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TALANDE DOCKA
Barnen roas med en buktalar- eller kasperdocka vid en
julfest hos LM Ericssons huvudkontor på Telefonplan i
Stockholm, 1954. Ur Ericssons arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.

ledare

PRYLAR FÖR

STORA OCH SMÅ

E

n studie visar att barn i Sverige i genomsnitt har över 500 leksaker
var. Det förvånar mig inte. Jul och födelsedagar tenderar att bygga
på de redan välfyllda leksaksförråden så till den grad att många barn
blivit så blasé att de glömmer vilka leksaker de har. Frågar jag däremot
min mamma som är född i mitten av 1940-talet, kan hon i princip
räkna upp samtliga leksaker hon hade under sin uppväxt, vilka hon
fått dem av och säkert också en och annan anekdot knuten till sakerna. För
även vuxna fascineras ju av leksaker. De är ju inte bara saker – de representerar minnen och upplevelser från en tid som för de flesta nog känns avlägsen.
I år firar Clas Ohlson 100 år. Det börsnoterade prylmeckat beskrivs ibland
som ett ”gubbdagis”. Alltså ett ställe där vuxna män (och en hel del kvinnor)
går in för att köpa en bestämd sak, men ofta spenderar mycket tid med att gå
runt och strosa bland hyllorna och sannolikt kommer hem med både fler prylar
och fler idéer. Clas Ohlson själv drevs av en ständig upptäckarlust och var inte
bara en framgångsrik entreprenör och företagsledare, utan även uppfinnare,
vars innovationer ofta hamnade i den populära katalogen. I det här numret
kan du läsa om både företaget och grundaren i en artikel av Anders Landén.
Till sist: Ikeas grundare gick bort i början av det här året. Ingvar Kamprad
skapade, förutom ett världsföretag, ett personligt varumärke som få andra
lyckats med. Ronald Fagerfjäll porträtterar århundradets entreprenör på sid 8.

Sara Johansson
Chefredaktör

FOTO:Johan Strindberg
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Eva Ersson Åbom på Centrum
för Näringslivshistoria hittade
en mängd teckningar i Hantverkarna Stockholms arkiv. Se
vilka yrken 1940-talets skolbarn
drömde om på sid 56.
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Nytt program visar

KVINNORNAS
HISTORIA
Den 26 februari var det premiär för den nya

tv-serien ”Den fantastiska historien med Berg
& Meltzer” på Kanal 5. Serien tar med tittarna på en resa i kvinnohistorien och produceras tillsammans med Karin af Klintberg,
som var en av hjärnorna bakom SVT-succén
”Historieätarna”. Programledare är Carina
Berg och Christine Meltzer.
– Det är det roligaste, hemskaste, mest absurda och viktigaste programmet som jag
har fått vara med och göra, säger Carina
Berg om programmet. sj

Slutseglat för

OSTINDIEFARAREN?
1745 gick ostindiefararen Götheborg på grund i Göteborgs hamninlopp.

1986 gjordes en utgrävning av skeppet och nio år senare började man
bygga en replika. Bygget gick bra och mellan 2005 och 2007 seglade
det nya skeppet till Kina och hem igen. 2016 beslutades det att ost
indiefararen skulle bli en turistattraktion som i dag drivs av Svenska
Ostindiska Companiet (SOIC). Brist på pengar till nya seglatser har
gjort att ägarna nu valt att inte längre besiktiga skeppet, vilket innebär
att det inte får segla mer. SJ

BILD: McDonald's

50-årig

6

BURGARE
I år är det 50 år sedan Big Mac introducerades på McDonald’s meny.

Det var 1968 som franchisetagaren Jim Delegatti från Pittsburgh tog
fram hamburgaren Big Mac för att bredda sin meny. Ett år senare
lanserades burgaren runt om på alla McDonald’s-restauranger i USA
och fyra år senare kom den till Sverige. I dag är Big Mac världens mest
sålda hamburgare och McDonald’s främsta ikon. Den har till och med
använts som ett vedertaget index för att mäta olika länders prisnivå –
Big Mac Index. sj

Skräddarsydda

HEMLIGHETER

BILD: Carl Bengtsson

FÖR ETAGSHIS TOR IA #1

Sven-Harrys konstmuseum vid Vasaparken i

Stockholm inleder 2018 med utställningen
”Couturens hemligheter”. Utställningen
sätter ljuset på det mytomspunna haute
couture-modet. Med plagg från internationella modeskapare som Balenciaga och
Louis Vuitton, samt svenska kreatörer som
Pär Engsheden och Bea Szenfeld, får besökaren en inblick i en vanligtvis sluten
värld. Utställningen, som pågår fram till
den 2 april, ska också ge en historisk till
bakablick med hjälp av inlånade arkivplagg
från internationella modehus samt svenska
och danska hovet. bh

förenklat

KB
K u n g l i g a b i b l i o t e k e t har lanserat en

ny webbplats med enklare struktur och
ett gränssnitt som ska fungera i alla
plattformar. Målet med nya kb.se är att
förenkla sökningar och göra samlingarna mer tillgängliga för allmänheten. ma

BILD: Anneli Karlsson

digitaliserat

LONDON
En kvarts miljon fotografier, målningar och

teckningar från Londons stadsarkiv, Guildhall Art Gallery och London Metropolitan
Archive har digitaliserats. Bildsamlingen,
med verk från 1450 fram till de senaste
årtiondena, är öppen för allmänheten på
webbplatsen Collage – the London Picture
Gallery och är sökbar efter ämne, skapare,
personer och platser. Alla bilder har även
geotaggats och i en interaktiv karta kan
man söka efter bilder utifrån Londons 32
olika stadsdelar. bh

Vasamuseet

MEST BESÖKT
Under ett antal år har Skansen varit Sveriges mest besökta museum,
men 2017 fick Friluftsmuseet se sig slaget. Efter ett rekordår med
1 495 760 besökare knep nämligen Vasamuseet förstaplatsen. Det var
inte bara Vasamuseet som hade ett bra år 2017 – antalet museibesök
var högt i hela landet. Enligt Europakommissionens undersökning
”Européerna och kulturarvet” besökte 80 procent av svenskarna ett
museum eller galleri. Genomsnittet i EU är ungefär 50 procent. ma
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MANNEN, MYTEN &

Text Ronald Fagerfjäll

MÖBLERNA
Ingvar Kamprad föddes 1926 och gick nyligen ur tiden. Med ett
ovanligt långt företagarliv lyckades han skapa världsföretaget
Ikea, omsättningsmässigt större än något svenskt företag hittills.

1926
–
2018
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M

yten om entreprenörer är att de kan förändra
världen på några få år. I verklighetens ekonomi kan
ingen åstadkomma så mycket på så kort tid. Underverken kommer i stället med fördubblingarna
över tiden. Företag som växer med sju procent om
året till exempel, fördubblas i storlek vart tionde
år. Kamprad skulle klara mer än så. Det lilla postorderföretaget med initialerna från grundarens postadress, hann växa till
149 000 anställda och 356 miljarder kronor i omsättning innan
Ingvar Kamprad dog.

» Det lilla postorderföretaget
med initialerna från grundarens
postadress hann växa till 149 000
anställda och 356 miljarder
kronor i omsättning innan
Ingvar Kamprad dog. «

CIGARETTÄNDARE OCH PENNOR
Den unge Kamprad importerade från början cigarettändare
från Schweiz, kulpennor från Ungern och reservoarpennor
från olika håll. En av kunderna blev Pennspecialisten med den
unge Erling Persson som senare skulle grunda H&M. Möbler kom in i sortimentet efter fem år och de tog över allt mer.
Det kunde ha stannat vid detta om inte Ingvar Kamprad och
hans förste anställde, Sven Göte Hansson, under långa nattliga
samtal kläckte idén att satsa på en utställningshall i Älmhult.
Denna öppnades våren 1953 och medverkade till att sagan om
Ikea kunde fortsätta. Svenskarna hade fått råd att köpa bilar och
upptäckte Ikea, Smålands nya turistattraktion. 1958 invigdes
ett nytt stort varuhus i Älmhult och 1965 invigdes det stora
varuhuset vid Kungens Kurva i Stockholm. Ett väldigt stort
steg för den 39-årige möbelhandlaren.
En viktig del av Ikea-undret blev den egna designorganisationen och den systematiska upphandlingen från ett nät av
möbelfabriker i framför allt Östeuropa. Här låg företaget före
sin tid. Orsaken var att de svenska konkurrenterna blockerade
företaget i svenska möbelfabriker.

GLOBALA IKEA
Redan i slutet av 1960-talet försökte Kamprad lansera Ikea i
Sovjet, ett omöjligt projekt som realiserades först 30 år senare.
Men Ikea öppnade lyckosamt i Danmark. Det första steget ut
på kontinenten togs i Schweiz och det andra i tyska München.
1973 flydde familjen Kamprad från svenska skatter till Danmark. Snart flyttade de vidare till Schweiz och från 1986 släppte också Kamprad vd-posten till Anders Moberg. Medvetet
förbigick Kamprad sina och företagets kronprinsar. Att en del
kände sig förbigångna visades av att flera högre chefer slutade.
Anders Moberg blev brobyggare mellan två generationer och
Kamprad drev på det långsiktiga. Österrike, Frankrike, Kanada
och Australien var nya Ikea-länder vid det här laget. Till och
med Saudiarabien fick en anläggning. Det första amerikanska
varuhuset öppnades i Philadelphia och Ikea-katalogen producerades snart i 45 miljoner exemplar på nio språk. Nästa på tur
blev Storbritannien och Italien.
I slutet av 1980-talet planerades den stora satsningen i Östeuropa. Omstarten i Ryssland skulle inte komma förrän 1997,
och det första varuhuset i Kina öppnade först 1998. Så bar det
vidare. I dag finns 355 varuhus i 29 länder och ytterligare 80
mindre enheter säljer Ikea-möbler. Under en sådan expansion
gäller det att få de allt fler medarbetarna att tänka som grun

daren, att tänka småländskt. Ikea står på två ben: affärsidén
och företagskulturen. Favoritordet var ödmjukhet, den främsta
dygden var sparsamhet. Kamprad blev nästan en mytisk gestalt
och ikeanismen närmade sig något som liknar en religion, ett
fenomen som inte är okänt från andra företag av den här typen.
Till skillnad från många andra företagsentreprenörer hade
dock Kamprad tidigt börjat arbeta på drömmen om ”det eviga
företaget” i god tid. Först Ikeas bibel, En möbelhandlares testamente. Och sedan Kraft 80, ett slags Ikeas kulturrevolution.

TIDIGT BESATT AV AFFÄRER
Mannen som åstadkom det här var tredje generationens invandrare. Hans farfar och farmor kom till Småland från Tyskland via en annons i en jakttidning. Farfar Kamprad hoppades
kunna skapa ett nytt liv med hjälp av den småländska skogen,
och när han misslyckades tog han sitt liv och lämnade fru och
barn ensamma att klara sig i en främmande omgivning. Farmor
redde upp de finansiella problemen med hjälp av bidrag från de
tyska släktingarna, och hon levde sitt liv till hög ålder. Ingvars
morfar var handlare i byn. Ingen duktig köpman, men det kanske inte behövdes heller i den tidens konkurrensmiljö. Ingvar
växte upp med två älskande 1800-talsmänniskor: en jovialisk,
lekfull småländsk byhandlare och en stram, disciplinerad inflyttad tyska, som livet farit hårt fram med.
Det är tydligt att Ingvar Kamprad något överdriver sina
svårigheter i skolan, med ordblindhet och annat. Han gick ju så
småningom både handelsgymnasium i Göteborg och officersutbildning med bra betyg. Han blev som många duktiga entreprenörer tidigt besatt av att göra affärer, kanske påverkad av de
affärer hans morfar gjorde i byhandeln. Farmor stöttade genom
att alltid bli första kunden när han köpte in pennor, suddgummin och annat i parti. Fadern däremot hoppades att krämarböjelserna så småningom skulle växa bort. Det gjorde de inte.
Ingvar Kamprad har berättat att han redan i början av
1930-talet köpte 100 askar tändstickor från 88-öresbasaren i
Stockholm, via en faster som inte ens tog betalt för portot. ”Se’n
sålde jag askarna styckvis för 2–3 öre och ibland upp till fem
öre styck och kunde alltså tjäna en eller flera ettöringar emellan. Tala om marginaler. Jag minns ännu den sköna känslan.”
En känsla som verkar ha drivit honom livet igenom. Bra marginaler. Inte alltid revolutionerande stora. Men alltid där – och
över tid mångdubblade de storleken på hans företag.
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Kanske skänker du Johan Pettersson
en tanke nästa gång du hänger upp
ditt favoritplagg på en galge?
—
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EN VIKTIG

Text Katarina Danielsson, ur boken Svenska Prylar
Bild Historisk bildbyrå

			KROK
klädhängarkrok. En böjd spik på en pinne. Mer komplicerad
än så behöver inte en världsberömd innovation vara.

D

et började med den småländske spikfabrikören Johan Pettersson som någon gång på 1920-talet böjde till
en spik i form av en krok och satte fast den i en pinne.
Uppenbarligen för att han ville hänga upp något. Detta
skulle i så fall ha varit prototypen för en uppfinning som
i sålda exemplar vinner stort över andra, mer berömda, svenska föremål. Och som också är ett av de mest använda
bruksföremålen i våra hem.
Johans idé sattes i produktion hos familjeföretaget Petterssons Järnförädling i Hillerstorp, utanför Gnosjö, och blev snart
deras huvudprodukt.
För de flesta är det plagget på galgen som väcker passion
och känslor, för andra är det galgen i sig. Förutom stabila trägalgar, sköra ståltrådsgalgar och billiga plastvarianter finns
det numera fantasifulla modeller som sägs neutralisera lukt i

garderoben, spara utrymme, expandera garderoben och rädda
kläderna från knöliga axlar och uttänjda kragar. Kostymbyxor,
silkesblusar, bomullströjor, klänningar – märkesinvesteringar
som man inte kan hänga hur som helst och verkligen inte på en
helt vanlig träpinne.
I Hillerstorp har man kommit långt från Johan Petterssons
första spikpinnevariant. Kroken tillverkas med olika sorters
gängor, formtyper, längder och ytbehandling – och utifrån olika
sorters krav från andra länder. Den ska till exempel klara asiatisk
luftfuktighet och där ha en extra uppåtböj längst ut på kroken,
till skillnad från europeiska ”kulkrokar”. I dag är företaget en
av världens största tillverkare av klädhängarkrokar. En enkel
och oansenlig pryl som behövs i enorma mängder i en tid där
mode, kläder, massproduktion och shopping som fritidssyssla
kräver galgar i oändlighet.
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Text Eva Ersson-Åbom

BANKGIROT

BILD: Wikimedia Commons

1856 grundade A O Wallenberg Sveriges första affärsbank,
Stockholms Enskilda Bank, och hyrde kontor i Stockholms posthus. Samma år öppnas den första järnvägslinjen och tidsandan
talar för en gryende industrination. Hypoteksinrättningar erbjöd jordbrukskrediter och sparbanker tog hand om småsparare, men ett modernare samhälle med penninghushållning,
industriproduktion och långväga handel krävde nya finansiella
institutioner. Wallenberg hämtade inspiration från Skottlands
banker, specialiserade på affärskrediter. Kapitalet skulle vara i
rörelse och spararnas pengar bli resurs för industrin. Wallenberg
lämnade högre ränta mot längre bindningstid än den gängse
och inlåningsvillkoren drog till sig stora belopp som omvandlades till krediter. 1863 invigde Wallenberg ett nytt, komplett
bankpalats på Lilla Nygatan 23 (läs mer om det på sidan 40).
Han engagerade sig också i Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Sveriges första bankaktiebolag med start i Göteborg 1864,
på initiativ av en dansk affärsman, C F Tietgen. Nyheten var
många delaktiga risktagare och målet att underlätta internationella affärer. Svensk export bestod mest av spannmål, trä och
järn med England som största marknad. Men näringsfriheten
får nu industri och handel att expandera allt snabbare, hand i
hand med en växande banknäring.
Konkurrensen affärsbankerna emellan blev tuff. Kreditförmedling mellan företag, personer och organisationer är huvuduppgiften samtidigt som betalningsförmedling också väger
tungt för kapitalförsörjningen.

12

Postverket etablerar postgirot och bankerna befarar sjunkande underlag för sin kreditgivning. Redan 1929 presenteras ett
förslag om bankgiro men först 1947 tillsätter Bankföreningen en
kommitté för samarbete kring gireringsfrågan. 1950 klubbas ett
gireringsförfarande och standardiserade specialcheckar. Men
det går knackigt och snart behövs ett omtag.
Rent kontorstekniskt har tiden nu börjat bli mogen och 1955
inleder man tester och procedurutveckling. Nya hålkortsbaserade
system från bland annat IBM och LM Ericsson utvärderas. Ett
unikt bankgironummer införs som sorteringsgrund och girot
kan användas för både utbetalnings- och inbetalningsuppdrag.
1959 startar 14 banker Bankgirocentralen med Curt G Ohlsson
som vd. Efter drygt hundra år med affärsbanker blir Bankgirocentralen en branschgemensam sorterings- och aviseringscentral för betalningsuppdrag. Bankgironummer förtrycks på
fakturor och brevpapper och respektive bank bearbetar sina
kunder till att anamma bankgirot. Rutinerna är manuella och
pappersbaserade, först 1965 kommer datoriseringen. Initialt
tolkar Postgirot åtgärden som riktad mot dem. Dock arbetade
man i stor utsträckning mot olika kundkategorier.
Från januari till oktober 1962 hanterade Bankgirocentralen
nära 6 miljoner uppdrag till ett sammanlagt belopp på ca 12
miljarder kronor. Utvecklingen rusar på och 2012 förmedlade
Bankgirot cirka 3,2 miljoner betalningstransaktioner per bankdag till ett genomsnittligt belopp om cirka 35 miljarder kronor.

FÖR ETAGS
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Personal på Bankgirocentralen registrerar blanketter på 1960-talet. Bild: Svante Erixon ur Handelsbankens arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—
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Porträtt av Ninni Kronberg.
Bild: Anna Nordlöw ur
Ester Eklöfs fotosamling,
Länsmuseet Gävleborg.
—

TORRMJÖLKENS

Text Sara Johansson

		SKAPARE
14
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innovatör. Hennes innovation gjorde det möjligt att spara
och använda mjölk som annars skulle bli dålig. Den lade
också grunden till barnmatsföretaget Semper.

M

aria Johanna (Ninni) Kronberg föddes i Gävle
1874. Vid 22 års ålder gifte hon sig med grosshandlaren Erik Kronberg som hon så småningom kom
att driva en maltfabrik tillsammans med. Såväl
företaget som äktenskapet fick dock problem. Före
taget likviderades 1922 och makarna separerade.
Efter skilsmässan flyttade hon till vänner på Rydsgårds gods
i Skåne. Där hade godsets ägare, makarna Westrup, försökt hitta en metod för att konservera mjölk. Ninni blev intresserad av
processen och fick inreda ett laboratorium i ett gårdsmejeri. Med
kunskaperna från maltfabriken i ryggen utvecklade den självlärda Kronberg först ett jästmedel och sedan ett mjölkserum.
1934 lyckades hon så utveckla en process som förvandlade 6–7
liter mjölk till ett kilogram pulver, lätt att transportera och
förvara i varmare klimat och bra som billigt proteintillskott i
olika livsmedel. Tillsattes vatten blev det mjölk igen. Torrmjölk
hade framställts redan tidigare, men med varierande resultat.
Kronbergs metod var bättre och blev den första metoden som
fick patent.

Ninni Kronberg fick statsanslag för att fortsätta utveckla
sin ”ur folkhälso- och försörjningssynpunkt utomordentliga
vakuumtorkade mjölk”. Men trots att Sverige hade ett överskott på mjölk som inte kunde tas tillvara eller exporteras var
mejerirörelsen inte särskilt intresserad av produkten. I stället
var det superentreprenören Axel Wenner-Gren som köpte
patentet och 1938 startade han Svenska Mjölkprodukter AB,
SMP. Under andra världskriget levererades mängder av torrmjölk till den svenska beredskapsförsörjningen och svenska
frivilligkåren i Finland.
Ninni Kronberg dog den 1 oktober 1949, 75 år gammal. Den
senare delen av hennes liv präglades av rättsliga tvister med
SMP angående royaltyutbetalningar. Företaget menade att
hennes patent inte alls kommit till användning i verksamheten.
SMP bytte 1964 namn till Semper och anger numera Ninni
Kronbergs innovation som grunden till företaget.

Rydsgård i Skåne där Ninni Kronberg experimenterade fram sin
patenterade torrmjölk. Bild: Wikimedia Commons.
—
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FÖR ETAGSHIS TOR IA #1

16

FÖR ETAGSHIS TOR IA #1

TEMA:
leksakshistoria
_

			DE TOG

LEKEN PÅ

ALLVAR
Text LG Nilsson

leksaker. Leksakshistorien är en spegelbild
av den svenska företagshistorien, präglad av
småskaligt entreprenörskap, inspiration och
intryck från andra länder.
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BILD: Brio

L

eksaksindustrins svenska historia rymmer några
större och välkända tillverkare, men också en lång rad
mindre tillverkare med begränsade sortiment eller enstaka leksaker. Många företag har endast varit aktiva
under några år.

TYSKLAND VAR LEDANDE
Leksaker har funnits så länge det har funnits människor. De
tidigaste leksakerna gjordes av naturens egna material som
stenar, stickor och lera. Leksaksindustrin föddes på allvar i det
europeiska 1700-talet. Viktiga faktorer var industrialisering,
urbanisering och borgarklassens framväxt. Först i modern tid
började man massproducera leksaker. Tyskland var tidigt ute
– år 1861 fanns det bara i Nürnberg 261 företag som tillverkade
tennsoldater, mekaniska bilar, tåg och ångmaskiner. Tyskland
var länge ledande, men Storbritannien tog en allt starkare position, efter de båda världskrigen som drabbade Tyskland hårt.
Sedan dess har leksakstillverkningen vuxit i flera länder och på
senare tid naturligtvis i Asien, till exempel i Japan och Kina.

DEN SVENSKA LEKSAKSINDUSTRIN
Redan på 1790-talet tillverkades de första figurerna i Sverige,
före stora länder som England och Frankrike. Men först mot
slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet kunde man se en
mer omfattande industriell produktion. CC Ohlssons Leksaksfabrik, tillverkade tennfigurer och leksaker av bleckplåt. Figurerna tillverkades i en mängd olika storlekar och utföranden.
Santessonska Tenngjuteriet, grundades 1839 i Gamla Stan och
hade tidigt en egen gravör anställd, som skapade merparten av
figurerna. De blev mest kända för sina halvrunda historiska
serier som ”Slaget vid Narva” och ”Slaget vid Lützen”. Tenngjuteriet Mars startades 1915 och hade i början av 1920-talet
cirka 30 personer anställda. Förlagorna till figurerna ritades
av svenska konstnärer och var kända för att vara mycket fint
lackerade. I den stora skalan fanns förutom soldater, historiska
figurer såsom ”vikingar, lappar, negerby, lantgård, slag mellan
romare och germaner samt slaget vid Brunkeberg”.

Tennfiguren Same
från Mars Tenngjuteri.
Bild: LG Nilsson.
—
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INDUSTRINS MÅNGFALD
I mitten av 1800-talet föddes, samtidigt med figurtillverkningen,
andra delar av den svenska leksakshistorien. Ofta som resultat
av att ett företag redan hade en tillverkning av något slag, där
leksaker passade in som ett komplement. Mellan 1900–1920 var
Småland lite av ett leksakskluster, med fyra leksaksfabriker bara
i Ljungby. De flesta tillverkade förmodligen träleksaker, endast
någon tillverkade vid denna tid plåtleksaker. Under världskrigens
importsvårigheter såg sedan åtskilliga nya tillverkare dagens ljus
med tillverkning av allt från träleksaker, dockskåp, dockvagnar
och spel till leksaker i metall och gjutjärn. På femtiotalet kom
dock allt fler av de svenska leksakerna att efterhand ersättas av
importerade leksaker, framför allt från låglöneländer. ›

Leksaker och barnmöbler har kommit att ta allt större plats i hemmen.
Nedan en bild ur ett inredningsreportage i tidskriften Form 1962. Bild:
Sten D Bellander ur Föreningen Svensk Forms arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
—

FÖR ETAGSHIS TOR IA #1

STORA SVENSKA LEKSAKSTILLVERKARE

–
Brio: Aktiebolaget A.W. Nilssons fabrik etablerades 1855 i Malmö och tillverkade förutom barn- och dockvagnar och trampbilar även stålmöbler, kirurgiska möbler och dentalmöbler. Företaget kom senare att bli känt som Brio, Sveriges största
leksakstillverkare med huvudsaklig träproduktion. På 40-talet blev Brio den ledande leksaksgrossisten med bland annat
Märklin i sitt sortiment och 1963 fick Brio nordisk ensamrätt på Barbiedockan. 2004 blev investmentbolaget Proventus
huvudägare av Brio AB. I dag ägs Brio av det tyska företaget Ravensburger.
Gemla Leksaksfabrik: Startades ursprungligen som en möbelfabrik på 1860-talet. Gemla är kanske mest kända för sina
fint modellerade gunghästar, hästdragna kärror, dockskåp och dockskåpsmöbler, förutom praktiska utomhusleksaker.
Micki Leksaker: Premiärprodukten 1944 var en ﬁgur uppbyggd av målade kulor, ”Micki-Kul”, och nystartade Epa-varuhusen
blev försäljningskanal. Än i dag är Micki ägt av 40 familjemedlemmar med rötter från den ursprungliga ägarfamiljen.
Tillverkningen sker i dag till stora delar i Fjärran Östern.
Alga: Spelföretaget grundades som dotterbolag till Pressbyrån 1917. Under kriget ägdes Alga av Bonniers, men 1940 överfördes bolaget och speltillverkningen till ett nytt bolag som också övertog företagsnamnet Alga. Sortimentet består i dag
främst av vuxenspel, barn– och familjespel och utomhusspel. Numera ägs företaget av Brio, och tillhör därmed även det

BILD: Brio

tyska Ravensburger.
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Svenska Fjäderfabriken, Gnosjö: Urverksdrivna tåg under
40–50-talet.
Celloverken, Lidköping: Cellodockan, kaniner, björnar och andra
plyschdjur (1944–54).
Magda Boalt, Stockholm: Käthe Kruse-liknande dockor (1946–1975).
Cerbo, Trollhättan: Små, ej skalenliga plastbilar.
Tillverkat 500 000 st Volvo (1948–1953).
Elvin Plastic: Buick, fint modellerad med stötfångare i metall och
urverk (1949).

MINDRE KÄNDA LEKSAKSTILLVERKARE

–
Vid sidan av ett fåtal stora tillverkare har det självklart funnits många mindre. Några ur historiens lager har försvunnit,
glömts bort eller fokuserat sin tillverkning på helt andra saker.

Rörstrand: Inte bara ”vuxenporslin” av hög kvalité, utan från 1842
även barnporslin.
Skoglund och Olsson, Gävle: Leksaksbilar i gjutjärn (1927–1938).
Berglinds Leksaksfabrik, Nyköping: De så kallade ”tripp-trapphundarna” och andra trädjur som skars ut ur björkträ (1900).
Enköpings Leksaksfabrik: Före första världskriget Sveriges kanske
största leksaksfabrik med kokkärl, tallrikar, bestick i leksaksformat (1897–1915).
Kährs, Nybro: Träleksaker i stil med Gemla och Brio, (1900–1970).
Arnold Wiik/Syco, Strömstad: ”Tommy-bilen”. ”Plåtark och motor”
från Norge, däck, fälgar, ratt från Sverige. Bilarna stansades,
monterades, lackerades i Strömstad (1950).
Aristospel, Stockholm: Det första ishockeyspelet. När Sven
Tumba, Stiga och Alga blandade sig in på marknaden slutade
det med konkurs för Aristospel (1936–1973).
Nolbyn, Filipstad: Dockskåp, dockskåpsmöbler och tillbehör
(1938–1972).
Alvergård & Co, Stockholm: En Jeep i gråmålad gjuten aluminium
(1940–1950).
Mekanik: Inspirerat av Meccano startades en tillverkning med
egna delar i Sverige, med samma mått och gänga som Meccano. Samtidigt började Brio importera Märklin från Tyskland
som krävde att deras version, Märklin-Meccano, skulle ingå i
sortimentet (1940).
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Allitoys, Västergötland: En avancerad konstruktionsbil (hot rod)
helt i plast (1950).
ADE ångmaskiner, Insjön: Enkla ångmaskiner i aluminium och
mässing (1950–1960).
Solkustens Dockverkstad, Oskarshamn: Hantverksmässig tillverkning av dockor (1970–2016).
Viking Toys, Torsås: Plastleksaker som tål tuffa lekar (1975).
Combiplay AB: Plastbilar i en serie kallad ”Hot Classics”
(1980–1990).
NK/PUB: Beställde leksaker i eget namn, förpackade i egna
designade kartonger.
Brusewitz, Göteborg: Litograferade bleckplåtburkar, så kallade
Tin Bisque. Exempel är bussen ”Ystad-Haparanda” och flygplanet med reklamtexten ”Kooperativa” eller ”Konsum” (1900).
Arkitekt J. Udd: Dockskåpsmöbler av god kvalitet i
1950-talsdesign (1950).

FÖR ETAGSHIS TOR IA #1

LEKSAKER BLIR SAMLAROBJEKT
Vid 1900-talets början hade ett barn i genomsnitt fem leksaker. En ny studie visar att varje barn i dag i snitt har över 500
leksaker. Elektronik som tv- och dataspel står för ungefär en
fjärdedel av försäljningen. I dag tar inte leksakstillverkningen
någon större plats inom det svenska näringslivet. 85 procent av
alla leksaker är importerade. Många väljer därför att uppskatta
och njuta av vår leksakshistoria genom att samla de mest älskade
leksakerna – antingen genom att återigen ta fram de egna slitna
favoriterna eller genom att nostalgiskt leta på marknader och
i antikaffärer efter saker i originalförpackning. De senare har
ofta en prislapp vars summa vida överskrider det ursprungliga priset. Vad är då värt mest? Det slitna skicket, som vittnar
om år av minnen, eller det orörda fyndet i originalkartongen?
Det finns bara en sanning och den finns hos samlaren själv.

JONAS ARONSSON

–
Vd för familjeföretaget Micki Leksaker
som startade 1944.
Lära-gå-vagnen är Mickis storsäljare
genom åren. Bild: Emily Dahl, Micki
Leksaker.
—

Hur viktig är historien för er?

− Det är ju med historien som vi bygger
hela vår identitet, trygghet och framtidsbild. Historien berättar för oss och alla
intressenter vad vi är, vad vi gör och hur
vi gör det. Den är en enorm tillgång i vår
kommunikation med omvärlden.
Vilken betydelse har det att Micki
är ett familjeföretag?

− Det handlar om långsiktighet, uthållighet, rötter och ett långt framtidsperspektiv. Motsatsen till snabba cash alltså.
Finns det något som är speciellt
med just svenska leksaker?

− Vissa produkter går att designa för en
nordisk marknad eftersom konsumenterna här gärna vill ha något som inte ser ut
som de stora företagens design.
Vad kännetecknar en bra leksak?

− Hur mycket den blir lekt med.
Vilken är er populäraste produkt genom åren?

− Svår fråga men svaret blir Lära-gå-
vagnen. Den är ett mycket gott exempel på
”hur mycket den blir lekt med” och i detta
fallet också under många år. Den används
till allt från första stegen i livet till fantasifulla lekar som lastbil eller dockvagn.
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TEMA:
leksakshistoria
_
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Text Johannes Ståhlberg | BILD Brio och Lekoseum i Osby

Brio. Det var en gång en fattig torparson
som med hjälp av gott affärssinne och
tre modiga söner utvecklade ett företag
som blev världsledande inom träleksaker.

TRÄLEKSAKER

FRÅN OSBY
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L

eksaksföretaget Brios historia – för det är Brio det
handlar om – är långtifrån synonymt med bara leksaker. Det började inte med leksaker överhuvudtaget,
utan med flätade korgar: Ivar Bengtssons korgfabrik i
Boalt, nordöstra Skåne. Ivar Bengtsson själv var en fattig torparson som tidigt började tjäna små egna slantar
som skjutspojke. Fast pengarna sparade han och använde först
som 17-åring, då han tillsammans med en lokal korghandlare
begav sig på försäljningsresa till Danmark 1878. Ivar stod för
pengarna, korgmakaren för produkterna. Det visade sig vara
ett gott samarbete – efter två månader återvände de båda till
norra Skåne med hundra kronor var på fickan.
Sex år senare, 1884, hade Ivar Bengtsson startat egen tillverkning av korgar, samtidigt som han handlade med lokala
varor som smide och köksslöjd vid sidan om sina sysslor som
torpare. Affärerna gick bra, och i början av 1900-talet uppgav
Ivar själv att hans firma hade ”Sveriges största och mångsidigaste Spånkorg-, Koffert-, och Slöjdtillverkning”.

Exportchefen Inger Ivarsson synar leksaker med Tore Östhall som var
företagets allra första leksakskonstruktör.
—

FLYTT TILL OSBY

En ung Ivar Bengtsson
fångad på bild.
—

» I 1907 års priskurant finns
sju ”leksakshästar, målade
och klädda” upptagna. «

Osbyhästen är företagets
allra första leksak. Designen
tillskrivs Thomas Johansson,
en lokal finsnickare. Den
tillverkades först av Johanssons dotter Gerda Rooth och
hennes man Axel, men såldes
sedan till Ivar Bengtsson som
började saluföra den 1907.
—

Men lilla Boalt hade länge varit för trångt. Inte minst handlade det om att distributionen av alla produkter skulle gå mycket
enklare om tillverkningen låg närmre en järnvägsstation. Valet
föll på det närliggande samhället Osby, och flyttlasset gick strax
efter sekelskiftet. Det är också nu den första leksaken dyker upp
i sortimentet från ”Ivar Bengtsson i Ousby”. I 1907 års priskurant finns sju ”leksakshästar, målade och klädda” upptagna.
Men knappt hade flytten till Osby genomförts innan en ny,
mer hotande flytt skuggade tillvaron för Ivar Bengtsson. Hans
äldsta söner deklarerade 1908 att de ville emigrera till USA.
För att förmå dem att stanna tog Ivar det drastiska beslutet att
skriva över sitt företag på sina tre söner Victor, Anton och Emil:
Bröderna Ivarsson blev till. I alla fall nästan. För i ivern att få
övertagandet i hamn missade Ivar att låta inregistrera firman.
När det uppdagades stoppades firmans verksamhet, och först
1909 var allt vederbörligen ordnat.
I överlåtelsen ingick också att Ivar själv skulle fortsätta att
arbeta i företaget i tre år. Det blev inte riktigt så. Ivar var kvar
livet ut (till 1948) – fast inte som chef, utan som något slags
medarbetare med självpåtagna arbetsuppgifter. Fast när han
gick in på sönernas revir och la sig i hur företaget styrdes och
hur de anställda skötte sig, hände det att sönerna fick tillrättavisa honom. Ivars reaktion på detta var, enligt företagets jubileumsskrift från 1984, att han mer än en gång sa upp sig, tog ut
sin lön och lovade att aldrig mer komma tillbaka. Fast tillbaka
kom han, för att fortsätta med sina sysslor som att ”samla snörstumpar som kunde användas, räta ut krökta spikar, och släcka
onödigt lysande lampor”.

UTVECKLADES TILL ETT STORFÖRETAG
Om fadern var sparsam var sönerna däremot mer villiga att
satsa och våga. Därmed utvecklades också Brio till ett storföretag. Som stabil 60-åring kunde Brio 1944 stoltsera med 22 000
olika artiklar, 10 000 kunder och en försäljning på 10 miljoner
kronor. En ”porslinsavdelning” fanns nu också, liksom bland
annat textilvaror, förutom leksaker och barnvagnar. ›
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Montering av leksaker
pågår på fabriken i Osby.

Mycket köptes in, men en hel del – bland annat kläder och barnvagnar – tillverkades på egen fabrik och av hemarbetare på orten.
Efter kriget befäste företaget sin ställning som ledande leksaksgrossist. Tredje generationen Ivarsson med Lennart Ivarsson
som vd, tog över och kunde 1958 introducera numera klassiska
träleksaker som miniatyrjärnväg, tax och stapelclown. Med dagens ögon ser det ut som en rak linje av träleksaksframgångar,
och att dessa järnvägar, taxar och clowner sedan dess varit Brios
oomtvistliga flaggskepp. Men faktum är att träleksakerna länge
faktiskt behandlades en aning styvmoderligt inom firman, i alla
fall om man ska tro Tore Östhall, gammal produktchef för just
träleksaker. I en intervjubok med gamla medarbetare från 1995
berättar han hur han kort efter lanseringen av dessa klassiska
produkter blev kallad till Lennart Ivarsson för ett samtal. Den
verkställande direktören deklarerade att om inte lagret av träleksaker reducerades kraftigt ”måste man överväga att lägga

» Men faktum är att träleksakerna länge faktiskt
behandlades en aning styvmoderligt inom firman. «

ner hela den avdelningen”. Samtidigt berättar Tore Östhall om
hur utrymme för en egen modellverkstad ständigt prioriterades ned, och att tillverkningsserierna var alldeles för små för
att hålla underleverantörerna sysselsatta. Först på 1970-talet
när dotterbolagen i England och USA etablerades, menar Tore
Östhall att kvantiteterna äntligen blev tillräckligt stora för att
det skulle fungera.

SUCCÉ MED BARBIE

Taxen – en av Brios
populäraste produkter.
—
24

Inte heller Barbiedockan, som ofta betraktas som en succé för
Brio på 60-talet, var en sådan kassako som omgivningen då
trodde. Bakgrunden till historien om Barbie för Brios del kan
man hitta redan 1946. Då råkade nämligen Lennart Ivarsson placera en order hos ett pyttelitet företag, förlagt till Elliot
Handlers garage i USA. Det han köpte var leksaksmakeup-set
i plexiglas, tillverkade av spillmaterial från en armaturfirma. ›
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I dag förknippas Brio främst
med träleksaker, men så har det
inte alltid varit.
—
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Att denna lilla verksamhet skulle växa till den världsdominerande leksaksjätten Mattel med sin Barbiedocksfamilj, var inget
Lennart Ivarsson kunde veta då. Men klart är att Mattel erbjöd
just Brio att sälja Barbie i Sverige nästan 20 år senare.
Brio nappade på erbjudandet, och julen 1963 var det Barbie
premiär på NK. Försäljningen av dockorna blev enorm, och
Sverige blev snart världens mest säljande Barbie-land, räknat
per invånare. Men eftersom efterfrågan var större än vad Brio
kunde leverera fick dockorna kvoteras till återförsäljarna. Efter ett tag ledde detta system till stora luftordrar hos Brio, som
plötsligt fann sig stå med ett enormt lager när marknaden började
mättas. Så mycket reell vinst blev därför inte Barbie på kort sikt.
Däremot drev den på etablerandet av nya dotterbolag i Norden.

EXPANSION GENOM UPPKÖP
Under 1960- och 70-talen fortsatte expansionen med bolag i
Europa och USA. Brio utvecklades också via diverse företagsköp,
bland annat av barnvagnskonkurrenter. Just barnvagnssidan av
verksamheten tredubblades under några år i början av 60-talet,
och den egna barnvagnsfabriken byggdes ut. Man kan också se
en klart uttalad tanke, omsatt i handling, om att koncentrera
verksamheten: färre artiklar och mer fokus på det som var kvar,
med tiden framför allt barnvagnar och leksaker. Också på leksakssidan förstärktes Brio genom uppköp av andra tillverkare.
Bland annat inlemmades den gamla svenska spelklenoden Alga
i Brio-koncernen 1983, lagom till företagets 100-årsjubileum.

LABYRINT-SPELET
Men det är förstås träleksakerna som har gjort att Brio lever
kvar i medvetandet som leksaksföretaget med stort L. Och inte
bara i medvetandet. Det ligger något i den gamla reklamsloganen ”Leksak från Brio – hållbar som tio” från 1949. När den
lanserades hade ganska nyligen en kommande världssuccé introducerats på marknaden: Labyrintspelet, Brios mest plagierade produkt någonsin.

I produktkatalogen beskrivs det som ”Ett nytt, trevligt spel,
som fordrar skicklighet och koncentration. Medelst spelets två
rattar, kan planen luta på olika håll. Det gäller att balansera fram
spelets kula förbi hål och hinder till poängsiffran 60.”
Labyrintspelets historia är lite som en saga. Den första prototypen skapades i Tranås på 1940-talet av Sven Bergling som
lät den tbc-sjuke pojken Tage Friberg sysselsätta sig med det.
Tage fastnade direkt för spelet och vidareutvecklade det. När
han framgångsrikt började gå runt i stugorna och sälja spelet,
ledde det till mer organiserad och fabriksmässig produktion. Via
Brio togs sedan spelet ut i världen. Faktum är att Labyrint slog
igenom på allvar i USA, innan svenskarna förstod dess storhet.
Och den lungsjuke Tage fanns med som monteringsansvarig
av spelen så länge han levde.

SAGANS SLUT

Brios barnvagnar köptes av
Britax 2013 och
två år senare köpte
Ravensburger Brio.
—
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Brios fortsatta historia följer ett mönster som känns igen.
1990-talets kris drabbade också Brio. Verksamheten i Osby
monterades ned, och produktionen hamnade i låglöneländer.
Familjen Ivarsson fortsatte att vara huvudägare fram till 2004, då
Proventus tog över majoritetsägandet. Brios barnvagnar köptes
upp av Britax 2013, och två år senare köpte tyska Ravensburger
Brio. Men för den leksugna historiefantasten finns det fortfarande anledning att besöka Osby. Alldeles intill järnvägsstationen
i en gammal lagerlokal finns Lekoseum – ett leksakshistoriskt
museum, drivet av en stiftelse där också familjen Ivarsson finns
med på ett hörn.

FÖR ETAGSHIS TOR IA #1

TEMA:
leksakshistoria
_

DEN URSVENSKA

		 HÄSTEN
Text Johannes Ståhlberg

dalahästen. Få leksaker flyttar in i vuxenvärldens
finrum. Kan man till exempel tänka sig att några
legobitar skulle vara en lämplig present från
danske statsministern till USA:s president? Eller
låter det rimligt att ett FN-sändebud från Japan
avslutar sin fredsbevarande insats med att ge alla
kollegor i krigszonen varsin Hello Kitty-figur?

Dalahästen fick ett internationellt
genombrott på världsutställningen i
New York 1939. Bild: grannas.com,
Grannas A Olsson Hemslöjd.
—

D

alahästen har genomgått en sådan förvandling.
Göran Persson har gett en till Bill Clinton och Carl
Bildt delade ut 400 dalahästar när han avslutade sitt
uppdrag i Bosnien. Listan på exempel kan göras mycket
längre. Men i början av 1900-talet var det fortfarande
en omöjlig tanke.
Svenska Akademiens ordbok förklarade till exempel vid den
tiden att en ”dalhäst” är ”en i Dalarna tillverkad och i bjärta
och onaturliga färger målad leksakshäst af trä”.
Dalahästen var med andra ord fortfarande bara en leksak för
barn. Fast inte bara. Den hade – som den häst den faktiskt är –
redan börjat resa både kors och tvärs genom landet.

FUNGERADE SOM RESEVALUTA
Det var nämligen vanligt redan under 1800-talet att dalahästar
följde med som ett slags resevaluta när dalfolk gav sig ut på marknadsresor. De små hästarna tog minimal plats i packningen och
kunde till exempel fungera som betalning för husrum och mat vid
övernattning. Också värdshusvärdar hade ju barn som behövde
leksaker. Någon organiserad tillverkning var det ännu inte tal om.
Men så hände något i byn Bergkarlås utanför Mora. Hans Erik
Mattsson öppnade 1886 en handelsbod i byn. En tidig dalahästgrossist hade därmed etablerat sig, vilket också stimulerade
tillverkningen. Ett första tecken på detta syns i kassaböckerna
1889, då ett inköp av 50 dussin hästar finns registrerat. ›
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Styckpriset var tio öre. Hans Erik Mattsson såg uppenbarligen
potentialen i hästarna. I en tid när självhushållning och bytes
ekonomi var det normala för vanligt folk, kunde en handelsbod
inte räkna med att folk hade pengar nog att betala kontant för
allt de behövde i en handelsbod. Hans Erik Mattsson lanserade därför idén att låta folk betala med trähästar. Handelsboden
blev snart ett centrum för dalahästarna, som inte bara användes
som betalningsmedel. Boden blev också en förmedlingscentral
mellan täljare och målare.

OLIKA HANTVERKSTRADITIONER
Att det var just byn Bergkarlås som blev ett centrum var knappast någon slump, men det innebär inte att dalahästarna nödvändigtvis härstammar härifrån. Den äldsta bevarade hästen
från Dalarna kommer till exempel från Västra Fors, tio mil
bort i Västerdalarna, och har daterats till mitten av 1500-talet.
Nej, att dalahästbyn skulle ligga utanför Mora hade snarare att
göra med hantverkstradition. De olika byarna runt Mora hade
utvecklat sina speciella hantverksuppdelningar: måleriet var
Leksands och Rättviks signum, Östnor hade hand om klockgjutning, medan Nusnäs och Bergkarlås var snickeribyar som
bland annat gjorde fodralen till klockorna. Just klocktillverkning och trähästtillverkning verkar följas åt, med klocktillverkningen steget före i utveckling mot alltmer industrialiserad och
organiserad tillverkning.

Men fortfarande var dalahästarna bara en biinkomst för
allmogen, något att byta mot andra varor eller dryga ut sin inkomst med. Fast produktionen ökade. Hans Erik Mattssons
inventariebok visar att han vid årsskiftet 1904–1905 hade så
mycket som 2 736 hästar i sitt lager. Och på sina håll började
skickliga hantverkare faktiskt kunna försörja sig på att tälja och
måla hästar. En av dem var Vik Olof Hansson som också sålde
till järnhandlare Weijsenburg i Mora. Traditionen berättar att
Vik Olof försökte sälja så många hästar till järnhandlaren att
denne protesterade – hur skulle han kunna få avsättning för
allt? Vik Olof lär då ha svarat att ”trähästar kommer att gå så
länge vaggan går”.

HEMSLÖJD BLEV UTSTÄLLNINGSOBJEKT
Delvis skulle Vik Olof få rätt. Fast hästarnas naturliga koppling
till vaggan var inte längre helt självklar – nya dalahästanvändare
än barnen började kliva fram, när folkkonst och hemslöjd uppmärksammades alltmer under slutet av 1800-talet. Dalahästarna
med sina krusmålningar i ”bjärta och onaturliga färger” väckte
intresse hos berömdheter som paret Zorn och Artur Hazelius,
grundaren av Skansen och Nordiska Museet. Emma Zorn engagerade sig i Mora Hemslöjdsförening, och 1906 var hon ansvarig för en hemslöjdsutställning i Mora där 180 dalahästar från
Morabyarna Vattnäs och Bergkarlås fanns med.
Skiss på svenska
paviljongen på
världsutställningen
i New York 1939,
där dalahästen var
en viktig komponent.
Bild: Svensk Forms
arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
—
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Dalahästarna täljs fram ur "hästämnen" hos Nils Olsson
Dalahästar i Nusnäs. De färdigtäljda hästarna läggs i
färgbad för att sedan torkas och slutligen dekoreras för
hand. Bild: Holger Ellagaard/ Wikimedia Commons.
—

Just utställningarna blev dalahästarnas väg till berömmelse.
Föreningen Svensk Hemslöjd deltog i internationella världsutställningar i Chicago (1933–34), Paris (1937) och New York
(1939). Hästarna väckte ingen speciell uppmärksamhet i Chicago, men Paris blev något av ett internationellt genombrott för
dem. Hästar från familjen Nisser i Vattnäs gav tidningsrubriker
som ”Dalhästen erövrar världen” och ”Dalhästen har blivit en
dundersuccé på Expo”. När turen kom till New York 1939 blev
därför dalahästen rentav frontfigur för den svenska paviljongen. Även om den tre meter höga hästen som prydde ingången
tillverkades på en NK-ägd verkstad i Nyköping, hade Mora
Hemslöjd också ett finger med i spelet. De levererade omkring
15 000 hästar till utställningen, och familjen Nisser i Vattnäs
var central aktör, även om en uppstickare från Nusnäs – Grannas
Anders Olssons Hemslöjd – också bidrog med 38 dussin hästar.

GRANNAS ANDERS OLSSON
Utställningen innebar inte bara internationell uppmärksamhet
för dalahästen. Försäljningen i Sverige tog också fart. I den här
situationen drog uppstickaren från Nusnäs det längsta strået. ›

Porträtt av
Grannas Anders
Olsson. Bild:
grannas.com,
Grannas A
Olsson Hemslöjd.
—

» Försäljningen i Sverige tog
också fart. I den här situationen
drog uppstickaren från Nusnäs
det längsta strået. «
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Reklamblad från
Grannas A Olsson
Hemslöjd 1939.
—

Dalahästar var populära produkter på presentavdelningen på NK i
Stockholm 1956. Bild: Ur NK:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—

Att Grannas Anders Olssons Hemslöjd i Nusnäs bildades
och fick dalahästinriktning var inte alldeles självklart. Anders
Olsson kom från en fattig familj med nio syskon, och eftersom
han var äldst fick han tidigt bidra till försörjningen. Han provade sig fram som handelsresande, men det var när snickaren
Bränd Lars Andersson i samma by behövde en kompanjon för
att ro i land en stor snickeribeställning som Anders Olssons
nya bana tog sin början.
Beställningen handlade faktiskt inte om dalahästar, utan om
2 000 hjulburna trähästar av den typ som Bröderna Ivarsson i
Osby (Brio) hade tillverkat sedan början av 1900-talet.
Med hjälp av dessa ”skånska hästar” och andra hemslöjdsprodukter kunde Anders Olsson 1922 dra i gång sitt eget företag, och för att underlätta produktionen skaffade han tidigt en
bandsåg, något som skulle visa sig vara nyckeln till framgång.
De yngre bröderna Nils och Jannes hjälpte snart till med produktionen, och i slutet av 20-talet verkar också regelrätta dala
hästar ha ingått i företagets sortiment, med leverans till bland
annat NK i Stockholm. De yngre bröderna fick blodad tand,
och på uppmaning av sin storebror grundade Nils och Jannes
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konkurrenten Nils Olssons Hemslöjd 1928. Likt sin storebror
satsade också de på mekanisering och bandsåg för att underlätta
tillverkningsprocessen.

STÖRRE EFTERFRÅGAN EFTER VÄRLDSUTSTÄLLNINGAR
När världsutställningarna på 1930-talet sedan väckte en efterfrågan av tidigare aldrig skådat slag, stod de båda Nusnäsföretagen redo att svara på efterfrågan. Tack vare sina bandsågar
kunde de tillverka volymer som ingen konkurrent var i närheten
av. Dalahästbyn framför andra var nu inte längre Bergkarlås,
och inte heller Vattnäs, utan Nusnäs.
Och där tycks den förbli. Både Grannas Anders Olssons och
Nils Olssons hemslöjd ligger tryggt kvar, sida vid sida i byn, och
fortsätter att förse världen med hundratusentals hästar varje år.
Och fortfarande sker tillverkningen i princip som på 20-talet –
med bandsåg, täljkniv, pensel och färg.
Den minst femhundraåriga leksaken lever vidare. Visst betraktas den som Sverigesymbol, och visst hamnar den ofta på
spiselkransar och i vitrinskåp. Men precis som de ryska dockorna
trivs dalahästen nog ändå bäst i händerna på ett lekande barn.

krönika

TEMA:
leksakshistoria
_
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EN LEGITIMERAD LEKARES

HÅGKOMSTER

F

»Kort sagt, det mesta i mitt liv
har kretsat kring leksaker och
deras historia. Det har varit
fantastiskt berikande eftersom
leksaker är en syntes av vårt
kulturarv i det lilla formatet.«

cirka 800 svenska träleksaker från samlingen och året efter en
liknande i New York.
Kort sagt, det mesta i mitt liv har kretsat kring leksaker och
deras historia. Det har varit fantastiskt berikande eftersom leksaker är en syntes av vårt kulturarv i det lilla formatet. Under
24 år var jag leksaksexpert i tv:s Antikrundan och under 2017
har jag varit med om att bygga upp ett nytt leksaksmuseum i
Stockholm, den fantastiska Tidösamlingen som flyttat till Bergrummet. När mitt intresse på 60-talet startade ansågs knappast
leksaker vara några kulturbärare, vilket var min smala lycka.
Det som i dag kan kosta tusentals kronor fick man då för en
spottstyver. Livet är en lek!

FOTO: Carl Johan Söder

olk brukar fråga vad jag har för titel. Oftast svarar
jag ”leg. lekare”, med reservationen ”glöm inte att stava
med e, annars kan jag bli åtalad”. Om jag är på extremt
bra lekhumör blir svaret ”playboy”.
Det är få förunnat att leka sig genom livet och hittills har det gått bra. För att ta det från början så hade
min pappa en kompis som var chef för leksaksavdelningen på
Åhlén & Holms varuhus, och varje jul från mitt tionde till mitt
fjortonde år fick jag en stilig leksaksbil. En som jag speciellt
kommer ihåg var Schuco-fabrikens eleganta och välutrustade,
öppna BMW-liknande modell med växellåda, handbroms och
rattstyrning. Efter att ha lekt en tid enligt vedertaget mönster
kunde jag inte motstå frestelsen att undersöka konstruktionen.
Med andra ord, bilen demonterades och så var den borta. Som
tur är finns många kvar tack vare att alla barn inte var lika destruktiva som undertecknad.
Efter lumpen jobbade jag ett tag på NK:s bokhandel sam
tidigt som en kompis öppnat en liten antikaffär. Hans ekonomi
var i botten och han behövde en kompanjon. Bosse, som han
hette, bad så småningom att få bli utlöst. Jag tänkte över situa
tionen och bestämde mig för att inrikta butiken på tekniska
antikviteter – sådant som telefoner, grammofoner, speldosor
och leksaker. En dag hände det som kom att förändra mitt liv.
En besökare kom in i affären med en vacker men sliten ångmaskin. I min lilla verkstad började jag tålmodigt att rengöra och
reparera maskinen. När det var klart kunde jag inte skiljas från
den och så började mitt stora leksaksintresse.
Genom kontakter med Tekniska museet fick jag en förfrågan
om jag kunde tänka mig att göra en utställning med leksaker.
Intresset var stort vilket ledde till att jag satte upp utställningar
runt om i landet och höll otaliga föredrag.
Sedan hände allt slag i slag. Jag träffade en lokalpolitiker
som vurmade för tennfigurer och leksaker och som tyckte att vi
skulle skapa ett permanent leksaksmuseum. Efter idogt sökande
hittade vi en fantastisk lokal i en gammal skola på Mariatorget.
År 1980 invigde dåvarande kulturministern Stockholms leksaks
museum. Det blev en omedelbar succé med tusentals besökare,
men tio år senare såldes fastigheten. Jag packade ner prylarna
och försökte med alla medel få någon svensk institution intresserad, dock utan resultat. Det slutade med att en italiensk industrialist köpte allt, under förutsättning att jag följde med och
ordnade samlingen. Därför bodde jag i Perugia under ett par
spännande år, men i dag har staden Rom övertagit samlingen.
År 2014 fick jag möjlighet att anordna en utställning i Paris med

peter pluntky
Grundare av Stockholms Leksaksmuseum, värderingsman
och legitimerad lekare.

_
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Clas Ohlsons huvudkontor
i Insjön i Dalarna.
—

HUNDRAÅRINGEN SOM ÄLSKAS AV

HEMMA-		
FIXARNA
Text Anders Landén

bild Clas Ohlsons företagsarkiv

Grundaren Clas Ohlson
själv (1895-1979).
—
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jubileum. ”Det jag längtar mest efter är
sill, knäckebröd, lingon och Clas Ohlsons
postorderkatalog.” Orden står skrivna i
ett brev från en Australien-immigrant och
skickades till Insjön någon gång under
slutet av 1960-talet. I år firar det svenska
familjeföretaget 100 år.

D

et var när Clas Ohlsons (1895–1979) äldre bror under
lumpen 1914 plötsligt avled, som den unga dalmasen
blev egenföretagare. I fyra års tid var han en av Insjöns
mest anlitade cykelreparatörer. Men det var inte cykelverkstaden Spax Kammare som skulle skriva in den då
knappt 20-årige Oppfinnarjocken i historien. Hjärnan gick ständigt på högvarv, och att Clas under de här åren inte förivrade sig
och byggde om en cykel till tidsmaskin är ett större mysterium
än att han skapade det som skulle bli ett av landets starkaste
varumärken och största postorderföretag. Under åren hann
han med att bland annat bygga sin egen kamera och få redovisa
sina tankar om galaxernas rotation och Big Bang för Uppsala
Universitets mest framstående astronomer. Det vid sidan om
alla de blixtidéer som fanns nedskrivna i blocket med samma
namn, och inte sällan slutade med en produkt i katalogen, likt
fågelmataren på ståltråd som sålde i en kvarts miljon exemplar:
”Jag får mina bästa idéer i kyrkan eller på toaletten”, sa Clas i
en intervju med Aftonbladet 1974.

KATALOGER OCH LÄROBÖCKER
1918 grundade han och den yngre brodern Emil Pettersson,
Clas Ohlson & CO. Cykelverkstaden hängde med de första åren
men blev snart sidoverksamhet när katalogerna med ritningar,
läroböcker, manualer och instruktioner gav företaget luft un-

der vingarna. Halvbrodern Emil drev tryckeriverksamhet och
efter bara ett halvår gick de två åt varsitt håll. & Co blev dock
kvar i företagsnamnet i många år, och brodern tryckte Clas
kataloger i över 35 år.
De första kunderna nåddes genom en 20-kronorsannons i
tidningen Triumf, (annonsen gav ordrar för cirka 400 kronor),
och förutom att beställa böcker kunde tekniskt intresserade
också anmäla intresse och få hem en fullspäckad katalog med
gör-det-själv-material. Enligt Clas var företaget först i Sverige
med att sälja läroböcker.
Med katalogerna erbjöd Clas Ohlson människor på landsbygden möjlighet att köpa exakt samma modeprodukter som
storstadsmänniskorna fick tag i på varuhusen. Undervisningslitteratur som gav hobbyingenjörer utan tillgång till bibliotek,
möjligheter att tillgodogöra sig kunskap och övningsritningar,
kategoriserade under rubriker som ”Böcker för händiga pojkar”
fanns bland annat Elektroteknikern, Skolpojkens egen verkstad
och transformatorritningar. Många av landets ingenjörer gjorde
sina första trevande experiment med litteratur från Clas Ohlson.
Men det var inte bara ett tekniknördarnas himmelrike, under
fliken ”Böckerna för hemmet” breddades utbudet med praktiska kokböcker som Kafferepet och Potatisköksan och boken
som gav handledning i Konsten att bli tjock. ›
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Olof Bergkvist kör dagens leveranser till postkontoret från Clas Ohlson i
Insjön, januari 1949.
—

SPEGLAR DET SAMTIDA SVERIGE
Det var ofta knapert ute i stugorna och läsarna tog vad de hade
som material. I de första katalogerna hittas till exempel ritningar
för träsnideri, ekor, köksmöbler och trädgårdsmöbler. Allt utom
materialhänvisning var med och produkterna kunde göras i trä
från såväl gran, bok som furu. Snart kom också leksaker, redskap och hobbyartiklar att säljas. Och det Clas saknade i Insjön
förstod han att likasinnade runt om i landet mest troligt också
saknade. Penslar och färg för målarintresserade blev till exempel
snabbt en hit. Precis som byggsatser för kameror och radioappa
rater. Till och med i städerna blev katalogerna snart populära.
Att i dag bläddra i de något mer än 100 katalogerna (ibland
kom flera per år) från 1918 och framåt är en resa i det samtida
Sverige där man kan följa seklets uppfinningar och intressen.
Från att vi till exempel får lagstadgad semester och man säljer
fritidsprodukter som tält, till införandet av TV 2-mottagaren
under 1970-talet och den vansinnigt stora bygga-eget-ur-vågen
på 1980-talet. ”Förutsättningen för företagande både då och nu
är att man har något nytt att komma med”, sa Clas i en intervju
under slutet av 1960-talet.

ÅHLÉN VAR FÖREBILDEN
Men hur vågade Clas satsa på att bli egen? När han 1918 drog
igång företaget föreslog hans mor att han skulle ta anställning
på sågverket i stället. Han skulle ju gifta sig med Elsa det året
och behövde pengar om han skulle bilda familj.
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Men i Insjön hade några år tidigare Åhlén & Holm dragit
igång sin verksamhet. När de 1915 flyttade till Stockholm försvann 600 arbetstillfällen. Clas Ohlsons pappa var en av dem
som började veckopendla till Stockholm. Clas hade även han
jobbat hos kusinen J.P. Åhlén. 3:50 kronor i veckan fick han
som sjuårig springpojke. Men även om de flyttat hade Åhléns
hunnit visa att det gick att driva eget i Insjön och att postorder
var särskilt bra. Dessutom fanns många företag i Insjön – rena
rama Småland. Samtida med Clas Ohlson var länge till exempel
sport- och fiskeföretaget Bröderna Tysklinds, även de stora inom
postorder. Under mitten av 1960-talet skickade posten i Insjön
över 1 000 paket om dagen från bygdens olika postorderföretag. Utslaget per capita lär det ha varit ett av de mest lönsamma
postkontoren, då med en miljon i omsättning.
Men trots att även hans far var tveksam till sonens drömmar
så var Clas redan efter första annonsen övertygad om att han
var rätt ute. Och snart visade det sig att han hade rätt.

STÄNDIG EXPANSION
Katalogen blev under åren allt tjockare och trycktes i allt fler
exemplar. Vid 50-årsjubileet fanns drygt 8 000 produkter och
vid millennieskiftet 12 000. Företaget har växt kontinuerligt
och kraftigt. Från de första 25 kvadraten i Spax Kammare till
ett företag med en omsättning på åtta miljarder, omkring 5 000
anställda och över 200 butiker i fem länder. ›
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Paketering pågår av några av alla
leveranser från Insjön.
—
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Hela personalstyrkan
på resa 1953. Här ett
stopp vid Gotthardspasset i Schweiz. Clas
Ohlson är den långe
mannen med glasögon
lite till höger i bilden.
—

Klart är att publiken alltid har uppskattat produkterna och
katalogen från Insjön. Mängder av uppskattande brev postade
till Clas Ohlson, Insjön Sweden finns bevarade. Under 2000-talet
startade ett gäng entusiaster och stamkunder webben clasohlsonfan.se. Företaget har varit mån om sin historia och den väl
omtalade Clas Ohlson-andan drabbar alla anställda. Man tar
hand om de sina och kunder och service, glädje och kunskap är
ständiga ledstjärnor. Clas själv tog till exempel alla anställda i
hand varje morgon, delade ut premieobligationer och bjöd alla
på resor till både Alperna och Köpenhamn.
Under 1989 öppnades den första Clas Ohlson-butiken utanför Insjön. I dag finns butiker i fem länder och det totala
antalet är i skrivande stund 225 stycken. Något som lavinartat
ökat företagets storlek. En annan viktig händelse är att företaget
1999 introducerades på börsen. Clas Ohlsons familj är än i dag
majoritetsägare och barnbarnsbarnet Mathias Haid sitter i styrelsen. Årsstämman har förvandlats till en folkfest med 2 000
besökare och hela Distributionscentralen i Insjön förvandlas
till en Hultsfredsfestival för prylnördar.

Vid en intervju i Insjön i januari 2018 frågar jag barnbarnet
Björn Haid, tidigare aktiv i firman och före detta styrelsemedlem
om vad han tror att Clas tyckt om företaget och dess utveckling?
– Clas funderade aldrig så mycket på framtiden. Vi växte
hela tiden och man underlättade för att klara nästa steg. Han
tittade mycket på Åhléns och var imponerad över deras resa.
Jag tror att han hade blivit chockad om han fått veta att vi har
fler butiker än dem.

DREVS AV UPPTÄCKARGLÄDJE
Clas Ohlson var ledande i företaget hela vägen fram till sin död
1979. Hans son, ingenjören Tore Ohlson tog dock över som vd
under de sista åren. Clas ständiga, nästan barnsliga upptäckarglädje fortsatte att driva honom hela livet. I en intervju i början
av 1970-talet sa Clas:
”Ja, folk säger att det måste kännas underbart att ha lyckats,
men jag har hela tiden en känsla av att det är så himla mycket
mer jag skulle vilja göra och så mycket ytterligare jag tänker
göra innan jag drar mig tillbaka.”
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BOK OM CLAS OHLSON
OCH PRYLARNA

–
Älskade prylar (Förlaget Näringslivshistoria, 2017),
berättar prylarnas historia under 100 år. Boken bygger på ett gediget bildmaterial från Clas Ohlsons
kataloger, varvat med personliga texter från bland
andra Lasse Åberg, Maria Blom och Ernst Kirchsteiger.
Finns att köpa hos Clas Ohlson och i bokhandeln.
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företagshistoriska

STOCKHOLM
vår huvudstad är full av näringslivshistoria. Byggnader, gator och ibland hela stadsdelar

som spelat viktiga roller för såväl enskilda företag som för samhället i stort. Här
presenterar vi några av dem. Läs om fler i nästa nummer av Företagshistoria.

Text Eva Ersson Åbom, Margarita Feldman, Bodil Hasselgren & Mattias Allgulin

WENNER-GREN CENTER

BILD: Gösta Nordin ur Gösta Nordins arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

» En miljö som icke är
likgiltig för de människor
som arbetar i eller besöker
Sempers nya hus. «

–
1955 donerade Electrolux-entreprenören Axel Wenner-
Gren en del av sin förmögenhet till förmån för uppbyggnad av
ett internationellt forskningscentrum i Stockholm. Regeringen
ställde upp med en gratis tomt nära Sveaplan. John Mattsons
Byggnads AB svarade för byggprojektet och i januari 1962 var
det dags för invigning av Wenner-Gren Center. Anläggningen
kom att bestå av tre huskroppar varav ett 24-vånings höghus
som då var Europas högsta byggnad och Sveriges första höghus med stålstomme.
I dag är anläggningen ett K-märkt landmärke där de så
kallade Wenner-Gren-stiftelserna håller till sedan 1962. Högst
upp driver Sabis en restaurang- och konferensanläggning med
1960-talsinredning, bevarade originaldetaljer och konst som
i vissa fall har återskapats, renoverade originalmöbler och
storslagen utsikt.
I den närliggande lägre byggnaden med brant sluttande
tak som benämns tetragonen, höll länge ett annat av Axel
Wenner-Grens företag till – AB Svenska Mjölkprodukter,
med tiden AB Semper. I huset fanns såväl kontorsavdelningar
som vetenskapligt baserade utvecklingslaboratorier, provkök,
provbageri och en ”pilot plant”. Utifrån den oprecisa beställningen ”en miljö som icke är likgiltig för de människor som
arbetar i eller besöker Sempers nya hus” hade den isländske
arkitekten Eyolfur Agustsson lyckats skapa en okonventionell
designad miljö med unika lösningar. Entrén ledde rakt in till
”företagets ansikte”, en centralt placerad vinterträdgård på
120 kvm, där Semper tog emot sina besökare. Varje enskilt
våningsplan hade sin egen färgsättning utifrån en stegrad
färgskala med jordfärg i bottenplanet till himmelsblått på
direktionsvåningen högst upp. 1969 blev Semper helägt av
mejeriindustrin och så småningom flyttade Arla huvudkontoret till Torsgatan. Wenner-Gren-stiftelserna avyttrade lokalerna i tetragonen till nya ägare och relativt nyligen har de
genomgått en omfattande renovering.
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KUNGENS KURVA

–
Det finns förmodligen bara en plats i världen som fått sitt
namn på grund av den usla väghållningen i en Cadillac Series
75 av 1939 års modell. Det var den 28 september 1946 som kung
Gustaf V:s bil sladdade ner i diket på väg från jakt på Tullgarn
till middagen på slottet. Alla i bilen klarade sig oskadda och
kungen blev enligt uppgift inte ens blöt om fötterna när han
klev ur den dikeskörda bilen. Begreppet Kungens kurva dök upp
en tid senare när Tore Jakobson öppnade två ESSO-mackar i
området – namnet fastnade och numera är det officiellt namn
på området. Kungens kurva ligger i Huddinge kommun och
tillhör kommundelen Segeltorp.
Det första varuhus som etablerade sig vid Kungen kurva
var IKEA som slog upp portarna 1965. Detta blev det andra
varuhuset i Sverige efter det i Älmhult och är i dag världens
största IKEA-varuhus. Arkitekten Claes Knutson hämtade
inspiration från Guggenheimmuseet i New York när han ritade den karakteristiska runda huvudbyggnaden. Efter IKEA
etablerades en lång rad affärer och i dag är Kungens kurva ett
av Skandinaviens största köpcentrum som omsätter ungefär
5 miljarder om året.
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BILD: Ur Carlsberg Sveriges arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

–
Skinnarviken på Söder Mälarstrand har varit en viktig
plats för Stockholm sedan 1600-talet. Geografin har varit
gynnsam för lastning av varor och tomten användes till olika kommersiella verksamheter innan bryggeriets etablering.
Münchenbryggeriet startade under mitten av 1800-talet, och
namnet syftade på produkten som bryggdes där – bayerskt öl.
Läget var väl valt med tanke på både det stora behovet av is
vid öltillverkning och vid transporterna.
Bryggeriet grundades i takt med sin samtid – Stockholm
höll på att bli en riktig industriell storstad, och suget efter öl
ökade tillsammans med befolkningstillströmningen. Trycket
gjorde att bryggeriet fick utöka och modernisera sina lokaler
flera gånger från 1890-talet då man successivt ökade tomtstorleken, till 1950-talet då den sista stora ombyggnaden av fabriken gjordes. Efter diverse uppköp och konsolideringar fick
AB Stockholms Bryggerier ägarskap över Münchenbryggeriet.
Av och till hade företaget i princip monopol på ölförsäljning i
Stockholmsområdet. I Västsverige gjorde bryggeriet Pripp &
Lyckholm en liknande resa. Så småningom slogs de återstående
två bryggerijättarna ihop och bildade Pripps-Bryggerierna AB.
Under drygt hundra år producerade man öl vid Münchenbryggeriet, men hösten 1971 flyttades tillverkningen till Pripps

nya moderna storbryggeri i Bromma. I Münchenbryggeriets
gamla lokaler flyttade kontors-, fritids- och kulturverksamheter in i stället. Vid mitten av 1970-talet köpte Stockholms stad
byggnaden för att kunna riva hela rasket och bygga bostadshus.
Efter omfattande protester och maktskifte i stadshuset hävdes rivningsbeslutet och huvudbyggnaden köptes av en privat
aktör som har förvandlat det till mäss- och konferenscenter.

BILD: Kjell Appelgren ur ICAs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

MÜNCHENBRYGGERIET
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SOPHIAHEMMET

–

KUNGSHOLMSTORG 5–7

–
På Kungsholmstorg 5–7 ligger en stor byggnad i rött tegel
som 1903 byggdes som huvudkontor åt S:t Eriks Bryggeri.
Bryggeriet grundades som Brusells bryggeri AB år 1859 av
grosshandlarna bröderna Johan Gotlob och Carl Christopher
Brusell. Senare kom det att byta namn till Stockholms Bryggeri AB, för att under 1870-talet byta namn efter deras mest
framgångsrika öl – S:t Erik.
Bröderna startade sin verksamhet i den Permanska Malmgården som legat vid Kungsholmstorg sedan 1670. År 1902 revs
malmgården för att ge plats åt ny bebyggelse. Redan 1890 hade
den stora tegelbyggnaden i tysk nygotisk stil stått färdig. Den
nya byggnaden kom att bli S:t Eriks bryggeris huvudkontor.
Husets åtta våningsplan på sammanlagt 7 800 kvadratmeter
innehöll sköljlokaler samt malt- och kornvind. S:t Eriks Bryggeri räknades till de ståtligaste bland de nybyggda bryggerierna
som uppfördes kring sekelskiftet 1900. Till fasaderna användes rött obehandlat tegel, vilket var vanligt för industribyggnader vid tiden, med ornamentik i gul puts. Bottenvåningen
mot Kungsholmstorg fick en naturstensliknande putsrelief.

År 1908 blev S:t Eriks Bryggeri AB uppköpt av Stockholms
Bryggerier men byggeriverksamheten fanns dock kvar vid
Kungsholmstorg fram till 1929 när den på grund av en över
etablering inom näringen i Stockholm lades ned. Vid mitten
av 1980-talet renoverades huset och användes därefter som
kontorslokaler för bland annat Tidningsutgivarna (TU) och
Pressens Opinionsnämnd. Sedan år 2004 ägs fastigheten av
försäkringsbolaget AFA. År 2010 återuppstod S:t Eriks bryggeri, numera ägt av ölimportören Galatea AB, och med lokaler
i Arlandastad.
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BILD: Herman Wolff von Bardach ur Carlberg
Sveriges arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

BILD: Sophiahemmet

1884 grundades stiftelsen ”Hemmet för sjuksköterskor” av
dåvarande drottningen Sophia av Nassau med det uttalade
syftet att utbilda sjuksköterskor. Drottningen hade vid ett
besök i London träffat Florence Nightingale och imponerades
av hennes moderna metoder. Under Krimkriget några år tidigare hade Nightingale lett arbetet vid en av brittiska arméns
sjukstugor och lyckats sänka dödligheten från 42 procent till
endast 2 procent. Dessa idéer och metoder skulle nu användas för att förbättra den svenska sjukvården. Den från början
småskaliga utbildningen genomfördes i ett hus på Gråbergsgatan (nuvarande Upplandsgatan). Utbildningens praktiska
moment skulle dock genomföras på Sabbatsbergs sjukhus och
Serafimerlasarettet. Tyvärr fungerade inte samarbetet och
många av de verksamma i stiftelsen önskade sig ett eget sjukhus. Kung Oscar II och hans drottning kom ännu en gång till
undsättning och med en stor donation kunde sjukhuset byggas.
Invigningen gick av stapeln 1 oktober 1889 och Sophiahemmet
blev Sveriges första privata sjukhus.
I och med byggnationen av sjukhuset flyttade hela verksamheten till Valhallavägen där det fortfarande ligger. Husen
ritades av Axel Kumlien och rymde ungefär 60 patientplatser.

FÖR ETAGSHIS TOR IA #1

HAMRA GÅRD

–
Hamra är en gård i Tumba, Botkyrka som 1894 köptes av
AB Separator, föregångaren till dagens Alfa Laval och DeLaval.
AB Separator grundades år 1883 av uppfinnaren Gustaf De
Laval tillsammans med Oscar Lamm för att sälja och vidareutveckla den centrifugalseparator – en maskin som förenklade
separeringen av mjölk och grädde – som De Laval fått patent på
redan 1878. AB Separators verksamhet växte och för att förbättra
sina produkter införskaffades Hamra Gård i Tumba kommun.
I årsredovisningen för året beskrivs att egendomen och ett par
närliggande ställen inköptes för cirka 250 000 kronor ”…för
att framdeles hafva lämplig plats för föreläggandet där af en
del eller hela bolagets fabriksverksamhet, för mejeriförsök och
därmed i sammanhang stående studier öfver mjölkproduktion
etc. samt för mjölkleverans till profningsmejeriet.”
På Hamra Gård inrättades ett demonstrationsjordbruk och
ett forskningscentrum för mjölkningsanläggningar, kylningsutrustning, ladugårdsinredning, utfodrings- och utgödslingsanläggningar. För att förbinda gården med Separators verkstäder,
gjuteri och hamn på Kungsholmen i Stockholm, anlades även
en smalspårig industrijärnväg kallad Hamra Järnväg.
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BILD: Ur Stockhaus o Co:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

–
På Lilla Nygatan 23, huserar i dag klädmärket Acne Studios,
med huvudkontor, designatelje och klädbutik. Verksamheten
startade 1996, men själva huset har funnits i företagandets
frontlinje betydligt längre.
Efter att stora delar av Gamla stan förstörts i en brand
katastrof 1625, uppfördes mot 1600-talets mitt bland annat
ett påkostat adelspalats åt Mårten Leijonsköld i kvarteret Pan,
mellan Lilla Nygatan, Lejonstedts gränd, Stora Nygatan och
Tyska brinken. Leijonsköld kom från Jönköping och gjorde
karriär sedan Axel Oxenstierna upptäckt hans administrativa
talanger. Nu var han rik, adlad, kammarråd och vice president
i nybildade kommerskollegium för handel, industri och sjöfart.
Så småningom drog han sig tillbaka som friherre till Älvkarleby.
1856 grundades Stockholms Enskilda Bank av O A Wallenberg, och 1860 köpte han upp hela kvarteret. Han lät riva
några mindre värdefulla hus till förmån för bygget av stadens
första riktigt storslagna bankbyggnad på Lilla Nygatan 23. Med
engelska klubbhus, banker och försäkringsbolag som förebilder
skapade arkitekten J F Åbom ett litet renässanspalats i romersk
stil åt banken. Efter några år omvandlades det angränsande
adelspalatset till kontor och bostäder för bankens anställda. På
1890-talet byggdes husen i kvarteret samman under ledning

av Rudolf Enblom och en skulptur av ”Moder Svea” tillkom
på fasaden mot Stora Nygatan. 1915 flyttade banken in i ett
nytt huvudkontor ritat av Ivar Tengbom vid Kungsträdgården.
Så småningom flyttade Utrikespolitiska Institutet in på Lilla
Nygatan 23 och blev kvar till 2005.

Än idag drivs gården av företaget DeLaval där flera livsmedel, bland annat mjölk, kött, vete och maltkorn produceras.
Hamra Gård är också en viktig inspirationskälla och en plattform för produktutveckling inom företaget.
BILD: Börtzells Foto ur Alfa Lavals arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

LILLA NYGATAN 23
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–
Året var 1908 då verkstadsföretaget Lux – föregångare till
dagens Electrolux – flyttade hela sin verksamhet från Kungsholmen till Lilla Essingen. Anledningen? Hyrorna hade blivit
alltför dyra i innerstan. Billigare var då Lilla Essingen som vid
tidigt 1900-tal fortfarande räknades till utkanterna av Stockholm. Läget, längs strandlinjen, var också utmärkt för att kunna
forsla produkter vidare på Mälaren från fabriksbyggnaderna.
Redan 1907 hade företaget Primus öppnat fabrik på Lilla Essingen och när även Lux året därpå flyttade sin tillverkning
dit, skiftade ön från sömnig sommaridyll för stockholmare till
att bli ett nav i stadens näringsliv.
Fyra år efter flytten utökade Lux sin verksamhet till att
också omfatta tillverkning av dammsugare. De ursprungliga
fabriksbyggnaderna, avsedda för lamptillverkningen, kompletterades nu med stadiga fabrikslokaler i rött tegel välanpassade för tidens tunga och vibrerande maskiner. 1919 bildades
Electrolux som en sammanslagning av Lux och det av Axel
Wenner-Gren ägda försäljningsbolaget Svenska Elektron AB.
Wenner-Gren blev vd och utvecklade företaget till en av Sveriges största verkstadsindustrier.
Under 30-talet lät Electrolux bygga bland annat ett stort
centrallaboratorium i funkisstil.

Här samlades sedan allt produktutvecklingsarbete under
ett och samma tak. I dessa lokaler inrättades bland annat kyloch dammsugarlaboratorier och olika experimentverkstäder.
År 1936 förstördes stora delar av den gamla bebyggelsen av
en brand.
Vid företagets 75-årsfirande 1994 hade Electrolux vuxit ur
Lilla Essingen och 1999 gick flytten till Stadshagen. Under tidigt 2000-tal revs de flesta kontorsbyggnaderna för att ge plats
åt bostäder men några av de ursprungliga fabriksbyggnaderna
i tegel finns kvar och hyser bland annat den välrenommerade
Restaurang Lux. Även gatorna vittnar om öns industrihistoria
med namn som Primus- och Luxgatan.
BILD: K W Gullers ur Electrolux arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria

LILLA ESSINGEN

ÅGESTA

BILD: Holger Elgaard/ Wikimedia Commons

–
Ågesta är ett område i Huddinge kommun, någon mil söder
om Stockholm. Det avgränsas i norr av sjön Magelungen och
i väster av Ågestasjön och består till största delen av ett friluftsområde. Det natursköna området har varit bebyggt sedan
äldre järnålder och namnet Ågesta härrör förmodligen från
1300-talet. Ågesta är inte bara en skogsbeklädd rekreationsyta
utan också hem för Sveriges första kommersiella kärnkraftverk,
Ågestaverket, även kallat R3 eller Adam.
Ågestaverket är insprängt i berget och ritat av arkitekten
Sture Frölén. Dess reaktor var i drift från 1963 fram till 1974.
Beslutet om att bygga Ågestaverket togs i slutet av 1950-talet
och syftet var att göra Sverige mindre beroende av olja. Som
ett led i denna vision skulle även uranet som kraftverket drevs
av komma från Sverige. Tillgången på inhemskt uran visade
sig dock vara för liten och endast en tredjedel av bränslet kom
från Sverige.
Ågestaverket stängdes 1974 på grund av dålig lönsamhet
samt nya säkerhetsbestämmelser. I framtiden skulle de svenska kärnkraftverken av förståeliga skäl byggas längre från tät
bebyggda områden.

Kraftverket ligger i dag i malpåse men är i princip helt intakt, bränslet är flyttat och förvaras i mellanlagret utanför
Oskarshamn. Ågestaverket är fortfarande bevakat och visas
endast upp vid sällsynta tillfällen. Området runt kraftverket
används i dag som övningsfält av Stockholms brandförsvar.
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SVENSK KRAFT

I RIGA

Text Gunnar Ljungdahl

ingenjörskonst. när Republiken Lettland utropades i november
1918 blev Riga dess huvudstad. Riga hade tidigare varit en av Europas
rikaste städer men genom krig, och inte minst genom den kommunistiska
statskuppen i Ryssland, hade allt förändrats. Landets största problem låg
i energiförsörjningen, då det nya riket saknade inhemska energiresurser.

Vy från bygget av vattenkraftverket i Kegums.
Bild: E. R. Kraucs, ur Latvenergos arkiv.
—
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l

ettlands politiska liv präglades av otaliga regeringskriser. Flera av de kortlivade regeringarna ville att ett
vattenkraftverk skulle byggas vid Kegums, fyra mil
uppströms från Riga i floden Daugava. Man hade kommit fram till detta efter undersökningar utförda av det
svenska konsultföretaget VBB och efter provborrningar
utförda av Svenska Diamantbergborrningsbolaget. Ingen lyckades
dock starta projektet. När så premiärminister Karlis Ulmanis
genomfört sin statskupp den 15 maj 1934 sökte han ett projekt
för att manifestera en ny handlingskraftig statsledning och
uppvisa den nya nationalstatens styrka. Projektet blev Kegums.
På olika sätt togs kontakter med Sverige, inte minst genom
VBB. Den svenska handelskammaren i Lettland tog också kontakt med ASEA, Elektro-Invest och Stockholms Enskilda Bank
i syfte att väcka intresse för ett erbjudande om ett nyckelfärdigt
projekt inkluderande finansiering. Ett konsortium skapades i
Sverige för att lämna ett bud på konstruktion och finansiering
av Kegums. I konsortiet ingick det relativt nystartade företaget
Svenska Entreprenad AB (Sentab), AB Electro-Invest, ASEA,
Karlstad Mekaniska Werkstad, Svenska Diamantbergborrnings AB, Motala Werkstad AB samt Stockholms Enskilda
Bank och VBB.

SPECIALISERADE PÅ PROJEKT UTOMLANDS
Sentab hade grundats för att driva byggprojekt utanför rikets
gränser, på basis av erfarenheter från stora järnvägsbyggnadsprojekt i Turkiet och Persien, där en mängd svenska ingenjörer
deltagit och skaffat sig rika lärdomar. Bolaget kom att ledas av
kaptenen och senare majoren (vid Väg- och Vattenbyggnadskåren) Carl Thulin, som tillträdde när han 1935 avslutat ledningen av byggandet av Slussen i Stockholm.

» Sentab hade grundats för att
driva byggprojekt utanför rikets
gränser, på basis av erfarenheter
från stora järnvägsbyggnadsprojekt i Turkiet och Persien,
där en mängd svenska ingenjörer
deltagit och skaffat sig rika
lärdomar. «

AB Electro-Invest hade grundats av ASEA och Investor.
Syftet var att genom ackvisitioner av kraftverkskoncessioner i
utlandet skapa avsättningsmöjligheter för ASEA:s produkter.
Vd var ingenjören Torsten Eriksson, som tidigare lett ett antal
vattenkraftverk i Sverige.
Ett finansieringsförslag utarbetades av Marcus Wallenberg
i Stockholms Enskilda Bank, vilket innebar ett erbjudande om
11 miljoner kronor att halvårsvis återbetalas över en tidrymd
av 13 år. Krediten skulle täcka alla svenska leveranser, inklusive
borrningar och injektioner av Diamantbergborrningsbolaget
samt VBB:s insatser som konsult och Sentabs och ElectroInvests administrationskostnader. ›

Konstnären Arijs Skride anlitades
för att föreviga bygget. Målningen
donerad av Sentab till Stockholm
School of Economics i Riga.
—
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LÖPANDE RÄKNING

Bankdirektör Marcus Wallenberg var en viktig kugge för att
få ihop finansieringen. Även hans far, Marcus Wallenberg
Sr, var inblandad i förhandlingarna mellan EKN och
Stockholms Enskilda Bank. Bild: Lennart Håwi, Mölndals
stadsmuseum.
—

En väsentlig punkt för banken var att återbetalningen av
krediten skulle garanteras av den relativt nyligen inom UD inrättade Exportkreditnämnden (EKN). Krediten manifesterades
av obligationer utställda i svenska kronor till innehavaren, och
betalbara i Stockholms Enskilda Bank. EKN täckte enbart leveranser av svenska produkter eller arbeten utförda av svenska
företag. För konsortiet var det viktigt att motparten inte skulle
kunna hävda brist i leverans för att innehålla betalning.

INTE BARA ETT KRAFTVERK
Efter långa förhandlingar tecknades den 1 augusti 1936 ett
avtal mellan den lettiska regeringen och Sentab, som åtog sig
att genomföra byggandet av kraftverket, samt Electro-Invest
som ställde krediten om 11 miljoner kronor till förfogande och
dessutom gick i borgen för Sentabs åtaganden. Kort efter kontraktets ikraftträdande, utfärdade EKN sin garanti som täckte
60 procent av den lettiska regeringens åtaganden gentemot konsortiet. Utformningen av garantin hade varit föremål för långa
förhandlingar mellan EKN och banken, där också bankens
ordförande Marcus Wallenberg Sr tagit aktiv del.
Sentab åtog sig att, utöver vattenkraftverket, bygga en bro
över Daugava, gjuta dammen, bygga en sluss för den betydande
virkesflottningen och båttrafiken, en fiskränna, en transmissionsledning för leverans av ström till Riga, extraspår till järnvägen mellan Riga och Kegums för transport av utrustning och
materiel till byggplatsen samt bygga bostäder för de svenska ingenjörerna med familjer och bostäder för lokal arbetskraft (som
beräknades maximalt uppgå till 2 000 personer) brandstation,
polisstation, affär och personalmatsal.
Den totala kostnaden för projektet uppskattades till dryga
20 miljoner kronor, vilket idag skulle motsvara ca 1,2 miljarder kronor.
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Arbetet skulle ske i löpande räkning och betalas i lettisk valuta. Regeringen finansierade dessa kostnader genom en obligationsemission på den lokala kapitalmarknaden. Betalningsverksamheten övervakades på lettisk sida av en finansinspektör
som skulle godkänna varje utbetalning Sentab gjorde från det
konto i lettiska lat dit regeringen regelbundet skulle inbetala vad
som behövdes för den närmaste tiden. Finansinspektören skulle också uppdraga åt Stockholms Enskilda Bank att vid givna
tidpunkter till Sentab överlämna obligationer till ett värde motsvarande skedda leveranser. Dessa obligationer överlät därefter
Sentab till Electro-Invest, som utnyttjade dem som säkerhet för
en upplåning i banken. Lån som Electro-Invest därefter kunde
ställa till Sentabs förfogande och göra det möjligt för Sentab att
betala de respektive leverantörerna.
Arbetet sattes omedelbart igång med platsledning i Kegums
och ett kontor för Sentab i centrala Riga. Verksamheten kontrollerades från lettisk sida av en bygginspektör som skulle godkänna
alla väsentliga åtgärder från byggledningens sida och månatligen lämna en redogörelse för utvecklingen. Av dessa rapporter
framgår att byggnationen uppnådde de fastställda målen i stort
sett hela tiden. Ett problem uppstod dock vid islossningen i mars
1937. Trycket av ismassorna raserade den provisoriska träbro
som uppförts, liksom de isbrytare som skulle skydda bygget.
Ingen människa kom till skada och en permanent metallbro,
levererad av Motala Werkstad, samt förstärkta isbrytare kunde
installeras i maj samma år.
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Till följd av framgångarna med bygget beslöt den lettiska
Regeringen att 1938 begära en utökning av kontraktet, vilket
det svenska konsortiet, liksom Stockholms Enskilda Bank och
EKN accepterade. Utökningen innebar dels att ytterligare en
transmissionslinje till Riga skulle byggas, dels att ett ställverk
med kontrollrum, utrustning, kontor och bostäder skulle byggas i Riga och slutligen att en tredje uppsättning av turbin och
generator skulle levereras. Projektet skulle i sin helhet överlämnas i augusti 1940. Detta innebar också att den svenska krediten
skulle utökas genom en ny emission om 2 650 000 kronor av
lettiska obligationer betalbara i Stockholms Enskilda Bank.

SLUTFÖRDE BYGGET TROTS KRIGSUTBROTTET
På grund av projektets betydelse som nationell manifestation
av Republiken Lettlands framsteg, lät regeringen pressen regelbundet rapportera om framskridandet av byggnationen. Man
engagerade också en fotograf, E. R. Kraucs, som förevigade
framväxten av kraftverket i 2 409 fotografier från augusti 1936
till 25 juli 1940, vilka nu ingår i Unescos Memory of the World
program. Vidare hade målaren A. Skride i uppdrag att dokumentera de olika leden i arbetet genom oljemålningar, varav flera
överläts till de svenska ingenjörer som deltog i arbetet. Också
svensk press ägnade en betydande uppmärksamhet åt de tekniska framsteg svensk ingenjörskonst kunde uppvisa.
Arbetet fortgick som planerat även efter den 1 september
1939. De svårigheter som yppade sig genom andra världskrigets
utbrott koncentrerades, vad Kegums-projektet angår, i huvud-

Kraftverkskommissionen vid Bieske, 1932. Bild ur Atlas
Copcos arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—

sak till fraktproblem. För att avhjälpa energibristen i Lettland
ökade Sentab takten i bygget och kunde påbörja leveranserna
av ström till Riga redan den 15 oktober 1939 – en och en halv
månad före den i kontraktet fastlagda leveranstidpunkten.

UTROPADES TILL SOVJETREPUBLIK
Medan projektet fortsatte, ökade de politiska svårigheterna för
Lettland. Den 6 juni 1940 krävde Sovjetunionen att få besätta
vitala delar av Lettland samt att en ny regering bildades som
var öppen för samarbete med Sovjetunionen. En nationalförsamling, till vilken endast kommunister kunde väljas, utropade
den 21 juli Lettland till en sovjetrepublik och begärde landets
inkorporering i Sovjetunionen.
I januari 1941 uteblev betalningen av ränta och amortering
på utestående obligationer. I samförstånd med Electro-Invest
och Stockholms Enskilda Bank sände Sentab till finanskommissarien i den lettiska Sovjetrepubliken en uppsägning av
kontraktet med begäran om omedelbar betalning av samtliga
utlämnade men icke betalda obligationer. Samtidigt arrangerade
Marcus Wallenberg ett möte för EKN:s sekreterare Bo Frick
hos Sovjetunionens beskickningschef i Stockholm, där Frick
kunde förklara vilket negativt intryck av Sovjetunionen som
skulle skapas i den händelse kraven från Sverige inte möttes.
Detta ledde till att konsortiet och EKN inbjöds till förhandlingar i Moskva i mitten av april. Förhandlingarna ledde i sin
tur till att sovjetiska Mashinoimport i alla delar inträdde i den
lettiska regeringens ställe. ›

Inspektion av borrning vid Dynafloden, 1932. Bild ur Atlas
Copcos arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—
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I september 1941 meddelade emellertid Mashinoimport sig
icke vara i stånd att fullfölja kontraktet.
Skälet till detta var förstås att tyska trupper invaderat Lettland
i juni och den 8 juli ockuperat hela landet. Marcus Wallenberg
sökte nu genom den svenske beskickningschefen i Berlin hitta
en lämplig motpart i Tyskland för ett arrangemang liknande det
sovjetiska. Detta lyckades emellertid inte. När Sovjetunionen
trängde in i Lettland 1944, hade de tyska trupperna order att
förstöra alla broar vid sin reträtt, så också bron över Daugava
vid Kegums. Emellertid skadades inte kraftverket i någon större
skala och dammen inte alls.

kriget ansågs ha åsamkat installationerna. Denna betalning inrymdes i den kredit om 1 miljard kronor som samtidigt ställdes
till Sovjetunionens förfogande av Sverige.
På förslag av minister Myrdal beslöt regeringen i oktober
1946 att även om konungariket beslutat acceptera Sovjetunionens önskemål om en reduktion av betalningsbördan, borde de
svenska leverantörerna kompenseras för förlusterna. Beloppet
fastställdes slutligen till 6 118 788,92 kronor. Allt detta gjorde
att de svenska företagen så småningom fick full kontraktsenlig
ersättning.

LADE GRUNDEN TILL FLER PROJEKT
SKADEREGLERING
I och med att Mashinoimport vägrade uppfylla sina betalningsåtaganden, genomförde EKN en skadereglering till Sentab i enlighet med sin garantiutfästelse. Utbetalningarna uppgick till
60 procent av fordringarnas värde.
Den slutliga uppgörelsen kom 1946. På initiativ av handelsministern Gunnar Myrdal, som var fast övertygad om att
Sveriges framtida utveckling var helt avhängig av ett nära samarbete med Sovjetunionen, inleddes i maj 1946 förhandlingar i
Moskva om framtida handelsrelationer, ett kreditarrangemang
och utestående krav. Beträffande Sveriges krav på betalning från
Mashinoimport, enligt avtalet från 1941 om 14 500 000 kronor,
accepterade den svenska delegationen att Mashinoimport betalade halva beloppet – 7 250 000 – på grund av de skador som

Projektet, som var tänkt som en symbol för Ulmanis-regimens
styrka, kunde aldrig firas. De deltagande svenska företagen gjorde en lysande insats och det samarbete som här ägde rum lade
grunden för ett stort antal internationella vattenkraftsprojekt
efter andra världskriget, exempelvis i Indonesien, Mocambique, Madagaskar, Indien och Argentina/Brasilien/Paraguay
(Itaipu-projektet, världens största vattenkraftverk). Sentab förvärvades av Skanska, ASEA blev ABB, Svenska Diamantbergborrningsbolaget köptes av Atlas Copco, VBB blev Sweco och
Stockholms Enskildas Bank blev, via Skandinaviska Enskilda
Banken, SEB. Och framför allt levererar Kegums fortfarande
elektricitet till Riga. Förlorarna var de lojala letter som investerat
i regeringens obligationer, vilka finansierade de löpande byggnadskostnaderna i den lokala valutan. Ingen tog hand om dem.

Interiör på vattenkraftverket. Bild: E. R. Kraucs,
ur Latvenergos arkiv.
—
Handelsministern Gunnar Myrdal hjälpte till med den
slutliga uppgörelsen. Bild: Wikimedia Commons
—

46

Se människan!

– en bok om Ersta diakoni
Finns i
butik!

ERSTA DIAKONI är Sveriges största
idéburna vårdaktör med en historia
som sträcker sig över tre sekler. Den
här boken ger en inblick i den verksamhet som bedrivits genom åren
och de människor som passerat revy
– medarbetare, patienter och boende.

Författare: Elisabeth Christiansson,
Motzi Eklöf, Karin Jansson Myhr &
Nils Johan Tjärnlund

naringslivshistoria.se/forlaget
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varuhus. Räta linjer och en fasad i tegel, marmor eller
plåt. Under 1960-talet spred sig de karaktäristiska Domusvaruhusen i sällan skådad takt i Sveriges städer. Med Domus
ville den kooperativa rörelsen erbjuda allt under ett tak,
men etableringen hade en förändrad stadsmiljö som pris.

NÄR

DOMUS 		

Text Matilda Skoglöw

DOMINERADE CENTRUM

Domus i Söderhamn, kring 1970. Bild: Åkes Foto, Söderhamn,
Ur ICAs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—
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1960-talet blev varuhusens
storhetstid. Bild: Ur ICAs arkiv
hos Centrum för Näringslivshistoria.
—

R

edan på 1930-talet fanns varuhus ägda av kooperativa föreningar på flera platser i landet. Varuhusen
hade namn som Konsum, Hushållsföreningen eller
Kooperativa och särskilt exklusivt ansågs det vara
om de efterliknade förlagor på kontinenten, med betjäningsavdelningar för olika typer av specialvaror.
Självbetjäning var fortfarande en otänkbarhet och lysrören en
ny uppfinning som inte kommit till Sverige. Stora skyltfönster mot gatan var viktigt, både för dagsljus och för att locka in
förbipasserande kunder genom spännande skyltning. De flesta
promenerade fortfarande eftersom bilar var lyxvaror. Varuhusen kunde också nå ut till kunder med erbjudanden i lokala
dagstidningar men direktreklam fanns inte och marknadsföring
via radio var förbjudet på grund av statens radiomonopol. Ett
centralt läge för varuhuset var därför grundläggande. Målet
var att de kooperativa varuhusen skulle placeras i centrum av
centrum och ofta fick de storbanker eller kyrkor som grannar.

FÖREBILDER I USA
Tiderna förändrades men vikten av ett centralt affärsläge bestod.
I USA hade begreppet ”one stop shopping” lanserats med idén
att kunden bara skulle behöva besöka en affär för att fylla alla
sina behov. Livsmedel och specialvaror som möbler, hemtextil
och leksaker skulle samlas under samma tak. I Sverige erbjöd
de flesta varuhus traditionellt bara specialvaror, ett arbetssätt
som nu pekades ut som föråldrat i amerikanska studier. I USA
hade dessutom radikala grepp på varuhusplaneringen genomförts: 1947 stod Foley’s i Houston klart, ritat av industridesignern Raymond Loewy. Varuhuset var fönsterlöst med lager
längs ytterväggarna. Det beskrevs som ett rationellt varuhus

byggt för morgondagen. Kooperativa förbundet och lokalföreningarna tog intryck av tankegångarna i USA och ansåg att
en amerikanisering av rörelsens varuhus kunde vara ett sätt att
konkurrera med de två andra stora kedjorna i Sverige på den
tiden, EPA och Tempo.
Det första moderna kooperativa varuhuset i Sverige blev
Forum i Uppsala 1953. Forum skulle representera den nya tidens varuhusidé och erbjuda kunderna både livsmedel och
specialvaror enligt amerikansk modell. Forum i Uppsala blev
en framgång och förebild inom konsumentkooperationen. Men
behovet av ett enhetligt namn för de kooperativa varuhusen blev
samtidigt allt tydligare. Då skulle gemensam marknadsföring
bli smidigare och upptryck av broschyrer och skyltar billigare.
Dessutom skulle de allt mer resvana svenskarna känna igen sig
och kunna använda varuhusen som riktmärke när de kom till nya
städer. I mitten av 1950-talet föll valet på Domus som blev det
allmänna namnet på kooperationens moderna varuhus. Domus
betyder hem på latin och ansågs därför ha en tydlig koppling till
utbudet och verksamheten. Det första Domusvaruhuset låg i
Katrineholm men i takt med fler etableringar blev Domus i sig
ett begrepp. Allt som kunderna behövde fanns nu under ett tak
och Domus introducerade dessutom självbetjäning.

VARUHUSFÖRENINGEN
Den statliga så kallade saneringsutredningen från 1954 lade
grunden till Domuseran och de flesta av varuhusen kom till
under en tioårsperiod, i ett allt mer accelererande tempo. För att
effektivisera etableringar av Domus hade Svenska Varuhusföreningen 1956 bildats inom Kooperativa Förbundet, vilken sedan
bytte namn till Varuhusföreningen Domus. ›
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Domus i Östersund 1964. Bild: TEWE, KF:s arkiv.
—

Varuhusföreningen arbetade i princip på samma sätt som ett
mångfilialföretag och tog över både privata och kooperativa
verksamheter. Varuhusen i sig ägdes fortfarande av de lokala föreningarna men den allmänna inköps- och försäljnings
politiken samt personalutbildningen var centralstyrd. Chef
för varuhusföreningen blev Arnold Sjölund som hade utvecklat
Forum i Uppsala. Som mest fanns drygt 200 Domusvaruhus
och de hade en central plats i nästan alla stadskärnor i Sverige. Etableringen av Domus innebar ofta att många mindre
Konsumbutiker stängdes för gott. Ju större butik, desto bättre
verkade resultatet bli.
1960-talet kom att bli varuhusens storhetstid i Sverige. Ko
operativa förbundet var då Skandinaviens största handelsföretag
och förfogade över runt 18 procent av den svenska detaljhandels
omsättningen. Hugo Edstam (1900–1998) var specialvaruchef i
Konsumentföreningens styrelse och betonade vikten av planering
för Domusvaruhusens framgång. Varorna på Domus skulle vara
upplagda på ett säljande sätt och inredningsdetaljerna genomtänkta. Att ha en stor och slagkraftig livsmedelsavdelning var en
annan framgångsfaktor. Helst skulle lokalerna vara planerade
så att kunderna på ett naturligt sätt kom i kontakt med resten
av varuhuset när de besökte livsmedelsavdelningen. ›
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Hugo Edstam tittar på en ny modell av ett varuhus. Bild: KF:s arkiv.
—
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Kooperativa förbundet var Skandinaviens största handelsföretag
och satsade stort på varuhus under
1960-talet. Bild: KF:s arkiv.
—
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I Stockholm hade personalen till exempel märkt att ett färskbrödsbageri i anslutning till livsmedelsavdelningen bidrog till
besök.

PÅVERKADE STADSMILJÖN
Men succén för den kooperativa rörelsen fick också stora konsekvenser som påverkar stadsmiljön än i dag. De centrala tomtköpen från tidigare decennier skapade problem när stora nya
Domusvaruhus skulle byggas. Att bygga parkeringar i direkt
anslutning till varuhusen blev en både svår och kostsam uppgift
att lösa för den kooperativa rörelsen. Men Hugo Edstam me
nade att det var nödvändigt: ”Man måste acceptera det faktum
att ett varuhus utan tillfredsställande parkeringsutrymme är
allvarligt handikappat redan från starten och kommer att bli
det i ännu högre grad i framtiden.” Problemet löstes i vissa fall
med parkering under jord eller på varuhusets tak. Men i andra
fall, som i Eskilstuna och Karlstad, köptes och revs hela kvarter för att göra plats för Domus. Domusvaruhusen förändrade
också skalan i de svenska städerna. I jämförelse med den vanliga trästadsbebyggelsen tedde sig de nya varuhusen stora och
utbredda. Ett Domusbygge fick också miljöeffekter i form av
ökad trafikbelastning i städernas centrum, gatubreddningar
och tillfarter.
Domusvaruhusens design beskrevs som rationell med platt
tak och en fasad i tegel, marmor eller plåt. Med tiden blev varu
husen större, mer komplexa och med allt mer slutna fasader.
Efter introduktionen av det fönsterlösa varuhuset började hela
källarvåningar användas till försäljning, vilket var raka motsatsen till 1930-talet då skyltfönster var en så viktig resurs.

Kooperativa förbundet hade ett eget arkitektkontor KFAI som
kunde fungera som totalprojektör när ett nytt varuhus skulle
byggas. Det kunde ta fem år att genomföra ett bygge av Domus
och lika snabbt för inredning och planering av varuhuset att bli
omodernt i 60-talets föränderliga anda. Varuhus som etablerats
under 50-talet byggdes snart om eller revs och ersattes med ett
nytt. Utgångspunkten för utseendet på Domusvaruhusen var i
första hand tiden och inte platsen. Allt mindre hänsyn till den
omgivande bebyggelsen. När konsekvenserna för den svenska
stadsmiljön blev tydliga uppstod samhällsdebatt och bygget av
Domus ledde på vissa orter till stora protester.

SÄMRE LÖNSAMHET
1980 minskade för första gången antalet Domusvaruhus i Sverige. Det var lågkonjunktur och varuhusen hade dålig lönsamhet.
Varuhus som under det expansiva 60-talet hade verkat för små
blev nu allt för stora och en långsiktig ”omprofilering” antogs.
Sortimentet på Domus skulle begränsas och anpassas bättre
till lokala förhållanden samtidigt som en utökad satsning på
branschavsnitt (till exempel Domus Kök) skulle genomföras.
Säljytorna på Domusvaruhusen minskades och lediga ytor hyrdes ut till bland annat Postverket. Men omprofileringen lycka
des inte rädda Domus. Lönsamheten fortsatte att sjunka och
1988 övergav Konsum Stockholm varuhuskonceptet helt, med
undantag för PUB. Ett efter ett fortsatte Domusvaruhusen att
slå igen runt om i landet. Domus ersattes av moderna gallerior
där utbudet fortfarande fanns samlat under samma tak men i
form av olika butiker.

Domus i Östersund 1964. Bild: TEWE, KF:s arkiv.
—
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		SÅ SKYDDAR

PORTO
				SITT VIN
Text Kristin Pineda Svenske
BILD David Pineda Svenske

PORTVIN. Genom krig, jordbävningar, utländska invasioner och varumärkesintrång har
den portugisiska hamnstaden Porto kämpat
för att skydda sin mest kända exportvara.
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U

tanför den eleganta entrén står två män på en flakbil med armarna högt över huvudet. Sekatörers ljud
blandas med skriet från en påfågel, i takt med att kala
rankor regnar ned till marken. Männen håller på att
beskära ett antal urgamla vinstockar i Vila Nova de
Gaia (eller bara: Gaia), Portos tvillingstad tvärs över
floden Douro, där enligt en stadga från1926 allt dryckjom skulle
buteljeras och lagras för att få kallas ”portvin”. Den regeln slopades 1986, men än i dag har de flesta stora vinhus sina lokaler
här. Exempelvis Taylor’s, där portvinsexperten Ana Moreno
huserar i en mustigt doftande lokal, full av dammig sötma.
– Det ser ut som om vi har stannat i tiden, men så är det
inte. Det pågår ett ständigt fyllande, tappande, flyttande och
rengörande, berättar hon.
Taylor’s är det äldsta portvinsföretaget som aldrig har köpts,
sålts eller på annat vis överlåtits till utomstående. Företaget, som
officiellt grundades 1692, har varit med om de flesta av de utmaningar som portvinet har genomlevt under sin långa historia.

Tillsatt alkohol gör att jäsningen avstannar och en större andel socker blir
kvar, vilket bidrar till portvinets speciella smak.
—

LÅNG HISTORIA
Portvinets historia inleddes dock redan under 1500-talet, då
brittiska handelsresande, härförare och kolonisatörer började
guppa fram över de sju haven i sina karacker och galeoner. Britterna älskade rödvin. Hittills var det främst viner från Bordeaux
som hade ledsagat dem över böljorna, men när det började knaka
i de fransk-brittiska fogarna under 1600-talet, var de tvungna
att börja se sig om efter en ny leverantör. Vinerna från norra
Portugal hade ett utmärkt rykte. Men det fanns ett problem:
dessa unga, syrerika viner höll sig inte vidare bra under den
saltstänkta färden över Atlanten. Mer än en gång var det vinäger, inte vin, som lossades i England. Lösningen var lika enkel
som bejublad: en tillsats av 77-procentig alkohol i varje vinfat

fungerade dels som konserveringsmedel, dels gav det vinet en
särdeles fyllig smak och styrka. Succén var ett faktum.
Det är till stor del utrikiska namn man ser på vinhusens tak
i området: Taylor’s, Croft’s, Kopke, Sandeman, Graham’s. För
portvinet, som fick sin benämning i slutet av 1600-talet, gjorde
att även tyskar och holländare seglade in vid sidan om britterna
för att etablera sig inom denna lukrativa bransch. Portvin började produceras till höger och vänster när alla ville ha sin del av
den russinfyllda kakan. Men när drycken skulle skaffas fram till
varje pris, sjönk kvaliteten lika tvärt som de lastfarkoster som
då och då gick på grund när faten skeppades från vingårdarna
uppströms och ned till Gaia.

ÅTERUPPRÄTTADE ANSEENDET

Taylor's är det äldsta portvinsföretaget som aldrig har överlåtits
till utomstående.
—

54

Mitt i denna kvalitetskris inträffade en annan ödesdiger händelse – jordbävningen i Lissabon år 1755. Skalvet ödelade större
delen av den portugisiska huvudstaden och lär ha kostat mer än
40 000 människor livet. Det var i samband med att premiär
ministern, känd som markisen av Pombal, satte igång att planera återuppbyggnaden av huvudstaden, som det också fastslogs att anseendet hos en av landets främsta exportprodukter
– portvinet – skulle återupprättas.1756 fastslogs exakt i vilket
geografiskt område druvorna måste växa, samt hur vinet skulle
produceras, lagras och tappas.
Inte långt efter att man hade lyckats kontrollera den inhemska
portvinsmarknaden, och både renommé och försäljningssiffror
steg, inträffade den största krisen inom europeisk vinhistoria.
Portugal invaderades av en ytterst liten men skrämmande effektiv utländsk fiende: phylloxeran. Denna amerikanska vinlus
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portvinet grundades 1933 i Porto dels en intresseförening för
portvinsproducenter, dels ett särskilt portvinsinstitut, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, som kontrollerar allt från
portvinets kvalitet till vad som får kallas portvin samt undertyperna tawny, ruby, vintage.

UTLÄNDSK KONKURRENS

Ana Moreno är inte orolig
för utländsk konkurrens.
—

ruinerade större delen av Europas vingårdar under andra halvan
av 1800-talet, tills man kom på att man kunde plantera phylloxeraresistenta, amerikanska rotstockar i marken och ympa in
de traditionella druvsorterna. Denna katastrof, då Dourodalens
vingårdar i det närmaste totalförstördes, ledde till en allvarlig
brist på vin i hela Europa. I stället för kvalitetsviner började en
flod av billigt, lågkvalitativt lantvin sippra in på marknaden, i
eleganta flaskor inte sällan prydda med falska ursprungsbeteckningar. Återigen var det den äkta varan som fick dåligt rykte.
Återigen gick försäljningen ned.

FÖRÄNDRAD LAGSTIFTNING
Krisen förde dock med sig något positivt: en helt ny typ av lagstiftning. De hittills lokala regelverken blev nu nationella, vilket
gjorde att de togs på större allvar. Även stadgar kring ”portvin”
förändrades. Ursprungsbeteckningen kom nu även att inkludera ett nordligt område i Dourodalen som hade klarat sig bättre
från vinlusens härjningar, samtidigt som det bestämdes att man
uteslutande fick odla druvor till just portvin inom regionen. Den
alkohol som traditionsenligt tillsattes till vinet fick inte längre
vara vilket lokalt hembränt som helst, utan endast starksprit
från certifierade, kvalitetskontrollerade regioner. Slutprodukten
blev dyrare, men bättre – och portvinet etablerade sig som en
lyxprodukt hos den ständigt törstiga europeiska överklassen.
Framgången hade förstås samma effekt som under 1600-talet:
allt fler människor ville producera produkten. Under de senaste
hundra åren har allt fler länder börjat skapa vad de själva menar
är portvin, trots att varken druva, butelj eller slutprodukt stammar ens från närheten av Dourodalen. För att värna det äkta

Det inhemska institutet har dock ingen makt att kontrollera
resten av den internationella marknaden, och det internationella
regelverket är spretigt och snårigt. Inom EU finns sedan sent
1980-tal instansen PDO (European Union Protected Designation of Origin) som kontrollerar klassificeringen av europeiska
produkter – grundad i samma system för ursprungsbeteckningar som skyddade vin från Porto, Tokaj och Chianti redan
under 1700-talet. Enligt PDO får endast vin från Portugals
Douroregion betecknas med port, Porto eller det portugisiska
namnet Oporto.
I USA är bara namnen Porto, Oporto eller Vinho do Porto
skyddade, medan port kan komma från vilken plats som helst
i världen. Det är dock inte olagligt att importera amerikansk
”port” till EU – varför man alltså bör läsa noga på etiketten. I
Sydafrika, där europeiska immigranter från Portugal och Nederländerna har odlat vin sedan 1600-talet, har man producerat ”Port-styled wine” under de senaste 350 åren. Här slöt man
2012 en överenskommelse med EU om att lägga till det lokalt
anknutna prefixet ”Cape” (Kap, efter Kapstaden) framför de
traditionella portvinstyperna, alltså Cape Ruby, Cape Tawny
och Cape Vintage.
Även Australien, Frankrike, Canada, Indien, Argentina,
Spanien med flera producerar starkvin ”av portvinstyp”.
Taylor’s Ana Moreno är dock inte orolig inför utländsk konkurrens.
– Du kan försöka imitera, men du kan inte skapa samma sak.
Det är ju inte portvin om det inte är från Douro, säger hon.

FAKTA PORTVIN

–
Äkta portvin får sin säregna, kraftfulla smak av de
speciella druvsorter som växer i jord av skiffer, vilken skapar en kraftig dränering. Vinstockarnas rötter
måste växa sig djupt ned i marken. De kalla vintrarna
och den extrema hettan på sommaren, med brist
på vatten, ger druvklasar som är väldigt koncentrerade i smak, med mycket socker och tjockt skal,
vilket motverkar att vätskan i druvorna dunstar bort
i sommarhettan.
Vid produktionen tillsätts en del 77-procentig alkohol, på portugisiska kallad aguardente, som gör
att jäsningen avstannar och en större del socker än
i traditionellt rödvin blir kvar i drycken.
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TECKNADE

DRÖMYRKEN
yrkesval. En teckningstävling skulle få barn
och ungdomar att få upp ögonen för de hantverksyrken som tappat mark på 1940-talet.

F

rån medeltiden och framåt var hantverkarna en gynnad elit inom borgerskapet. Yrkeskunskaper och företagande fördes vidare från generation till generation enligt
ett strikt reglerat skråsystem. Det var eftertraktat och
svårt att komma in. Men begynnande industrialisering
och mångårig social debatt tryckte på för förändring. Så
kom utvecklingen mot näringsfrihet igång och skråväsendet
avskaffades 1847. Rigorösa villkor för anställning av lärpojkar, krävande regler för gesällvandringar, mästerstycken och
inskränkningar i den personliga friheten för yrkesval togs bort.
Ambition och talang fick nytt svängrum och det blev upp till var
och en att bli hantverkare och även företagare. För att säkra en
fortsatt hög kunskapsnivå utfärdades en kunglig förordning om
att hantverksföreningar skulle inrättas i städerna. Föreningarna
skulle bland annat medverka vid kompetensprövning av blivande
mästare och snart tog de också på sig att stimulera återväxten
inom hantverket. Successivt kom dock andra yrkesbanor att få
större dragningskraft. Flera hantverk försvann praktiskt taget.
1947 firade Stockholms stads hantverksförening (idag Hantverkarna Stockholm) högtidligt jubileum med fest i Gyllene
salen och en storslagen hantverksutställning på Nordiska museet under parollen ”Skråväsendet upphör och näringsfrihet
kommer”. Efter 100 år av samhällsutveckling hade man tappat
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Text Eva Ersson-Åbom
bild Hantverkarna Stockholm

mark rejält i konkurrens med industrin och föreningen ville göra
något extra för att visa att hantverkarens arbete fortfarande var
oumbärligt, fastän så mycket kom från fabriker. Man hade redan
tagit fram ”propagandabroschyrer” om hantverksutbildningar
till unga. Nu utlyste man en teckningstävling och hoppades att
barn, föräldrar, lärare och press skulle få upp ögonen. Viktiga
argument var att den som har yrkeskunskaper kan räkna med
fortlöpande utveckling, goda inkomster och klarar sig bättre
mot arbetslöshet. De högsta klasserna: 6, 7 och 8 i Stockholms
50 folkskolor bjöds in. Teckningarna skulle avbilda ett lockande yrke och visa en aktiv hantverkare i sin verkstad eller ute på
en arbetsplats. Det var inte bara konstnärlighet som belönades
utan också hur väl tävlingsbidraget visade förståelse för det avbildade yrket. Priser delades ut både enskilt och som lagpris till
klassen. Belönade teckningar ställdes ut i hantverksföreningens
lokaler och pressen bjöds in.
I dag, 70 år senare, finns teckningarna kvar i arkivet, som
färgstarka tidsdokument samtidigt som diskussionen pågår
om nyrekrytering till hantverket. Behovet av yrkeskunnande
är fortsatt stort och begreppet ”mismatch” används ofta om
bristande överensstämmelse mellan arbetsmarknadens efterfrågan och kompetensen hos dem som söker jobb. 1800-talets
goda intentioner till trots är balansen inte uppnådd.
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Lars-Olov Thornström, 13 år, Bällstalunds folkskola.
—

Lilian Hjertquist, 15 år, Högalids folkskola
—

Marianne Lindgren, 13 år, Katarina Norra folkskola.
—

Sigull Johansson, 12 år, Eriksdals folkskola.
—

Siv Nordahl, Eriksdals folkskola.
—
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Gun Pettersson, 14 år, Eriksdals folkskola.
—

Sölve Carlander, 14 år, Hägerstensåsens folkskola.
—
N Olle Nordström, 16 år,
Johannes folkskola.
—

Bengt Fuhlin, 15 år, Mälarhöjdens folkskola.
—

Kerstin Teljsted, 14 år, Hägerstensåsens folkskola.
—
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Olle Billström, 15 år, Hägerstensåsens
folkskola.
—
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FÖRETAGS
FÖRETAGET

QUIZET
4

3

2

1

1890. Det egentliga
startskottet var dock
1642, då bonden Lars
Larsson enligt sägnen
upptäckte järnmalm.

Förste disponent var
Hjalmar Lundbohm.
Nuvarande styrelseordförande är tidigare
statsminister Göran
Persson.

Arbetsmarknadskonflikten 1969-1970
kallas ofta Stora
gruvstrejken, men
i den alternativa
benämningen finns
företagets namn.

Tidigare bröts malm i
gruvberget Luossavaara, men brytningen där
är numera nedlagd.

Idag bryts malmen
i Kiruna och Malmberget. Huvudkontoret
för det statligt ägda
gruvbolaget ligger
dock i Luleå.

5

4

3

2

1

Har tidigare varit
chefredaktör för
Egoboost Magazine.

Driver utöver sitt
investmentbolag även
bolagen Economista,
Flattered och LCC.

Har vunnit flera
utmärkelser,
bland annat Årets
kommunikatör, Årets
affärsnätverkare och
Årets blogg.

Bloggen ifråga
startade hon 2005
när hon bara var 14
år gammal. Två år
senare grundade hon
företaget Bellme AB.

27-åriga Isabellas
blogg är en av de
största i Norden, och
hon räknas som en av
Sveriges första stora
influencers.
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Originalet tillverkas
i rosa, mintgrön och
vit. Modell A16 är en
nytillkommen variant.

Tillkom 1953 genom
ett misslyckat försök
att tillverka marshmallows.

En gammal reklamslogan lyder: ”Det finns
bara ett sätt att
stoppa den –
i munnen!”

Finns även sursockrade samt med smak av
saltlakrits. Kombiversionen smakar frukt
och reservdäcken
smakar lakrits.

Godiset är, enligt
tillverkaren Cloettas
egen utsago, ”Sveriges
mest sålda bil”.
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ÅRTALET

Maträtten curry
wurst uppfinns i
Berlin.

Sverige antar den
nuvarande Tryckfrihetsförordningen.
Filmen The Third Man
har premiär.

SAAB:s flygplan
J29, mer känt som
Flygande tunnan,
börjar tillverkas.
Även stringhyllan ser
dagens ljus detta år.

Wienerbröden, som
sedan andra världskriget inte kunnat
säljas på grund av
ransoneringar, blir nu
tillåtna igen.

Folkrepubliken Kina
utropas. Vilhelm
Mobergs Utvandrarna
ges ut. Göran Persson
och Richard Gere föds.

5

4
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ORTEN

Kommunvapnet
innehåller fem
vattenhjul.

Vattenhjulen syftar
på de småindustrier
som är så typiska för
orten.

Regionen som bär
ortens namn innefattar även Gislaved,
Vaggeryd och Värnamo.

Området kallas även
GGVV. Här finns nästan
inga storföretag, men
väl 250 småföretag på
bara 9 500 invånare.

Orten har gett namn
åt den entreprenörs
anda som anses
genomsyra denna
småländska region.

Företaget: Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) Profilen: Isabella ”Blondinbella” Löwengripn
Produkten: Ahlgrens bilar Årtalet: 1949 Orten: Gnosjö

PRODUKTEN

Frågekonstruktör Gustav Svensson

5

Bolaget bildades

PROFILEN

Testa dina kunskaper om näringslivshistoria!
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1918

Sidenvägarna

UDD OCH HELENE STALIN

PER T. OHLS SON

PETER FRANKOPAN

ÅKES SON

Albert Bonniers förlag

Albert Bonniers förlag

Den 15 november 1918 infördes demokrati i Sverige. Det skedde genom en
överenskommelse mellan statsminister
Nils Edén, liberala samlingspartiet, och
ecklesiastikminister Värner Rydén, socialdemokrat. Oväntat nog bidrog också
såväl kung Gustaf V som en samling kapitalistiska storföretagare med Marcus
Wallenberg i spetsen. Och en månad senare, den 15 december, fastställdes det
hela. Kvinnorna fick rösträtt och den
kommunala rösträtten blev allmän.
Men fram till dess hade året varit
minst sagt eländigt. Utanför Sverige rådde kaos med oro och terror i Ryssland,
inbördeskrig i Finland och en utdragen
och blodig slutstrid mellan Tyskland
och Storbritannien och Frankrike, vilka
fick stöd av USA-trupper. Och i Sverige
var det mesta ransonerat. Blockad och
missväxt orsakade livsmedelsbrist. Inflationen härjade, samtidigt som Spanska sjukan – som krävde drygt 37 500 liv
i Sverige – spred sig och vänstern planerade revolution. 1918 var dramatiskt och
Per T. Ohlssons skildring av året är både
underhållande och faktarik.

Att kalla en bok ”En ny världshistoria” är
att sticka ut hakan. Men författaren, professor vid Oxford University, har täckning
för påståendet. I Sidenvägarna skildrar han
världshistorien från en ny utsiktspunkt:
korsvägarna i ”hjärtat av Asien”. Starten
sker för cirka 4 000 år sedan i Mesopotamien och berättelsen färdas sedan via
vägar som Sidenvägen (Kina-Rom), Pälsoch Slavvägen (från nordliga trakter till
mellanöstern), Vägen till revolution (Islams utbredning), Guld- och silvervägarna
(när rikedomar från Amerika fick européer
att köpa dyrbarheter från Asien), Svarta
guldets väg (oljan) till dagens Vägen till
tragedi och Den nya Sidenvägen.
Via dessa och många andra vägar bjuds
läsaren på en ny syn på historien. Den ändrar inte den vedertagna, men kompletterar
den och bjuder på rader av aha-upplevelser.

tidtaget

Året då Sverige blev Sverige

En ny världshistoria

BENGT SPADE, LENA KNUTSON

Votum

Tidtaget visar ett urval av de många
tusen bilder av äldre industrimiljöer som
teknikhistorikern Bengt Spade tagit från
1960-talet och framåt. Lena Knutson
Udd och Helene Stalin Åkesson har vaskat fram och skrivit kommentarer till ett
50-tal av dem. Deras kommentarer består främst av de associationer och fan
tasier som bilderna väcker. Men Bengt
Spade har försett bilderna med uppgifter
om var och när bilderna är tagna och vad
de visar.
Resultatet är en svartvit bildkavalkad, som känns mer intressant och äkta
än de flesta liknande böcker som getts ut
under senare år. Flera bilder, som den ensamma – och gåtfulla – skorstenen mitt i
skogen, ”kvarnstensgrottan” i Lugnås
eller den sönderfallande uransilon i Ranstad, känns som om de avslöjar dolda
hemligheter. Det gör ”Tidtaget” till ett
fynd för alla som är intresserade av äldre
industrimiljöer.
/Börje Isakson

/Börje Isakson
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GLÖGGFÖRETAGET

BAKOM KULTLÄSKEN

I

FOTO: Eva Hildén Smith

mitt arbete träffar jag folk från många olika företag,
och det är alltid roligt att höra dem tala om sin historia.
Nyligen åt jag lunch med AB Saturnus. Själv känner jag
till bolaget från när jag läste in mig på svensk läsk i arkiven
hos Centrum för Näringslivshistoria. Det var nämligen
Skåneföretaget Saturnus som skapade Trocadero-läsken,
fast den i dag kommit att förknippas med Norrland. Men jag
minns även romessenser märkta Saturnus från en skafferihylla när jag var barn. I radhusgränden på Ekerö delade nämligen
alla boende på en hembränningsapparat...
Saturnus grundades på ett apotek vid Stora torget i Malmö
1893 för att tillverka glögg, likör och sprit. Att det var apotekare som låg bakom var ingen slump. De var sedan medeltiden
experter på kryddor och att destillera vin – bara halvtannat
sekel tidigare hade såväl likör som glögg (hypokras) räknats
som läkemedel.

» Det var nämligen Skåneföretaget Saturnus som
skapade Trocadero-läsken,
fast den i dag kommit att
förknippas med Norrland. «
Under 1800-talets sista år började många apotek tillverka
läskedrycker, en utveckling av det medicinska mineralvatten
man länge framställt. Framgångarna för AB Nordstjernans
Mineralvattenfabrik (grundat 1899 av ett apotek) kan inte ha
undgått Saturnus, som 1905 började komponera läskedryckskoncentrat som såldes till bryggerier. Under första världskriget,
när det var brist på utländska spritsorter, blev liköressenser som
blandades med vanligt brännvin företagets viktigaste produkt.
Och tur var det, för 1917 förstatligades all tillverkning av spritdrycker i Sverige.
Några år efter det köptes företaget av Arvid Liepe, och i den
släkten är det kvar än i dag. Under många år dominerades Saturnus av två starka kvinnor. När Arvid gick ur tiden 1927 tog
hans hustru Eva Liepe över som vd och ägare. Senare blev hon
styrelseordförande och anställde först sin son Gunnar, sedan sin
måg Nils-Håkan Håkansson som vd. Efter Evas bortgång 1959
ärvdes företaget av tre släktingar, bland andra dottern Monica
Liepe-Håkansson som köpte ut de andra och blev ny styrelseordförande medan maken Nils-Håkan fortsatte som vd. Efter
honom drevs företaget av hans son Henrik och 1995 tog hans son
Edward Liepe över som vd – och sedan 1996 som ensamägare.
Samma år upphörde alkoholtillverkningsmonopolet, och Saturnus kunde återgå till tillverkningen av glögg och spirituosa.
Man sålde snart av övriga delar som färger, aromer och essenser.
Därvid försvann även Trocadero, vilket Edward Liepe under
vår lunch berättade att han ångrar. Inte av affärsmässiga skäl,
utan därför att företaget ännu så starkt förknippas med denna
kultförklarade dryck.

Edward Blom
Tv-personlighet och skribent med särskild inriktning på matens,
dryckens och näringslivets kulturhistoria. Tidigare arkivarie hos
Centrum för Näringslivshistoria.
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