidshopp.

KRIS OCH PANIK!

REKLAMREVOLUTIONÄREN

Företagsskandaler är ingen ny
företeelse. Men när skandalen
i vissa företag blivit ett potthål
längs vägen, har den för andra
blivit vägs ände.

Decennierna fram till 1960-talet var
svenska tidningar fulla med reklam som
sa saker som ”Nu marscherar potatisen in
och makaronerna marscherar ut”. Sedan
dök Leon Nordin upp och allt blev nytt.

Prenumerera på Sveriges enda tidskrift om företagshistoria!
Fyll i talongen eller gå den digitala vägen foretagshistoria.prenservice.se
4 nummer för 249 kronor

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot

Kod: 332 1002

Fyll i namn och adress:
NAMN

ADRESS

EPOST
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FÖRETAGSHISTORIA
c/o Titeldata
SVARSPOST
20570342
110 12 Stockholm
FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 16

Företagshistorien vimlar av fantasifulla och vackra reklamaffischer.
Klipp ut och spara eller njut av dem som de är i tidningen!
I detta nummer:
Reklam från Barnängens tekniska fabrikers AB, 1949.
Ur Henkel Nordens arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Jag tänker mig en sajt på
internet där man kan läsa hela
vår historia om hundra år.
ICA har varit en del av Sverige i snart 100 år. Se hela historien på www.ica-historien.se
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