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DAGISPIONJÄRER • SALTSJÖBADSAVTALET • ETTAN SNUS • PYRAMIDEN

PÅ SVALBARD • ÖLANDSCAMPING • GUIDE TILL INDUSTRIMUSEUM

Så blev brännvinsdrickande svenskar bolagsvänliga finsmakare.

Berusandeaffärer
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rännvinsbränningen är en hederlig hantering och brännvinsbrännare lika aktningsvärda som
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Racingföraren Ronnie Peterson iklädd Spola kröken- 
mundering 1972. Fotograf okänd. Ur Systembolagets 
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Läs mer om 
kampanjen Spola kröken på sidan 19. 

RACINGLEGENDAR SPOLAR KRÖKEN
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BRÄNNVINSKUNGAR &
SUPER BOWL

ledare

äringslivshistorien är full av spännande människor, men berättel-
sen om brännvinskungen LO Smith är helt klart ett av de mest  
imponerande människoöden jag tagit del av. Tyvärr är det också ett 
av de mest turbulenta och sorgliga. Han är en av alla de personer 
som format den svenska alkohol kulturen, och än idag blir den som 
införskaffar en flaska  Absolut påmind om honom, genom det port- 

rätt som syns som ett sigill på flaskan. Läs om hans fascinerande öde i Pelle 
Berglunds artikel på sidorna 26-30.

Jag hade nyligen möjlighet att prata med ölmärket Bud weisers Cheif 
Storytelling Officer (ja, de har en utsedd "storyteller") om deras historia. 
Även de har valt att lyfta fram sin grundare i marknadsföringen, dock inte 
direkt på flaskan. I stället satsade de på att visa upp historien i en reklam- 
film som sågs av 20 miljoner människor under den amerikanska Super 
Bowl-finalen. De har också valt att paketera ölen i en nygammal flaska – med 
inspiration från originaletiketten. Det här kan du läsa mer om under vår nya 
vinjett Internationellt där vi lyfter blicken utanför Sveriges gränser.

Och apropå paketering så hoppas vi att du tycker om Företagshistorias 
nya form. Det mesta av innehållet är sig likt, men efter tre år kände vi att det 
var dags att förnya utseendet på vår tidning. Mycket nöje!

N

Sara Johansson
Chefredaktör

Missa inte!
Centrum för Näringslivshistorias 
medarbetare Eva Ersson Åbom 
hittade ett intressant dokument 
i AGA:s arkiv. I ett internt brev 
från 1944 undersöks intresset för 
att starta ett dagis för persona-
lens barn. Läs om hur det gick  
på sidan 56.
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Gratis skolmaterial om 
näringslivets historia
På företagskällan.se har vi samlat texter, bilder och filmer om det svenska näringslivet. 
Materialet berör flera olika ämnen och passar för undervisning på gymnasiet och 
grundskolans senare år. Du som är lärare hittar även lärarhandledningar och annat 
användbart lektionsmaterial här.

 – berättar näringslivets historia
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ÅR 1917 grundades Sveriges Allmänna Lantbruksförbund, SL, för att bevaka 
jordbrukets intressen. Tolv år senare bildades Riksförbundet Landsbyg-
dens Folk, RLF, för att försvara böndernas ekonomiska intressen. Båda 
grupperna ville företräda Sveriges jordbruksbefolkning och växte sig 
starka var för sig. I perioder samverkade de, ibland hamnade de i konflikt 
och ofta sysslade de med snarlika saker. År 1970 gick de två ideologiskt 
skilda föreningarna till sist samman, till det som är dagens LRF. BH

Skribenter: Bodil Hasselgren BH  Sara Johansson SJ

europas första nätbokhandel

FIRAR 20 ÅR
kl 12 . 23 Den 18 augusti 1997 startades nätbokhandeln Bokus.com av it- 
entreprenörerna Kajsa Leander och Ernst Malmsten i Lund. Bokus.
com blev Europas första nätbokhandel och genom att satsa på kurs-
litteratur till studenter utvecklades verksamheten snabbt. Redan ef-
ter fyra månader hade man över 60 000 kunder. Sedan 2014 är Bokus  
helägt av Akademibokhandeln och är idag ett av Sveriges starkaste  
detaljvarumärken.

På bokus.com/20 har man samlat berättelsen om företaget i form av 
intervjuer med grundaren Kajsa Leander och andra medarbetare. Där 
finns också topp 20 med titlar från 20 år och ett quiz där man kan testa 
sina kunskaper om året då allt började, 1997. BH

100 år för

LRF

Tekniska museets årsbok

DIGITALISERAD 
DIGITAL TEKNIK, öppnar nya ingångar till gam-
la samlingar, väcker nya frågor och kritiska 
perspektiv. Det är idén bakom forsknings-
projektet Digitala modeller som nu har till- 
gängliggjort Tekniska museets årsbok  
Daedalus digitalt från starten 1931 till idag.

Det är ett samarbete mellan Tekniska 
museet i Stockholm, med nationellt ansvar 
för det tekniska och industrihistoriska kul-
turarvet, och HUMlab vid Umeå universitet, 
som gjort detta möjligt. Med projektet vill 
man lyfta fram teknikhistoriens samling-
ar, digital humaniora och industrialismens 
berättelser. BH
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nytt museum för misslyckade 

PRODUKTER 
E t t  m u s e u m f ö r  m i s s ly c k a d e  p r o d u k t e r  och 
uppfinningar, Museum of Failure, öppnar 
i Helsingborg den 7 juni. Bakom museet 
står innovationsforskaren Samuel West och 
för finansieringen står Vinnova. Museet 
ska bestå av ”en fysisk samling av intres-
santa misslyckade innovationer som på ett 
icke-konventionellt sätt sprider kunskap om 
misstagens viktiga roll för innovation”. Bland 
de utställda föremålen finns bland annat 
plastcykeln Itera och en penna framtagen 
speciellt för kvinnor. Läs mer om museet 
på museumoffailure.se.  SJ

stadium 

30 ÅR
Historien om Stadium tog sin början när brö-
derna Ulf och Bo Eklöf bestämde sig för att 
bli bäst på sport och sportmode. Nu fyller en  
av Europas största sportkedjor 30 år. Efter 
att framgångsrikt ha drivit några mindre 
sportbutiker grundade de Stadium 1987.
Den första butiken öppnades på Sergel- 
gatan och premiären blev hysterisk med 
ordningsvakter, Stenmark-autografer 
och en dagskassa på 1,6 miljoner.Idag  
har Stadium 160 butiker och näthandel 
i Sverige, Finland och Tyskland. BH 

Arbetets museum samlar in yrken 

FRÅN FÖRR OCH NU 
Var du stins, maskinskriverska eller stansade du hålkort? Är du vlog-
gare, klimatstrateg eller lär du robotar prata? Då kan du vara med i 
en insamling av berättelser om det svenska arbetslivet förr och nu, 
som görs av Arbetets museum i Norrköping. Skrivuppropet riktar 
sig både till dem som haft ett yrke som försvunnit och dem som 
jobbar med något nytt som inte funnits tidigare. Insamlingen görs 
tillsammans med föreningen Liv i Sverige. Ett urval av bidragen 
som kommer in ska publiceras i en antologi. Boken ska visa på per-
sonliga erfarenheter, men förhoppningsvis även visa vad som är nytt 
i arbetslivet och vad som kan vara sig ganska likt. Fram till den 30 
juni 2017 kan du lämna in din berättelse. SJ

josef frank 

MOT DESIGN 
En ny utställning på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm säger sig 
vara den mest heltäckande utställning som gjorts, om den världs- 
berömde arkitekten och formgivaren Josef Frank. Den visar bredden i 
hela hans produktion – från banbrytande arkitektur till färgsprakande 
mönster och möbler. Josef Frank föddes i Österrike 1885 men emigre-
rade till Sverige på 1930-talet. Här arbetade han bland annat som form-
givare hos Svenskt Tenn. Utställningen Josef Frank – Against Design 
pågår fram till den 27 augusti. SJ
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Ettan förpackades under lång tid 
i ovala dosor. Den runda dosan  
kom först 1967 och innebar en stor 
förändring för inbitna snusare.
—
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et var Knuts far, Jacob Fredrik Ljunglöf, som satte sitt 
efternamn på tobaken. 1821 övertog han Lundgren- 
Anderssonska tobaksfabriken, med anor från 1600- 
talet, och började producera snus under eget namn. 
Men Fredrik var missnöjd med dåtidens tillverk-
ningsmetoder – upp till ett halvår kunde det ta att 

tillverka en sats. Dessutom fanns det varken medel eller ut-
rymme att lagerhålla snuset. I hemförsamlingen Adolf Fredrik 
fanns den gode vännen Jacob Berzelius, tillika framstående 
kemist och vetenskapsman, och med hans hjälp tog han fram 
en ny tillverkningsmetod, kallad ”kortsvettning” – han började 
pastörisera snuset. Med ett enkelt recept – tobak, salt, vatten, 
pottaska och utan smaktillsatser, kunde snus framställas på en 
vecka och hålla sig färskt längre. Ljunglöfs No:1 hade kommit 
till och året var 1822. 

Under 1800-talets första decennier började européer röka 
cigarr, medan de breda folklagren i Sverige tog till sig bruket 
med munsnus, där tobaken maldes, fuktades, saltades och åkte 
in under läppen. Tobaksodling var utbrett inom landet, både för 
eget bruk och genom storodlingar, och i varje stad med aktning 
fanns lokala tobaksfabrikörer med snustillverkning för stadens 
arbetare som inte längre kunde hushålla med egen odling. 

Plötsligt kunde Ljunglöf konkurrera över hela landet; han 
såg över distributionen, säkrade vägar och färdsätt till viktiga 
handelsplatser, införde fasta priser och blev dåtidens första och 
enda rikstäckande snusmärke. No:1 stod för den finaste valö-
ren för varje fabrikant, men Ljunglöf stod för prestationen att  

göra beteckningen synonym med sitt eget namn och sorten blev 
därför känd som ”Ettan”. 

BESATT AV KVALITET
1860 tog sonen Knut över, och fortsatte sin fars arbete med att 
tänka större och bättre. Kvalitet var något av en besatthet; från 
råvaror till fabriksarmaturer. Länge fick snuset inte exporteras, 
då Knut inte kunde garantera färskheten över så lång tid och 
avstånd. Påven Leo XIII i Rom fick lov att vara det enda un-
dantaget, då han var mycket förtjust i svenskt snus.

Belöningen för en sträng patriark fick vara att unna sig det 
bästa. Knut var en av landets förmögnaste personer och levde 
i ett praktfullt hem i Stockholm och lät uppföra ett slottslikt 
sommarhus vid Mälaren. Men han delade med sig av fram-
gången till sina arbetare, som kunde räkna med anställning 
till ålderdomen och med skaplig pension därefter, och skänkte 
veckovis fjärdingar till stadens fattighus.

1915 var Ljunglöfs snusfabrik den största i Europa. När den 
svenska staten samma år bildade AB Svenska Tobaksmono- 
polet, i syfte att finansiera försvar och folkpension, blev landets 
alla tobaks näringsidkare tvångsinlösta. Knut brände upp alla 
dokument över sin livsgärning och överlät till sonen Robert att 
dryfta med staten. Arg och bitter avled han fem år senare vid 
87 års ålder. Ettan lever dock kvar som en av Sveriges popu-
läraste snussorter, tillverkad enligt samma grundrecept efter 
snart 200 år.  

D

snus. Silverskålen med färskt snus stod på bordet, Knut tog en  
silversked och drog upp det i näsan, luktade, nös ut. Var det bra, fick  
lasten säljas. Var det dåligt, fick det göras om. ”Snuskungen” Knut  

Ljunglöfs näsa var hans främsta affärsredskap när han basade över 
Europas största tillverkare av rökfri tobak. flaggskeppet hette Ettan.

Text Bartosz Petryk  |  bild Snus- och Tändsticksmuseums bildarkiv
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FRÅN MÖNSTERSAMHÄLLE TILL SPÖKSTAD

PYRAMIDEN

Idag är Pyramiden, den ryska före detta gruvanläggningen på 
norska Svalbard, en ren spökstad. Men en gång var det ett sovjetiskt 
mönstersamhälle, skapat på en av jordens mest ogästvänliga och  
isolerade platser. Platsen har sitt namn efter det pyramidformade 
berget vid vars fot den ligger. Som mest, på 1980-talet, bodde här 
1 200 män, kvinnor och barn. Idag lever sex personer på platsen, där 
de driver ett hotell – och upprätthåller rysk närvaro.

Den tidiga historien vid Pyramiden är emellertid svensk. Det var 
svenskar som inmutade platsen 1910 och som började bryta kol ur 
det 936 meter höga berget. Men den svenska epoken blev kortvarig. 
1927 sålde Sverige gruvan till Sovjetunionen. 

Efter andra världskriget närde Pyramiden ett välutrustat sam-
hälle med skola, daghem och badhus såväl som ett kombinerat kul-
tur- och idrottshus med gymnastiksal, teater och bibliotek. Trots 
klimatet hade Pyramiden en djurfarm med kor, höns, grisar och 
får. Skeppslaster med bördig jord från Ukraina möjliggjorde gräs-
mattor och därmed foder åt djuren. Arbetet i gruvan var hårt men 
levnadsstandard och service var med ryska mått goda och lönerna 
höga. Men tiderna blev sämre och verksamheten vid Pyramiden av-
tog efter murens fall.

I januari 1998 kom beskedet, mer eller mindre över en natt – plat-
sen skulle utrymmas. Samtliga boende uppmanades att omgående 
packa sina tillhörigheter för transport hem till Ryssland med nästa 
båt. Utrustningen blev stående, bodstadsbarackerna lämnades med 
möbler och inredning, med odiskat porslin, gamla tidningar och 
efterlämnade ägodelar. Förfallet tog vid, men tio år senare sändes 
några ryssar tillbaka till Pyramiden, denna gång för att förbereda en 
ny epok på platsen, baserad på turism.

Pyramiden har gått från gruvindustri till turistnäring. Det stat-
liga gruvbolaget Trust Arktikugol äger fortfarande staden men har 
inga ambitioner att återöppna gruvan. År 2013 invigdes i stället  
Hotel Tulip i ett av bostadshusen. Förundrade turister tittar in i de 
övergivna byggnaderna, där det mesta står orört sedan gruvepoken. 
En storslagen natur kontrasterar den postindustriella spökstaden. 
Och från den öppna platsen framför kulturhuset ser världens nord-
ligaste Leninstaty ut över det ödsliga samhället, med blicken fäst på 
en glaciär långt bort. 

Text Anders Houltz  |  bild Bjœrtvedt/Wikimedia

FÖRETAGSH ISTOR IA  #2
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Det dröjde till mitten av 1900-talet 
innan vinet slog igenom i Sverige. 
Fram till dess drack man främst 
brännvin.
—

12
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UT UR 
  DIMMAN

sprithistoria. En brännvinsflod sköljde över Sverige under tidigt 1800-tal. 
Som en reaktion mot detta uppstod nykterhetsrörelsen och röster höjdes 
för att spritförsäljningen skulle regleras.

Text Nils Johan Tjärnlund

början av 1800-talet var Sverige omhöljt av en bränn-
vinsdimma. Den alkoholhistoriske forskaren Per  
Frånberg har räknat ut att konsumtionen kan ha rört sig 
om cirka 10 liter ren sprit per invånare och år. Trenden 
gick dessutom mot ett ökat spritbegär vid mitten av 
1800-talet. Den slutsatsen kan man dra när man stude-

rar statistik som avslöjar en ökning av antalet fylleriförseelser 
och grövre brott vid den tiden.

Orsaken var att fabriksbränningen slog igenom med full 
kraft. Effektivare bränning gav billigare och bättre sprit. Han-
deln på landsbygden tog fart och brännvinet blev den viktigaste 
varan för det snabbt växande antalet handelsbodar på landet.

Som en motreaktion tog nykterhetsrörelsen form, landets 
första folkrörelse. Svenska Nykterhetssällskapet bildades 1837 
och nykterhetsloger växte upp som svampar ur jorden. De blev 
betydelsefulla på flera sätt, inte bara för nykterhetsarbetet utan 
även för den sociala samvaron och som en första lektion i före- 
ningsdemokrati för många svenskar.

I den tidiga nykterhetsrörelsen fanns olika näringslivsprofi-
ler, som den engelskfödde uppfinnaren Samuel Owen. Han var 
mest känd som konstruktör av ångbåtar och för sin mekaniska 
verkstad på Kungsholmen, men han var också en hängiven nyk-
terhetsvän och grundade Kungsholmens Nykterhetsförening 1832.

En annan profil var den kunglige livläkaren Magnus Huss, 
som beskrev superiet i Sverige som en epidemisk sjukdom och 
skapade diagnosen alkoholism. Huss var en svuren motståndare 

till brännvinet, men han varnade också för det ökande kaffe- 
drickandet som på sina håll ersatte supandet.

Annars var det främst präster som blev tongivande i den 
nya folkrörelsen. Från predikstolen kunde de sprida ordet om 
det fördärvliga brännvinet som splittrade familjer och ledde 
in på syndfulla vägar. En ledande predikant var prosten Peter 
Wieselgren i Skåne. Han grundade Västerstads nykterhetsför-
ening, som när den funnits ett år höll en fest då 100 bönder 
avlade nykterhetslöfte. Efter tre år var medlemsantalet uppe 
i 1 600 personer.

BERGSMÄN OCH GÖTEBORGSSYSTEMET
Många ville se en reglering av alkoholhanteringen. Det var 
bergsmännen i Falun som tröttnade först och skrev brev till 
kung Oscar I. De ville få stöd från högsta ort när de begärde 
tillstånd att få börja kontrollera alkoholförsäljningen. 

År 1850 bildades ett bolag med uppgift att sköta all bränn-
vins handel i staden. Bergsmännen tog kontroll över utskänk-
ningsrättigheterna och bränneriförsäljningen ”utan beräkning 
på egen vinst eller fördel”. Bolaget skulle arbeta med gruv- 
arbetarnas bästa för ögonen.

Överskottet skulle gå till staden och användas för allmän-
nyttiga ändamål. Kanske låg snarare ekonomiska än moralis-
ka motiv bakom bergsmännens omsorger. Arbetsavbrotten på 
grund av olyckor hindrade verksamheten, och ersättningen till 
änkor började bli en dyr utgiftspost. › 

I

TEMA:
Berusande

Affärer
_
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När det så kallade Göteborgssystemet infördes blev krogarna tvungna att servera varm mat och kaffe för 
att även få servera alkohol. Bild från tredjeklassmatsal på Restaurang Shanghai på Folkungagatan 146 i 
Stockholm, cirka 1915–1925.
—

Nu började man också vakna på riksnivå. År 1854 klubbades 
en ny lag om brännvinet, som trädde i kraft 1855. Reformen blev 
en alkoholpolitisk milstolpe. Den nya förordningen försvåra-
de husbehovsbränning och skatten på brännvin tredubblades. 
Fem år senare, 1860, förbjöds husbehovsbränningen helt och 
krogarnas öppettider reglerades.

Idén från Falun förfinades i Göteborg. Det så kallade ”Göte- 
borgssystemet” bildades 1865 och innebar att staden tog över 
krogarna, där allt brännvin såldes. En åldersgräns på 18 år 
infördes och det måste serveras varm mat och kaffe för att man 
skulle få dricka på plats. Namnet kommer sig av att man bola-
giserade krogverksamheten och satte brännvinsförsäljningen i  
system. Här hittar vi förklaringen till Systembolagets namn. 
Snart spreds Göteborgs systemet till fler orter, som Hudiksvall, 
Lund och Stockholm, och 1870 beslutade riksdagen att all vinst 
skulle tillfalla staten. Systemtanken hade slagit igenom fullt ut. 
I Jönköpings län konstaterade landshövdingen att ett ”bättre 
tillstånd inträdt” i städerna ”sedan brännvinshandeln derstädes 
öfvertagits af bolag, bildade med syfte att i denna handtering in-
föra större ordentlighet och inskränka förtärandet af spritdrycker”.

DETALJHANDELN MED BRÄNNVIN REGLERAS
År 1905 kom ännu en förändring: bolagsformen blev obliga-
torisk för all detaljhandel med brännvin. För att få köpa hem 
brännvin måste folk gå till särskilda systembolagsbutiker, som 
till viss del stod under statlig kontroll. Däremot fanns ännu 

privata vinhandlare, där man kunde handla vin, champagne, 
punsch, cognac, whisky och andra exklusiva alkoholdrycker. 
År 1911 fanns enbart i Stockholm 49 vinhandlare och 1 768 
vinspecerihandlare.

De kontinentala dryckesvanorna, med betoning på öl och 
vin, slog dock inte igenom i Sverige. Här var det främst bränn-
vin som fuktade struparna. Krogen var en given samlingsplats 
i städerna för arbetare och lägre tjänstemän i slutet av 1800- 
talet. Där skvallrade man och diskuterade samhällsfrågor.  
Supen markerade vänskap och förtrolighet.

Den medvetna regleringspolitiken och nykterhetsrörelsens 
allt mäktigare roll gjorde dock att det offentliga drickandet 
alltmer uppfattades som ett avvikande beteende. Antalet kro-
gar stängdes på löpande band och i stället ökade antalet kaféer 
explosionsartat.

Kaffet blev den skötsamme arbetarens dryck. En ansvarsfull 
samhällsmedborgare kunde inte längre vara alkoholpåverkad 
under arbetstid. Ett alltmer utvecklat och avancerat samhälle 
ställde högre krav på ordning och reda. Läkaren Ivan Bratt stod 
i centrum för nästa omläggning av den svenska alkoholpolitiken. 
Han drevs av en övertygelse om att man måste försöka kont-
rollera och begränsa tillgången på alkohol, och att de privata 
vinstintressena helt måste bort.

År 1913 grundade Bratt Stockholmssystemet och där infördes 
året därpå motboken, ett häfte som satte ett maxtak för inköpen. 
På grund av första världskriget uppstod varubrist och med tiden 
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»De kontinentala dryckes- 
vanorna, med betoning  
på öl och vin, slog dock  
inte igenom i Sverige.  
Här var det främst  

brännvin som fuktade  
struparna.« 

Under efterkrigstiden började 
ett nytt samhälle ta form. 

Den nya parollen gällande 
alkohol blev "frihet under 
ansvar". Här en bild från 

restaurang Stadskällaren i 
Östersund 1958.

—

blev ransonering nödvändig. Till slut infördes motboken över 
 hela landet 1919. Dessutom började Bratt köpa upp de priva-
ta vinhandlarna och bildade ett särskilt dotterbolag, Vin- & 
Spritcentralen, som på 1920-talet hade uppnått monopol på 
alkoholtillverkningen i Sverige.

FOLKOMRÖSTNING OM ALKOHOL
Trots den stora omläggningen drev nykterhetsrörelsen på för fler 
åtgärder. Målet var att helt förbjuda alkohol. Det ordnades en 
folkomröstning, Sveriges första, den 27 augusti 1922. Båda sidor 
eldade på under sommaren. Kända personer deltog i kampanjen. 
Författaren Albert Engström stod på nej-sidan med affischen 
”Kräftor kräva dessa drycker”. Även många auktoriteter sade 
nej till ett förbud. Den tyngsta nejsägaren var Socialstyrelsen. 
Inte heller Ivan Bratt ville ha ett totalt förbud. 

Det skulle bli svårt att upprätthålla och man kunde inte gärna 
förbjuda jästsvampen, resonerade han. 

Dramatiken tätnade. Dagens Nyheter hade ordnat så att  
siffrorna från omröstningen kom upp på en belyst tavla på  
Operans balkong mot Gustav Adolfs torg, i hjärtat av huvud- 
staden. Tidigt på kvällen var torget svart av nyfikna. Klockan fyra 
på morgonen hade mer än hälften av rösterna räknats och 
då var 54 procent nejröster. Det slutade med en knapp seger 
för nej, 51 procent mot 49. I norra Sverige vann ja-sidan stort. 
I Stockholm och Skåne hade där emot nej en förkrossande  
majoritet med nästan 90 procent.

Alkoholfrågan splittrade svenska folket, men nu överlevde 
motbokssystemet. Motboken blev dock alltmer impopulär och 
var odemokratisk. Samhällsklass och yrke avgjorde hur myck-
et man fick köpa ut, och nästan inga kvinnor fick tilldelning. 
Byråkratin och kontrollapparaten växte. Så kom det att förbli 
över ännu ett världskrig, då till och med nykterhetsvännerna 
började tvivla på om motboken var rätt metod att begränsa  
alkoholmissbruket. 

Under efterkrigstiden började ett nytt samhälle ta form och 
det ojämlika motbokssystemet hade spelat ut sin roll. Efter 
många års utredande avskaffades motboken 1955. Alla regio- 
nala systembolag slogs ihop till ett enda statligt bolag, det riks-
täckande Systembolaget. 

Den nya parollen blev ”frihet under ansvar”. Nu kunde alla 
svenskar över 21 och som inte var berusade eller misstänktes 
för langning fritt köpa alkohol i Systembolagets butiker. Det 
hade då gått hundra år efter den första alkoholpolitiska refor-
men, men alkoholpolitiken skulle även i fortsättningen förbli en 
stridsfråga i Sverige. 
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Systembolaget har under åren tagit 
till några innovativa grepp för att 
lära svenskarna mer om vin. I början 
av 1980-talet införde de smakklockan 
som på ett lättbegripligt sätt beskriver 
vinets egenskaper.
—
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    DET 
    OMDISKUTERADE 
BOLAGET

systembolaget. Hösten 1955 slopades den kritiserade 
motboken och svenskarna fick börja köpa alkohol utan 
ransonering. Ett nytt rikstäckande företag grundades – 
Systembolaget. Idag är bolaget ett modernt detaljhandels-
företag och tre av fyra svenskar står bakom monopolet. 
Men vägen dit har kantats av flera dramatiska kriser.

Text Nils Johan Tjärnlund  |  BILD Systembolagets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

TEMA:
Berusande

Affärer
_
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agom till att höstlöven föll skrotades den kritise-
rade motboken. Den 1 oktober 1955 slogs 41 lokala 
systembolag med sammanlagt 247 butiker på 147 
orter samman till ett enda rikstäckande bolag – Nya 
Systemaktiebolaget. Nu fick man börja handla vin och 
sprit utan formaliteter och ransonering – och till och 

med starköl. Det hade länge varit en produkt som endast gick 
att köpa mot läkares recept på apoteken. De första dagarna var 
det framför allt starkölsförsäljningen som orsakade kaos och 
lagren tömdes på bryggerierna.

Den nya frihetskänslan tog sig olika uttryck. En norrbottning 
invigde det nya Systemet med att beställa 125 liter brännvin och 
en halv liter likör (!) på ett bräde. 

Ändå hade Systembolaget till en början något av en myndig-
hetsstämpel över sig. Butikerna låg ofta i mörka gränder och på 
bakgator. Skyltarna var diskreta och i fönstren gjorde man reklam 
för helt andra varor, som kläder och skor. Försäljningen skedde 
endast över disk där ”grårockar” med auktoritet och myndig 
ton kontrollerade kunderna med spärrlistor och ”röda lampan”. 

EN NY DRYCKESKULTUR
Gradvis bestämde sig Systembolagets ledning för en ny strategi. 
Butikerna skulle dras fram i ljuset och bli en del av de växande 
städerna och förorterna. Samtidigt ville man försöka förändra 
urgamla dryckesmönster: att få svenskarna att rata brännvinet 
och i stället välja alkoholsvagare alternativ.

Det handlade om att skapa en helt ny måltidskultur med en 
ändrad syn på alkohol som smakbärare och ackompanjemang 
till måltiden. För många svenskar var det ett nytt synsätt – ”vin 
till maten” kände vissa bara till från bioduken.

År 1957 inledde Systembolaget sin omtalade kampanj  
”Operation vin” i samband med invigningen av vinbutiken på 
Apelbergsgatan i Stockholm. 

År 1966, efter nästan tio års kampanjande, gick vinet om 
brännvinet som mest sålda dryck på Systembolaget. 

För den breda allmänheten var viner något nytt och exotiskt. 
Franska, spanska och italienska var språk som få behärskade 
– och än mindre kunde uttala. För att kunderna skulle kunna 
göra sig förstådda vid disken skapade Systembolaget en egen 
fonetisk skrift: Bordeaux Rouge (bårdå ro śch) och Pinot Char-
donnay (pinå´ schardånnä´) är bara två exempel.

Systembolaget började också med tiden ge ut egna broschy-
rer och receptsamlingar, till och med hela kokböcker. Man tog 
också till andra innovativa grepp. I början av 1980-talet föddes 
smakklockan efter en idé av Systembolagets dåvarande vice vd 
Jan Thagesson. Tanken var att på ett lättsamt sätt hjälpa kun-
derna att orientera sig bland tusentals viner, öl och cidersorter.

Smakklockan beskriver karaktären på dryckerna med egen-
skaper som strävhet, fyllighet, fruktsyra och sötma och är en 
viktig hjälp framför allt när man ska kombinera dryck och mat. 
Den har sedan spridit sig även till andra livsmedel, som bröd 
och kaffe.

UTMANADE MONOPOLET
Systembolagets moderna historia innehåller flera viktiga hän-
delser. Särskilt tiden från 1990-talets början till 2000-talets 
början blev en stormig period. En avgörande fråga för svensk 
alkoholpolitik dominerade: Sveriges EU-inträde. Frågan var 
om Systembolaget skulle överleva.

En prioriterad fråga blev att öka servicen och förbättra 
upplevel sen för kunderna. Den första butiken för självbetjä-
ning invigdes i Filipstad 1991 och lockade nyfikna i chartrade 
bussar. Att själv få botanisera bland hyllorna var en revolution. 
EU-kommissionen kom på studiebesök och i intensiva förhand-
lingar slogs fast att System bolagets detaljhandelsmonopol var 
förenligt med ett EU-medlemskap. 

Men stora förändringar väntade ändå. En helt ny alkohollag, 
anpassad till EU, började gälla. Systembolaget förlorade ensam-
rätten på försäljning till restauranger, och statliga grossisten Vin 
& Spritcentralen förlorade sitt monopol på import, export och 

1966 gick försäljningen 
av vin om brännvinet på 

Systembolaget. Sedan dess 
har vin till maten blivit 

vanligare i svenska hem.
—

L
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Utmaningen av monopolet under 1990-talet ledde i 
förlängningen till  bättre service och ökad tillgänglighet 

för kunderna.
—

tillverkning av alkohol. För Systembolaget innebar det stora  
organisatoriska förändringar med en helt ny inköpsorganisation 
för alla inköp till butikerna. Nu ökade antalet leverantörer från 
en enda till 115 över en natt. 

En annan kris fick stort mediegenomslag: ICA-handlaren 
Harry Franzén började sälja vin i sin butik samma dag som  
Sverige gick med i EU, nyårsdagen 1995. Han utmanade där- 
med Systembolagets ensamrätt. Som väntat blev Franzén åtalad 
för brott mot alkohollagen, och överklagade till EG-domstolen, 
som rättsligt nu hade att pröva det svenska alkoholmonopolet.

För Systembolaget följde en orolig tid och det dröjde flera år 
innan domen föll. Morgonen den 23 oktober 1997 var stämningen 
nervös på bolagets huvudkontor vid Kungsträdgårdsgatan. 
Minuterna segade sig fram, men klockan 10.07 vaknade faxen 
på informationsavdelningen till liv och spottade ur sig domen 
från Bryssel, sida för sida.

Systembolagets vd Gabriel Romanus satte sig genast ner 
vid en skrivmaskin modell äldre och knackade fram ett första 
meddelande till personalen: ”Systembolaget får behålla de-
taljhandelsmonopolet. Det är vad vi har hoppats och trott på...” 

I det långa loppet fick domen olika effekter. Bland annat gav 
den extra energi till moderniseringsarbetet av Systembolaget 
med ökat fokus på service och tillgänglighet för kunderna, som 
till exempel lördagsöppna butiker och försök med onlinehandel. 
Och Franzén? Ja, han fick betala 1 800 kronor i böter.

MUTHÄRVA
Några år senare kom nästa stora utmaning för Systembolaget. 
I maj 2003 lämnade Systembolaget in en polisanmälan – mot 
sig själva. En intern utredning hade avslöjat misstankar om att 

butikschefer blivit mutade av leverantörer. Efter två års polis-
utredning åtalades totalt 92 personer för mutbrott. Ett stort 
antal av dem var eller hade varit anställda på Systembolaget.  
I en mängd olika rättegångar fälldes både anställda och vinim-
portörer, och 78 medarbetare fick sparken från Systembolaget.

Denna värsta kris i Systembolagets historia, vändes till nå-
got positivt och blev avstamp till en förnyelseprocess inom fö-
retaget, en vändpunkt som idag lett fram till att Systembolaget 
rankas som Sveriges bästa serviceföretag sett till alla branscher. 

Emellanåt ventileras kritik mot Systembolaget, men inte  
med samma intensitet som på 1990-talet. I själva verket har 
stödet för Systembolaget växt och idag står tre av fyra svenskar 
bakom monopolet. Stödet kan delvis förklaras med att kunderna 
blir nöjdare, inte bara med service och sortiment utan även med 
hur Systembolaget tar sitt samhällsansvar. Här finns en nära 
relation till kunderna i en sorts folkrörelseambition, vars rötter 
djupast återfinns i den långa historiska tradition som sträcker 
sig ända tillbaka till de första nykterhetsföreningarna i Sverige 
på 1830- och 40-talen. 

SPOLA KRÖKEN
–

Omsorgen om folkhälsan är den röda tråden i System-

bolagets historia. Att ändra dryckesbeteendet var ett 

sätt – ett annat att minska riskkonsumtionen. System-

bolaget informerade tidigt om hur man skulle kunna 

få en överblick av sin konsumtion. Bland annat infördes 

Mätaren, en tabell i fickformat som hjälpte människor att 

reflektera över sitt drickande. Idag finns motsvarande 

verktyg som app i telefonen – Promillekoll.

Den mest uppmärksammade kampanjen var ”Spo-

la kröken”, som lanserades 1971 i samarbete med för-

svaret och idrottsrörelsen. Folkkära skådespelare och 

artister agerade frontfigurer, bland andra Janne ”Loffe” 

Carlsson, och tanken var att främst ungdomar skulle 

bli påminda om att inte dricka så mycket och så ofta. 

Kampanjen blev en succé och dess budskap nådde nio 

av tio svenskar, på allt från t-shirts till knappar.
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INTE LÄNGRE  
ABSOLUT
     SVENSKT

Vin- &Sprit. Den statligt ägda sprittill-
verkaren gick bra under 1980-talet. Om-
sättningen rusade i höjden. Efterfrågan 
på hemmamarknaden ökade och exporten 
sköt fart. Land efter land erövrades av 
flaggskeppet Absolut. Det var som om 
det inte fanns några gränser. 

Text Hans De Geer

TEMA:
Berusande

Affärer
_
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Absolut vodka var Vin 
& Sprits flaggskepp och 
ett av Sveriges absolut 
starkaste varumärken.
—
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olagets ställning ändrades när Sverige närmade 
sig Europa. Det var två skilda förlopp, egentligen. 
Dels var det EES-avtalet, ett samarbetsavtal, som 
Sverige tecknade med EG, och som trädde i kraft 
1994. Dels var det Sveriges medlemskap i den euro-
peiska gemenskapen. Ansökan lämnades in 1991 

och inträdet ägde rum 1995. Båda avtalen gjorde det svårt att 
ha kvar de svenska monopolen på alkoholmarknaden. 

Alkoholmarknaden reglerades genom fem olika monopol. De 
som gällde produktion, import och export (partihandel), samt 
distribution av rusdrycker hade Vin & Sprit AB, medan Sys-
tembolaget hade det som gällde detaljhandel. Det stod ganska 
tidigt klart för de inblandade att den svenska staten i förhand-
lingarna med EU skulle slå vakt om Systembolaget medan V&S 
troligen skulle mista sina monopol.

Det hade varit naturligt om staten i det läget hade sålt V&S. 
Att som statligt bolag konkurrera på den fria delen av alkohol-
marknaden var ganska absurt. Men det var en god affär och det 
fanns ingen finansminister som lättvindigt gjorde sig av med en 
sådan inkomstkälla. Frågan om försäljning var uppe 1994 och 
igen 2002, men avvisades. Staten förblev ägare till V&S, men en 
ganska passiv ägare. Hur den nya situationen för bolaget skulle 
hanteras lämnades till bolagsledningen att avgöra.

FÖRÄNDRINGSTRYCKET ÖKAR
För V&S började förändringens vind att blåsa. Bolaget hade tre 
skilda affärer. Ett affärsområde producerade spritdrycker av 
olika slag, väsentligen för den inhemska marknaden. Ett annat 
importerade vin och spritdrycker från den internationella mark-
naden. Det ekonomiskt viktigaste affärsområdet producerade 
och exporterade Absolut. Produktionen hade börjat i helt liten 
skala i slutet av 1970- talet, vuxit kraftigt under 1980-talet och 
i USA nått en tätposition bland så kallade premiumvodkor. För 
V&S var  Absolut den stora inkomstkällan: inget av de andra 
affärsområdena kom i närheten.

Absolut tillverkades i Sverige och USA var den viktigaste 
marknaden. V&S var beroende av distributörer på de olika mark-
naderna. Den första distributören i USA var Carillon med dess 
dynamiske och kreative chef Michael Roux. Utan hans insatser 
hade framgångssagan Absolut slutat innan den ens börjat. Men 
några år in på 1990-talet hade vissa svårigheter dykt upp i rela-
tionen. V&S sade upp avtalet och representerades från 1994 av 
kanadensiska whisky jätten Seagram. Nu satte bearbetningen 
av marknader utan för USA igång på allvar. 

Absolut drabbades egentligen inte av att monopolen i Sverige 
föll. Annat var det med de andra affärsområdena. Spritproduk-
tionen, som senare kallades Distillers, hade en för stor kostym. 
Under skydd av monopolen, och lite skrämda av uppblåsta  
efterfrågeprognoser, hade V&S byggt en för stor produktions- 
kapacitet. Ledningen beslöt lägga ned fabriken i Stockholm från 

B
1996. Kvar blev fabrikerna i Falkenberg, Sundsvall samt den i 
Åhus, som ju var helt inriktad på att tillverka Absolut. Senare 
lades även fabrikerna i Falkenberg och Sundsvall ned.

Importen, affärsområdet som sedan kallades Wine, drabbades 
hårdast av konkurrensen. Lite naivt hade bolagsledningen tänkt 
att V&S kanske kunde behålla 60 procent av marknaden efter 
mono polens fall, men verkligheten såg annorlunda ut. Mark-
nadsandelen sjönk ned mot tio procent. Flera stora producenter 
valde att representeras av nya importörer. V&S:s kapacitet för 
härtappning av vin var för stor. Den var inriktad på långa serier 
av enklare vin. Men konsumenterna ville ha större variation, 
spännande märken, och autentiska buteljer.

De förändrade förutsättningarna talade vd Egon Jacobsson 
om, men konkurrensens villkor var svåra att riktigt ta till sig 
efter 80 år av monopol. Ensamrätten satt hårt i väggarna. Kon-
kurrenterna tog man inte på allvar utan såg ned på som mindre 
vetande. Förhållandet till Systembolaget var sedan länge an-
strängt och det blev ju inte bättre av att maktrelationen bolagen 
emellan hade vänts upp och ned. 

Tidigare hade V&S bestämt vad som skulle finnas i Syste-
mets sortiment, nu måste V&S slåss med andra importörer för 
en plats på Systemets hyllor.

BAKGRUNDSFAKTA VIN & SPRIT
–

Vin- & Spritcentralen AB bildades 1917 genom att 

Stockholmssystemet AB förvärvade den domineran-

de grupperingen av spritproducenter i landet, den så 

kallade sprittrusten. Den drivande kraften i denna affär 

var Ivan Bratt. Den bärande idén i hans arbete för att 

hantera alkoholfrågan var att ta bort allt privat vinst-

intresse från alla led i spritens väg till konsumenterna. 

Aktierna i Vin- & Spritcentralen erbjuds efter några 

år till staten. Regeringen tackade nej; den ville inte att 

Vin- & Spritcentralen skulle kunna uppfattas som ett 

steg mot en mer allmän socialisering av näringslivet. 

Ägandet ordnades på ett annat sätt – de röststarka 

stamaktierna lades i ett konsortium av högt ansedda 

privatpersoner och omgärdades med strikta regler 

för hur de fick disponeras. Men genom både lag och 

avtal fick staten ett så dominerande inflytande över 

bolaget att det av många uppfattades som ett statligt 

bolag. Först 1978 tog staten över alla aktierna i bolaget.
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Statens monopol kom under lupp i och med Sveriges 
ansökan till EU. Här Svenska Dagbladets framsida 
den 8 juli 1993.
—

Förhandlingarna med Jim Beam Brands  
avslutades under våren 2001. Här ses 
V&S:s Rolf Cassergren och JBB:s vd  
Tom Flocco.
—

EN PLAN FÖDDES PÅ PLANET
Ledningen för V&S famlade i flera år. Hela bolaget höll på att 
 kantra. Ett affärsområde visade ständigt stigande siffror medan 
de två andra presterade röda resultat. En möjlighet vore ju att 
avyttra de olönsamma delarna. Men ledningen valde i stället en 
offensiv strategi. På flyget till Nice, på väg till den egna vingår-
den Rabiega, krafsade vice vd Rolf Cassergren på en servett ner 
huvudpunkterna i det som skulle bli V&S:s nya strategiska plan. 
Året var 1997 och V&S hade ungefär tio år på sig att som själv-
ständigt bolag förverkliga strategin. Den innehöll fem punkter:

1. Absolut 
Det gällde att värna om varumärket Absolut. Det fanns en stor 
potential att växa. Det gällde därför att hålla liv i varumärket 
utan att tunna ut det. Nya smaker introducerades med jämna 
mellanrum, där var premiumvodkan Absolut bäst i klassen. 
Försöken att gå upp i det växande superpremiumsegmentet var 
däremot inte lyckosamma. 

Ett streck i räkningen var det när distributören Seagram 
2001 utan förvarning lämnade alkoholmarknaden. Nu gällde 
det för V&S att snabbt hitta en ersättare som distributör. Det 
fick bli två olika lösningar. För den amerikanska marknaden 
etablerades ett samarbete med ägarna till Jim Beam, Fortune 
Brands. För den internationella marknaden köpte V&S in sig i ett 
distributions bolag, Maxxium, som ägdes av Jim Beam, franska 
Rémy Martin och skotska Highland Distillers. Den lösningen 
fungerade bra och var betydligt billigare än Seagram.

2. En internationell portfölj
Absolut var V&S enda internationella varumärke. Det blev lite 
 svajigt. Ställningen skulle stärkas avsevärt om man kunde kom-
plettera med några andra varumärken på premiumnivå. V&S 
gav sig ut på jakt på den internationella marknaden. Xanté var 
en ursprungligen svensk päronlikör, som V&S länge trodde på, 
men den motsvarade inte förväntningarna. Bättre gick det för 
ginmärket Plymouth och rommärket Cruzan, även om inget 
av dem hann bli lönsamt under V&S-tiden. V&S lyckades inte 
bygga någon internationell portfölj kring Absolut.

3. En större hemmamarknad
I ett internationellt perspektiv var den svenska marknaden 
för liten. Alkoholindustrin dominerades av stora aktörer och 
för att göra dem intresserade krävdes fler konsumenter än vad 
som fanns i Sverige. Men om man kunde erbjuda marknaden i 
ett samlat Norden, så kunde intresset öka. År 2000 förvärvade 
V&S Danish Distillers, ett bolag som påminde om V&S i storlek 
och sammansättning. Det var första steget mot en internatio-
nalisering av V&S som organisation. Mindre förvärv gjordes i 
Finland och Norge. Men att integrera de olika ländernas mark-
nader visade sig ta ganska lång tid.

4. Att bygga en position på andra regionala marknader
Ett tidigt förvärv av en fabrik i Tjeckien blev en katastrof. Ett 
försök att i Polen tillverka Kronvodka blev inte heller någon 
framgång. Men med de erfarenheterna i bagaget förvärvade 
V&S en av de tidigare  statliga spritfabrikerna i Polen, i Ziélona 
Gòra. Med hjälp av större närvaro och starkare kontroll lycka-
des V&S utveckla fabriken till lönsamhet. Dess paradprodukt, 
vodkan Luksusowa blev V&S näst största varumärke. › 
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Under det sista året som självständigt bolag började  
ledningen för V&S intressera sig för världens största alkohol-
marknad, den kine siska. Det handlade inte om att marknadsföra 
vodka. Kineserna dricker sitt eget brännvin, baiju, och tänk om 
man kunde etablera en premiummarknad för baiju! Det skulle 
ställa alla andra spritaffärer i skuggan.  

 På våren 2007 skrev V&S ett avtal om samarbete med en av 
de stora kinesiska tillverkarna. Verksamheten hann dock inte 
komma igång innan V&S blev franskt.

5. Att dansa med de stora
Den djärvaste komponenten i V&S strategi var att aktivt ge sig 
in i den internationella strukturomvandlingen. Sedan 1960-talet 
hade många nationella alkoholmarknader avreglerats. 
Bolag växte genom förvärv och fusioner, också över gränserna. 
Internationella jättar dominerade. Konkurrensen hårdnade och 
det gällde att äta eller ätas. 

En av V&S strategier var att bygga 
en portfölj av andra internationella 
dryckesvarumärken kring Absolut. 
Detta lyckades bolaget inte med.
—

Produktionen av Absolut ökade kraftigt under 1980-talet, 
och USA hade blivit den viktigaste marknaden.
—
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Pernod Ricards vd Pierre Pringuet och finansmarknads minister Mats Odell. 
Pernod Ricard betalade 55 miljarder kronor för det statliga bolaget.

—

V&S beskrev situationen som en pyramid. På toppen fanns 
Diageo, med en rad stora varumärken. Därunder fanns Bacardi, 
Constellation och Pernod Ricard med breda portföljer, bred 
global närvaro och stor omsättning. V&S arbetade sig genom 
mindre förvärv upp i strukturen, men nådde aldrig toppen.  

Bolaget var beroende av ett enda internationellt varumärke 
och i övrigt regionalt. På samma nivå som V&S fanns bland 
andra Rémy Martin, LVHM, och Jim Beam. 

V&S försökte delta i en del internationella auktioner och 
förvärv, men lyckades inte genomföra några affärer. Bolaget 
smidde planer på strukturaffärer inom Maxxium, men de kom 
på skam när Jim  Beam överraskande blev en betydligt större 
aktör än V&S. En hämsko för V&S var att bolaget, till skillnad 
från flera av konkurrenterna, inte kunde genomföra affärer med 
egna aktier som betalmedel. 

POLITIKEN BRYTER IN
V&S hade några år in på det nya millenniet blivit ett interna-
tionellt bolag, med globala ambitioner. Bolaget kämpade för att 
förverkliga sin strategi. Men det spelade ingen roll. Dess öde 
avgjordes av den politiska utvecklingen i Sverige. 

Inför riksdagsvalet 2006 ställde Alliansen i utsikt att ett an-
tal statliga bolag skulle säljas. Den segrade och på hösten stod 
det klart att V&S stod på säljlistan. Det kunde ske på olika sätt. 

Börsintroduktion var ett alternativ. En sådan ansågs emel-
lertid politiskt vansklig. En annan möjlighet var att sälja till ett 
finans bolag, utanför alkoholbranschen. Det alternativet hade 
ledningen för V&S föredragit. Men så blev det inte. Regeringen 
valde en sluten auktion. Ett antal aktörer i branschen inbjöds 
att lägga indikativa, icke bindande bud på företaget. Av dessa 
fick en handfull delta i finalen. Dit gick, förutom den blivande 
segraren Pernod Ricard, bland andra de svenska riskkapitalbo-
lagen EQT och Ratos, vart och ett i armkrok med ett interna-
tionellt alkoholbolag. 

Pernod Ricard slog knock på sina konkurrenter med ett bud 
på 55 miljarder kronor för V&S samt ytterligare närmare sex 
 miljarder för de aktier som V&S ägde i Jim Beam. Ingen av de 
övriga del tagarna i auktionen kom i närheten av det. 

Köpeavtalet tecknades den 31 mars 2008. Under det föl-
jande året skalades sådant bort som den nya ägaren inte ville  
eller kunde ha kvar. De nordiska grannarna Altia i Finland och 
Arcus i Norge var tacksamma köpare av Reimersholms snapsar 
och Grönstedts cognac. Kvar blev Absolut, som ett eget affärs-
område, The Absolut Company, inom Pernod Ricard och med 
ett eget huvudkontor i de gamla lokalerna i Stockholm. 

Den gamla Vin- & Spritcentralen blev till slut så internatio-
nell som någon kunde begära. Och 60 miljarder kom på köpet. 
Men kontrollen ligger nu i andra händer. 
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MANNEN PÅ   
SIGILLET

brännvinskungen. LO Smith skapade sin 
egen framgång och blev en av sin tids mest 
omstridda män. Brännvinskung, riksdagsman 
och en av Sveriges rikaste. Idag är han mest 
känd som mannen på Absolutflaskans sigill.

Text Pelle Berglund

TEMA:
Berusande

Affärer
_
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LO Smith föll från toppen men 
reste sig, gång på gång. Han dog 
dock lika fattig som han föddes.
—

KORT OM LO SMITH
–

Född: 12 oktober 1836 Död: 9 december 1913

Företag: LO Smith & Co, Inedal Sockerfabriks AB, Sprit-

Export AB, Win- och Spirituosa AB, Carlshamns Sprit-

förädlings AB, LO Smith & Sohn. 

Snabbfakta: LO Smith växte upp i djup fattigdom, bygg-

de upp en förmögenhet på att han tog fram Absolut 

Rent Brännvin, förlorade nästan hela förmögenheten 

i ett enda slag i en diplomatisk historia mellan Sverige 

och Spanien år 1888. Mycket av den resterande förmö-

genheten tog familjen. LO Smith byggde sedan upp en 

ny förmögenhet men förlorade även den i Boerkriget 

1899. Resten av sitt liv slogs han för upprättelse medan 

hans familj fortsatte leva på de pengar han arbetat 

ihop. Han dog utfattig år 1913.

27
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ars Olsson föddes den 12 oktober 1836 i Kiaby, en 
liten ort norr om Kristianstad. Fadern, Ola Persson, 
var en enkel bonde och modern, Lusse Pehrsdotter, 
en mycket omtyckt barnmorska i trakten. De levde 
ett fattigt liv men trots det lyckades fadern låna ihop 
tillräckligt med pengar för att köpa Sjöarpsgården 

utanför Karlshamn. Där skulle han satsa på att sälja brännvin 
och till en början såg allt ljust ut. Men år 1845 var konkursen 
ett faktum. En som bevakade sin inteckning i gården var kom-
munalpampen Carl Smith. Han såg till att få sina pengar och 
tog hand om lille Lars och satte honom i skola. Han hade tidigt 
insett att pojken var något speciellt och ville hjälpa honom.

Efter bara några år blev Lars längtan till huvudstaden 
alltför stor. När han sjutton år gammal steg iland på Skepps-
bron förfärades han av vad han såg. Där låg folk och söp ihjäl 
sig i rännstenen. Kanske föddes hans enormt starka sociala  
patos redan här. Under de kommande åren tog han många olika 
jobb, men den viktigaste anställningen fick han hos den store 
skeppsmäklaren Wilhelm Flygaresson & Co. Här lärde han 
sig behärska sju språk.

   
SNABB FRAMGÅNG
År 1855 kom ett förbud mot husbehovsbränning som innebar 
att folk inte längre fick tillverka sin sprit själva. De som drab-
bades hårdast av beslutet var dock de kaptener som kom med 
råbrännvin i lasten – ofta efter väldigt långa seglatser. På kajen 
hittade de inga destillatörer som ville ha deras varor. Situatio-
nen blev kaotisk och man bad den unge Lars om hjälp eftersom 
många kände till honom på Skeppsbron. Mot hög provision 
tog han jobbet. Han frågade konsuln Smith i Karlshamn om 
han fick ta dennes efternamn och fick ja med vändande brev. I  
februari 1859 startade Lars Olsson Smith företaget LO Smith & 
Co och året efter gifte han sig med Marie Louise Collin. Snart 
var han både miljonär och stolt far till fyra barn. 

LO Smith trodde att det var finkeln i brännvinet som var 
roten till det onda. Under en resa till Paris kom han över en bok 
av den franske professorn Angel Marvaud. Dennes teori gick 
ut på att råbrännvinets orena beståndsdelar kunde skiljas bort 

L
via destillation genom upphettning. Samtidigt fick Smith kän-
nedom om att firman Savalle i samma stad uppfunnit apparater 
som kunde genomföra reningen. Smith satsade stort på detta. 
I april 1868 köpte han en fabrik på Reymersholme och redan 
året därpå registrerade han in märket som skulle bli så känt: 
Absolut Rent Brännvin. Samtidigt bildade han ett nytt bolag: 
Win- & Spirituosa AB.

År 1877 tog myndigheterna in anbud då man skulle dela 
ut ett femårigt tillstånd för någon aktör att tillverka sprit. När 
Smith försökte få de styrande i Stockholm att anta hans rena 
brännvin fick han dock nej och startade två brännvinskrig 
ute på Reymersholme och Fjäderholmarna. Där sålde han sitt 
brännvin och blev den store Brännvinskungen med alla. Men 
ledningen på Reymersholmsbolaget var inte nöjda med Smith. 
Man förberedde en kupp för att få bort honom. När han reste till 
Egypten kallade styrelsen plötsligt till en extra bolagsstämma. 

Han blev dock varnad, åkte hem och skällde ut alla. Han lät 
sig köpas ut för 1 200 000 kronor. Pengarna behövde Smith till 
att bygga världens största spritfabrik i Karlshamn. Vid invig-
ningstalet sa han stolt: ”Jag är den förste att exportera varan 
till utlandet. Genom exporten skall förbrukningen minskas här 
hemma. Varan borde inte föraktas därför att den heter bränn-
vin. Brännvinsbränningen är en hederlig hantering och bränn-
vinsbrännare lika aktningsvärda som andra människor. Leve 
brännvinsbrännare!”

KÄMPADE FÖR ARBETARNA
LO Smith ansåg att det var arbetarna som hade gjort honom 
rik – därför ville han ge tillbaka något till dem. Den 10 novem-
ber 1883 publicerade han ett öppet brev till Sveriges arbeta-
re. Det var skrivet på gult papper och kallades därför ”Gula 
brevet”. I detta sociala projekt ingick att ångkök skulle star-
tas, arbetarna skulle få en egen bank och allt skulle organise-
ras i Arbetarringar – en slags förlaga till fackföreningar. Det 
blev en sensation och togs emot med största intresse överallt, 
även i utlandet. Det var inte konstigt för Smith hade bekostat  
bilagor i tjugotusen exemplar i världens tidningar. Tusentals  
arbetare anslöt sig. Men som så många gånger tidigare klarade 

Smith blev den store Brännvinskungen 
när han sålde sitt renade brännvin ute 
på Reymersholme i Stockholm.
—
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de inte av att solidariskt verka för varandra. Socialdemokraten  
August Palm kritiserade Smith starkt och motarbetade honom så  
ofta han kunde. Smiths dröm om en enad arbetarklass rann ut 
i sanden och han förlorade stora belopp. 

LO Smiths intresse för den europeiska spritexportmarkna-
den väcktes tidigt. Det hade kommit till hans kännedom att  
Tyskland exporterade mycket sprit till Spanien. Han insåg att de 
hämtade råspriten från ryssarna under villkor som möjliggjorde 
konkurrens. Smiths finansblick vaknade direkt. När fabriken 
i Karlshamn var klar i augusti 1884 stod över åttio gigantiska 
cisterner beredda att pumpa ut den begärliga drycken. Export 
startades i det nya bolaget Carlshamns Spritförädlings AB och 
Spanien var största målet.

Året efter blev han ledamot av riksdagens Första Kammare. 
Nu var han inte bara en av landets rikaste personer – han var 
också en man med verklig makt. Hans motståndare måste ha 
fått en chock. I kammaren satt plötsligt en företagare som ville 
betala tillbaka till arbetarna. Redan första dagen slutade allt i 
kaos. Smith anklagade riksdagsmännen för bankfiffel och när 
han la fram en motion om att frånta kungen makten att starta 
krig lämnade riksdagsmännen kammaren. 

Många var de som väntade på rätt tillfälle att få  bort ho-
nom. Det kom i februari 1888 när ett telegram plötsligt damp 
ner på svenska UD. Det var den svensknorske ministern Anton 
Grip, stationerad i Madrid, som underrättade svenskarna om att  
Spanien tänkte införa en konsumtionsskatt på all importerad 
sprit. Den svenska regeringen hade till en början svårt att tyda 
detta. Var det en inhemsk skatt eller en tull? Om det vore en 
tull skulle det strida mot de ingångna traktaten mellan länderna, 
men spanjorerna hävdade att det var en skatt och då berördes 
inte detta. Länderna hamnade i en rättslig tvist och utslaget 
kom på julafton samma år. Sverige förlorade vårt lands första 
internationella skiljedom. LO Smiths förluster blev svindlande 
685 miljoner i dagens penningvärde. Hans fabrik lades ner, hans 
lager beslagstogs och tusentals svenska arbetare blev arbetslösa.

KONFLIKTER MED FAMILJEN
År 1890 plågades Smith svårt av njursten och bestämde sig 
för en operation i London. Han var övertygad om att han inte 
skulle överleva. Därför bad han sonen Otto komma med tes-
tamentet. Mötet på Hotel Metropol slutade i katastrof. Fadern 
skrev över sina tillgångar på familjen, men lämnade inte över 
makten i bolaget till sonen. Otto blev förtvivlad, rusade ut från 
hotellet och skrek: ”Jag kan lika gärna skjuta mig!” Ögonvittnen 
till händelsen ska ha sett Smith rusa efter och skrika: ”Men så 
skjut dig då, min gosse!”

LO Smith överlevde operationen, men när han kom hem till 
familjen och ville ha pengar för att kunna fortsätta leva det goda 
liv han hittills levt, vägrade de. Vad han inte visste var att Otto 
lyckats övertala modern att begära skilsmässa och behålla allt. 

Det enda Smith hade kvar var bolaget LO Smith & Sohn som 
låg i Hamburg. Där tänkte han ut en ny plan för hur han skulle 
kunna bli rik igen. Motvilligt insåg han att det egentligen bara 
fanns ett enda tillfälle att tjäna en stor provison snabbt: krig.

Den förlorande parten tvingas ofta betala ett krigsskadestånd 
och låna av andra länder för  att klara det. År 1894 förlorade Kina 
kriget mot Japan och dömdes att betala ett högt belopp, vilket 
de inte kunde. Smith såg sin chans att agera låneförmedlare 
och tjänade en betydande slant. Han var återigen ekonomiskt 
oberoende. Och han var säker på att silver skulle bli mer värt 
än guld i framtiden. Han gjorde en rejäl chansning och place-
rade allt på ett och samma ställe: vid Kimberleys silvergruvor 
i Sydafrika. Han anlade järnväg till kusten, anställde folk och 
skapade båtlinjer. Allt i lika stor stil som han alltid gjort. Planen 
gick ut på att forsla silvret till spanska staden Cadiz för att där 
genomföra handelsbyten mot allehanda varor. 

Den 4 oktober 1899 gifte han om sig i Paris. Dottern Mary, 
som hade stått vid hans sida sedan skilsmässan, hade gift sig 
med en turkisk prins vid namn Jean Karadja. Prinsen var dock 
ingen ungdom. Han dog redan sju år efter bröllopet och hon fick 
uppfostra två barn själv.  ›

För pengarna LO Smith  
fick när han köptes ut från  
Reymersholmsbolaget byggde 
han världens största spritfabrik 
i Karlshamn.
—
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Mary och barnen, samt hennes husjungfru, Anna Viktoria, 
följde med Smith överallt på hans resor runtom i världen. Det 
gick som det gick. Han blev kär i husjungfrun och ville gifta 
sig med henne! Mary tyckte fadern gjorde skandal och lämna-
de honom. Hon skulle aldrig mer se sin far i livet. Veckan efter 
giftermålet bröt boerkriget ut och engelsmännen beslagtog alla 
Smiths gruvor. I ett enda slag blev han ruinerad, återvände till 
Sverige och började pressa gamla vänner på pengar. 

ENDAST MEMOARERNA KVAR
Striden med familjen pågick under alla år. Ingen av parterna 
ville ge med sig, men när Spanien plötsligt gick med på att be-
tala tillbaka något av hans gamla skadeståndskrav efter sprit-
kraschen där – då ökade sonen Ottos oro. Han ville inte ha en 
nyrik far att bevaka igen. Några pengar från Spanien kom dock 
aldrig, då landet mer eller mindre var bankrutt. Men Otto age-
rade direkt och övertalade modern att ingå en uppgörelse med 
fadern. Från 1904 skulle han få tusen kronor i månaden samt 
femtusen kronor varje jul. Till en början hölls löftet, men när 
pengarna uteblev ilsknade Smith till och beslöt sig för att visa 
allmänheten vilka rötägg till familj han hade: Allt skulle avslö-
jas i hans memoarer! 

I maj 1913 flyttade paret Smith till Karlskrona i Blekinge där 
de hyrde en liten lägenhet. Nu var det inte några sjuttio betjän-
ter och guldkronor i taket. Det var ärtsoppa och järnsäng som 
gällde. Dessutom väntade en sista strid: memoarerna kom i  
oktober. I LO Smiths ögon sa han sanningen – familjen tyckte 
att han hade blivit tokig. Otto stämde sin far för förtal och äre-
kränkning. Smith närvarade inte vid de kommande rättegång-
arna. I stället representerades han av den unge hovrättsnotarien, 
Povel Grönvall. Smith verkade inte vilja strida mer. Han hade 
förlorat livsgnistan helt. I början av december besökte Grönvall 
honom. Han ville pigga upp sin klient och sa att läget såg ljust 
ut. Smith låg nedbäddad med hosta och tilltagande feber och 
han var mycket svag. Han svarade kort: ”Jag har vanärats på 
min dödsbädd. Ljug inte för mig.”

Den 9 december 1913 somnade han in. Dödsorsaken var 
lunginflammation. Med anledning av dödsbudet flaggades det 
på halv stång på många håll. Tusentals arbetare följde kistans 
väg till  Vämö kyrkogård. När ekipaget passerade förbi stod folk 
med böjda huvuden för att visa sin aktning. De hade inte glömt 
vad han hade gjort för dem. Smith var en man som hade arbe-
tat sig upp från ingenting och lyckats. Det var beundransvärt. 
Flera organisationer hade skickat kransar. Vid begravningen 
var dock ingen från familjen närvarande. Inte ens en blomkrans 
fanns där från dem. Förklaringen var att han hade förbjudit dem 
att komma. LO Smith hatade och förbannade sin egen familj 
ända in i döden. 

I den slutgiltiga bouppteckningen blev behållningen ett 
knappt plus på 3 416 kronor och några medaljer och ordnar, 
samt en låda med hans memoarer. Det var vad som återstod 
efter den man som i sin glans dagar varit en av Sveriges abso-
lut rikaste män. 

LO Smith dog av 
lunginflamation 
1913. Tusentals  
människor visade  
sin aktning  och 
följde kistans väg  
till kyrkogården.
—

LO Smith med andra hustrun Anna Viktoria, cirka 
1912. Smiths dotter Mary motsatte sig bröllopet och 
bröt med fadern.
—

LO Smiths porträtt pryder idag  
alla Absolutflaskor.

—
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»Runt om i Sverige finns 
numera en mängd små och 
stora privata tillverkare  
av alkoholdrycker, som  

jäser och bränner för  
fulla muggar, och intresset 

och kunskapen kring  
drycker växer stadigt.« 

TVÄRA KAST MELLAN
ELÄNDE & NJUTNING

krönika

gna ett par timmar åt spriten! Så löd en 
slogan som vi använde i början av 1990- 
talet för att locka besökare till Spritmuseum, 
eller Vin & Sprithistoriska Museet som det 
då hette. Det här var alldeles i början av min 
yrkesbana på museet och jag kommer ihåg 

att vi var lite fundersamma över om vi kanske stack 
ut hakan lite väl mycket. Skulle det kunna tolkas som 
att vi uppmanade någon att dricka sprit? Alldeles för 
många människor ägnade ju redan alldeles för mycket 
tid åt spriten på ett destruktivt sätt. Kanske borde vi 
byta ut ”spriten” mot ett alkoholsvagare alternativ..?

Till slut bestämde vi oss för att friskt vågat är 
hälften vunnet och så här i backspegeln så var det 
beslutet ganska tidstypiskt. Bara några år tidigare 
hade tidningarna varit fulla med rubriker som ”Upp 
till kamp mot alkohol kulturen” (en debattartikel som 
undertecknades av bland andra Leif G W Persson), 
mellanölet och alkoholreklamen hade förbjudits och 
Systembolaget hade stängt sina butiker på lördagarna. 
Det höjdes till och med röster för att vi skulle införa en 
slags motbok igen. Men någonstans kring 1985 började 
den allmänna opinionen att svänga och sedan dess har 
svenskarnas syn på alkohol och den svenska alkohol-
politiken blivit alltmer tillåtande. Och alkoholfrågan 
som under så många år varit en av de mest brännande 
samhällsfrågorna i vårt land står inte längre i samma 
fokus för debatten. 

Här uppe i brännvinsbältet är det alltså inte sig rik-
tigt likt längre. Statliga Vin & Sprit som under stora 
delar av 1900-talet levererat alkohol till svenska fol-
ket, och som firade 50-årsjubileum genom att öppna  
museet, är sålt. Runt om i Sverige finns numera en 
mängd små och stora privata tillverkare av alkohol-
drycker som jäser och bränner för fulla muggar, och 
intresset och kunskapen kring drycker växer stadigt. 
Men somliga saker består. Alkohol normen är fort-
farande stark. Vi svenskar chansar inte gärna på att 
man faktiskt kan ha kul utan sprit – jämfört med de 
flesta andra européer dricker vi oftare för att bli fulla 
och känner också mer skuld och ånger dagen efter. 

Själv slås jag fortfarande så gott som varje dag av 
vilket spännande ämne jag har privilegiet att få arbeta 
med. Så laddad som alkoholen varit, och fortfarande 
ändå är, säger vårt sätt att hantera den mycket om oss, 
både som individer och nation. Det är en väldigt intres-

Ä

Eva Lenneman
Intendent på Spritmuseum och styrelseledamot i Spritakademien.
_

sant lins att titta igenom för den som vill veta lite mer 
om vårt samhälle. Sprithistorien innehåller en massa 
dramatik, tvära kast mellan elände och njutning och 
inte minst smak och doft. Vad mer kan man begära?

Men hur gick det då med museets annonskampanj 
den där gången för så där 25 år sen? Jo, det kom inte in 
några klagomål, varken på den eller den lite försiktigare 
”Hur luktar en kaptenlöjtnant?” som gjorde reklam 
för vår doftorgel. Den enda reaktionen som jag minns 
var en arg besökare som sett affischen i tunnelbanan, 
tagit sig ända till museet och inte kunde förstå hur vi 
kunde ta hela 40 kr i entréavgift. Så mycket som han 
handlat på Systembolaget genom årens lopp så borde 
han väl ändå få komma in gratis... 

TEMA:
Berusande

Affärer
_
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UTSTÄLLT I 
SMÅLAND

industrimuseum. Variationen av produkter 
som kommit från Husqvarna under drygt 
tre århundraden är så omfattande att dess 
industrimuseum tillhör de mest spännande  
i landet. I sortimentet finns allt från sy- 
maskiner till tävlingsmotorcyklar.

Text Henric Borgström  |  bild Husqvarna museum

et var som Jönköpings Gevärsfaktori som bolaget 
grundades 1620 av Gustav II Adolf, ett av åtta  
gevärsfaktorier i landet. Det i Jönköping flyttades 
1689 till Husqvarna. Vid privatiseringen 1757 fanns 
detta kvar tillsammans med de i Örebro, Arboga, 
Västerås och Uppsala. Fler talet lades ned efter hand. 

1814 startade dock staten Carl Gustafs gevärsfaktori i Eskilstuna 
som under senare delen av 1800-talet var det enda kvarvarande 
tillsammans med Husqvarna.  

När vapenproduktionen minskade på 1870-talet efter ett drygt 
halvsekel av fred i Sverige inleddes tillverkningen av symaski-
ner i Husqvarna, i den byggnad där dagens museum håller till. 
Entrén finns vid foten av de stora verkstäder där börsbolaget 
idag tillverkar gräsklippare och andra produkter för skogs- och 
trädgårdsarbete, till exempel motorsågar. Där passerar också 
den stora vattentunneln där vattnet från vattenfallet leds till två 
turbiner varifrån elen står för 5–10 procent av kommunens el-
behov. Vattenfallet, som fylls på med vatten från flera sjösystem 
på småländska höglandet, är södra Sveriges högsta med totalt 
116 meters fallhöjd och 15 kubik meter vatten per sekund, är 
orsaken till att fabriken hamnade här från början.

Firmanamnet fick även stå på de produkter som inte var  
vapen. Namnet Husqvarna Vapenfabriks AB var så inarbetat att 
det till och med prydde symaskinerna den första tiden. Och det 
är just vapen, symaskiner och motorcyklar som många turister 
fortfarande frå gar efter när de kommer till Husqvarna museum. 

D
Museet, på 2 400 kvadratmeter, öppnade 1993 med en grundplåt 
från pensionärernas pensionskassa. 2008 blev arkeologen Rickard 
Bindberg ny chef. Han fick med börsbolaget Husqvarnas nye 
vd Kai Wärn på att museet också skulle visa dagens produkter 
inom trädgård. Börsbolaget står för infrastrukturen, lokaler och 
viss utrustning. Men det är Huskvarna hembygdsförening som 
med fyra anställda driver verksamheten. Dock med god hjälp  
av ett 30-tal idealister, hälften gamla arbetare som sköter snicke-
rier, arkiv och öppethållande under helger, plus ett tiotal guider. 

Börsbolaget Husqvarna har nu för första gången också bi-
dragit med pengar även till driften. Resten kommer från cirka 
30 000 besökande – hälften av dem under sommarmånaderna 
och av dessa är hälften utländska turister, särskilt i augusti under 
semestrarna på kontinenten. Det visar hur välkänt varumärket 
Husqvarna är runt om i världen.

NYA PRODUKTER
Beställningarna från försvaret upphörde 1876. Men far och son 
Wilhelm och Gustav Tham, som var Husqvarnas chefer åren 
1877–1946, hittade nya produkter. Först jaktvapen, sedan kami-
ner, spisar, cyklar, motorcyklar och hushållsmaskiner. Husqvarna 
expanderade från 180 till 6 000 anställda i företaget. Därav hela 
4 000 i de mycket stora gamla fabriksbyggnader som fortfarande 
utgör en anslående syn på höjden ovanför stadsbebyggelsen och 
för tågresenärerna mellan Nässjö och Jönköping.   

Första storsäljande symaskinen var Freja som kom 1883 och
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uppges vara den första svenska produkt som såldes på avbetal-
ning. 1934 kom den första elektriska symaskinen, på 1950-talet 
kunde de sy sick-sack, 1971 den första smörjfria maskinen och 
1979 kom den första ”datasymaskinen” Computer. Fram till 
2010 då produktionen flyttades till Shanghai tillverkades 9,6 
miljoner sy maskiner i Huskvarna.

Efter enkla spisar och kaminer från 1870-talet kom den första 
gasspisen 1912 och den första elspisen 1921 (Sveriges första elspis). 
Totalt tillverkade Husqvarna 1,23 miljoner spisar och 790 000 
 kaminer fram till 1977 när Electrolux tog över verksamheten.

Redan 1892 tillverkade Husqvarna den första tvättmaskinen 
– i trä. På 1920-talet fick hushållsmaskiner eldrift. Via köpet 
1918 av Norrahammars Bruk söder om Jönköping kom hand-
gräsklipparen 1947, den första med motor. 

Cyklar tillverkades från 1896. Patenterat frihjulsnav med 
inbyggd broms från 1927 kunde säljas i över fem miljoner ex-
emplar, däribland också till konkurrenter. Svarvaren Johan 
Hallqvist fick ett öre per nav. Första mopeden Novolette började 
tillverkas 1952. Monark-Crescent i Varberg tog över 1962. Första 
motorcykeln levererades 1903 med en motor på 1 ¼ hästkraft. 
På 1960-talet inleddes tillverkningen av motorcrosscyklar som 
ersatte den välkända Silverpilen. 

KÄNDA FORMGIVARE
Militära vapen återupptogs under de båda världskrigen,  
exempelvis tillverkades cirka 300 000 vapen under andra världs-

kriget. Men 1970 såldes vapenverksamheten till statliga FFV, 
Förenade Fabriksverken, i Eskilstuna. Resten av bolaget såldes 
till Electrolux 1977, som avyttrade motorcyklarna till Italien 
på 1980-talet. I dag tillverkas de i Österrike av KTM. Sista  
hagelbössan tillverkades 1989. I stället köptes flera tillverkare 
av motorsågar, bland andra Partner och Jonsered.

Under alla dessa år tillverkades dessutom 12 miljoner kött-
kvarnar, glassmaskiner, kafferostare, mandelkvarnar, strykjärn, 
stekpannor, fotogenkök, våffeljärn m m. Kända formgivare var 
Sigvard Bernadotte och Sixten Sason, som efter andra världs-
kriget också ritade de första Saab-bilarna och dessförinnan tog 
fram den bilprototyp som Husqvarna experimenterade med 
under andra världskriget, egentligen mer en motorcykelbil. 
Men företagets andra produkter gick så bra att vd Gustaf Tham 
beslutade att lägga ned bilprojektet då det skulle ta för mycket 
fabriksyta och utvecklingskostnader.

När Electrolux 2006 satte Husqvarna på börsen igen fortsatte 
koncentrationen på redskap för trädgårdar, skog och för bygg- 
och stenindustri. Med ett 30-tal fabriker runt om i världen, 
därav på fem orter i Sverige, är bolaget störst i världen inom 
robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trim-
mare samt kaputrustning och diamantverktyg för bygg- och 
stenindustrin, som säljs i mer än hundra länder.

På museet finns hundratals modeller av de olika produkterna. 
Många besökare förvånas säkert av att den allra första robot-
gräsklipparen med soldrift kom redan 1995. 

Museet i Huskvarna är 2 400 kvadrat-
meter stort och öppnades 1993.

—

HUSQVARNA MUSEUM
–

Öppet: Museet är öppet året runt. Maj-sep kl 10-17 

mån-fre, okt-apr kl 10-15 mån-fre. Alla helger kl 12-

16.30.

INTRÄDE: Vuxna 70 kr, lägre för pensionärer, studen-

ter och ungdom, fritt för barn under 12 år. Möjlighet 

till bokad guidning för grupper.

BESÖKSADRESS: Hakarpsvägen 1, Huskvarna 

www.husqvarnamuseum.se
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TUMBA BRUK
– 

Söder om Stockholm 
Visar Riksbankens, papprets och sedlarnas historia. 
Tillverkning av handgjort papper, möjlighet att be-
ställa handgjorda kort/brevpapper. Butik och kafé. 

Öppet: Maj–aug, visningar kl 11.30 samt kl 14. 
Fri entré. 
Besöksadress: Sven Palmes väg 2, Tumba
www.tumbabruksmuseum.se

GISLAVEDS INDUSTRIMUSEUM
–

Nordväst om Värnamo
Visar produkter och tillverkning av gummi, plast, 
läder och glas. Drycker, kaka och fralla serveras vid 
förbeställning.

Öppet: Alla vardagar kl 10–17. 
Entré 50 kr, fritt för barn under 15 år.
Besöksadress: Danska Vägen 13, Gislaved
www.industrimuseum-gislaved.se

DRÄNGSMARKS ÅNGSÅG
–

Norr om Skellefteå
Visar under sommaren Nordens och troligtvis  
Europas enda idag fun gerande vatten- och ångsåg. 
Den första startades 1839.Verksamheten lades 
ned i mitten av 1960-talet men visas i drift under  
”Sågens dag” den 19 augusti.
 
ÖPPET: Museet är öppet 26 juni–9 augusti, varje dag 
kl 12–18.  Fritt inträde. Kafé med smårätter.
Besöksadress: Drängsmarks hembygdsområde, Kåge
www.drangsmark.se

fler svenska 

INDUSTRIMUSEER 
Runt om i Sverige finns hundratals industrimuseer, allt ifrån Volvos stora 
invid fabriken på Hisingen i Göteborg till de mycket små som ofta drivs 
av hembygdsföreningar. Vi ger här några tips inför sommarutflykterna.

IFÖVERKENS INDUSTRIMUSEUM
–

Öster om Kristianstad 
Visar badrumsinredningar, porslin för sanitet, krukor och 
prydnader. Keramisk verkstad för konstnärer och tillfälliga 
konstutställningar. Kinesisk och japansk trädgård.
 
Öppet: t o m 31 aug, alla dagar utom lördag och 
måndag, kl 13–16. Entré 20 kr, barn under 16 år fritt. 
Besöksadress: Storgatan 45, Bromölla 
www.ifomuseum.blogspot.se 

TEXTILMUSEET
–

Borås
Textile Fashion Center visar kläder och textilier från 
1870-talet fram till idag. Bygdedräkter från hela  landet, 
hantverk, mode, konst och design. 390 textilmaski-
ner, sy-, spinn- och trikåmaskiner, kardverk, mätin-
strument m m.

Öppet: Tisdag–söndag kl 12–16. Visningar torsdagar 
kl 18, lördag–söndag kl 14. Entré: vuxen 50 kr.
Besöksadress: Skaraborgsvägen 3A, Borås
www.textilmuseet.se
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GUSTAF DALÉN-MUSEET
– 

Stenstorp norr om Tidaholm/Falköping
Museet finns i tingshuset i hans födelseort Stenstorp i 
Västergötland. Dalén var uppfinnare och konstruktör av 
klippfyren, solventilen och glödnätsbytaren. AGA-fyrarna 
som tillverkades i Lidingö anses ha räddat hundratals sjö-
farare. Bolaget tillverkade också AGA-bilen och AGA-spi-
sen, radio- och tv-apparater och en hjärtlungmaskin.

Öppet: Fram till 15 sep, tisdag–fredag kl 10–16, lör–sön kl 
12–16. Entré vuxen 70 kr, barn & ungdom 7–20 år 30 kr.
Besöksadress: Tingshuset, Järnvägsgatan 27, Stenstorp
www.dalenmuseet.se

LM ERICSSON-MUSEET
– 

Värmskog väster om Karlstad
Lars Magnus Ericssons födelsehus Nordtomta. Hans 
liv, telefoner och annan apparatur visas, liksom historik 
om företaget. Traktens mineraler visas också – Vegerbols 
silvergruva finns på promenadavstånd.

Öppet: Dagligen 15 juni–15 augusti kl 13–17. 
Entré vuxna 40 kr, ungdom 7–15 år 15 kr.
Besöksadress: Vegerbol Nordtomten, Värmskog
www.hembygd.se/varmskog/lm-ericsson-garden-nordtomta

VOLVO MUSEUM
–

Hisingen i Göteborg
Person- och lastbilar, bussar, båtmotorer (Penta) och an-
läggningsmaskiner från företagets start 1927 till idag. 
”Barnbilar” för de minsta. I år visas världens största Le-
gobil – en Volvo XC90. Servering.

Öppet: Måndag–fredag kl 10–17, lördag–söndag kl 11–16. 
Entré vuxen 100 kr, pensionär & student 80 kr, ungdom 
16–19 år 50 kr, barn 6–15 år 25 kr.
Besöksadress: Arendal Skans, Göteborg
www.volvomuseum.com

CARINA KLOEK-MALMSTEN
–

Chef för IKEA Museum

Ett år har snart gått sedan museet 

öppnades. Hur har mottagandet varit?

− Det har varit helt överväldigande. 
Vi räknar med att ha tagit emot cirka 
200 000 besökare under det här året.

Vilka är det som besöker museet?

− Vi besöks verkligen av alla olika 
målgrupper: medarbetare, par, familjer, 

seniorer, skolungdomar.

Vad är populärast? 

− Det är möjligen att ta bild på sig själv 
till omslaget för en IKEA-katalog.

Vad betyder museet för företaget IKEA?

− Det är ett sätt att välkomna människor 
hem till oss, eftersom IKEA har varit 

välkommen hem till de många 
människorna under en så lång tid. 

På IKEA Museum vill vi dela med oss
av allt som gör IKEA till vad 

det är idag och kan bli imorgon.

Hur ser planerna ut för framtiden?

− Vi har temporära utställningar med 
olika teman. Den 3 juni öppnar vi

vår nya utställning Textile playground 
som handlar om mönster.

IKEA MUSEUM
– 

Öppet: Dagligen från 1 juni kl 10–19. 
Entré vuxna 60 kr, barn 6–17 år 40 kr. 
Familj 160 kr.
Besöksadress: IKEAgatan 5, Älmhult
www.ikeamuseum.com
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Fritz Nordén var ingift 
i familjen Weibull och 
kom att få stor betydelse 
för företagets utveckling.
—
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DJUPT ROTADE I DEN  

SKÅNSKA
 MYLLAN

fröimperiet. En sjökapten som ville få  
större nötkreatur, lade grunden till Weibulls 
– Ett familjeföretag som under sina drygt 100 
år skulle komma att påverka både det svenska  
och det internationella jordbruket.

Text Marloes Öhrnell  |  bild Weibulls, Jan Nordén
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nte sällan börjar ett företags historia långt innan 
uppstarten. Historien om Weibulls är inget undan-
tag. Walfrid Weibull (1833–1903) växte upp på gården  
Weibullsholm som låg vid utkanten av den skånska 
hamnstaden Landskrona. Som så många andra ungdo-
mar i Landskrona gick han 1850 som 17-åring till sjöss 

och tjänstgjorde mest på amerikanska fartyg som gick mellan 
Nord- och Sydamerika. Senare blev han sjökapten. Just att 
se världen kom att ha stor betydelse för företaget, för på sina  
resor passade Walfrid Weibull på att studera jordbruksmeto-
der i andra länder.

Efter att Walfrid Weibulls fartyg förliste vid Arklow Banks 
strax söder om Dublin, återvände han till Weibullsholm som 
han tog över 1863. Här införde han de jordbruksmetoder han 
hade sett utomlands. I Sverige var vid den tiden kreaturen  
relativt små och gav begränsat med mjölk. Detta ville Walfrid 
ändra på och drog slutsatsen att den begränsade utfodringen 
under vinterhalvåret var orsaken till detta. Och det är här 
Weibulls företagshistoria börjar: foderrotfruktsodlingen 
introducerades och kreatursbesättningen på Weibullsholm 
utfodrades rikligt med gårdens egna foderbetor och morötter, 
vilket bland annat resulterade i ökad mjölkproduktion. 

FÖRÄDLING AV FODERBETOR
Snart började Walfrid Weibull producera sitt eget rotfruktsfrö 
som gav en större skörd än han själv förbrukade. Just fröodling 
av foderbetorna hade inte tidigare förekommit i Sverige. Både 
importerade frösorter och egenodlade erbjöds till försäljning. 
Visserligen var Walfrid innovativ, men det var hans fru Augusta 
Weibull (1842–1925) som hade affärssinne. Familjens damer satt 
i Weibullsholms matsal och sydde fröpåsar, medan alla familje-
medlemmar hjälptes åt att paketera varan. 1870 utgav de sin första 
frökatalog som blev startskottet för familjeföretaget Weibulls. 

i
Med sitt nytänkande tog Walfrid Weibull de första stegen 

mot förädling av rotfruktsfröer. Genom att titta på rötterna 
fick han fram lämpliga, härdiga sorter av god kvalitet som pas- 
sade det nordiska klimatet. Denna första form av förädling gav 
goda resultat, för Weibullsholms produkter utställdes under 
1880-talet i Amsterdam, Budapest och Köpenhamn och fick 
priser. Företaget växte och 1889 såldes det 4 557 kilo rotfrukts-
frö och sex säckar frö av grönfoderväxter. 

I mitten av 1890-talet hade äldste sonen Walter Weibull 
(1874–1911) övertagit ledningen av rotfruktsfröförädlingen 
och utvecklade sin fars urvalsmetod efter strikt vetenskapliga 
principer. Han införskaffade vetenskaplig utrustning, anställde 

Inför företagets 70-års-
jubileum 1941 togs bilden 
på bröderna William, 
John, Richard och Harry 
Weibull.
—

Skillnaden mellan olika svenska och europeiska vårvetesorter kan 
vara stor. Samtliga bröd är bakade efter samma recept. Docent 
Fajer Fajersson visar detta för agronom Gunnar Svensson.
—
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Ebba Weibull, till höger, var en företagsam kvinna. Hon  
importerade kycklingar från Tyskland, födde upp och sålde 
dem som avelsdjur. De höns som blev över såldes till restau-

ranger i trakten. Här tillsammans med sin syster Gerda. 
—

Weibulls första butik öppnades 1920 på Lilla Nygatan 20 i Stockholm.
—

vetenskapligt utbildade ledare och införde ett år för år utvid-
gat urvalsarbete, grundat på jämförande odling av avkomman  
efter enskilda plantor (pedigreemetoden). Åtta år senare övertog  
Walter Weibull ledningen av företaget vid Weibullsholm och 
runt sekelskiftet togs de första stegen inom stråsädesförädling.  

BRÖDERNA SAMARBETADE FRAMGÅNGSRIKT
Som äldste son var han med sina studieresor, sin utbildning 
och roll i familjeföretaget tänkt att bli företagsledare i många år 
fram över. Då hände det oväntade, Walter Weibull avled 1911, 
bara 37 år gammal. Flera av hans bröder hade då sedan flera år 
tillbaka börjat arbeta på Weibullsholm.

I företagets direktion samlades då bröderna Harry, John 
och William Weibull, vardera ägare till en tredjedel av firman. 
Harry Weibull (1875–1946) fortsatte som verkställande direktör, 
 William Weibull (1883–1962), agronom, svarade för driften på 
de stora jordbruken, kontraktsodlingen och övrig produktion. 
John Weibull, (1881–1957) drev framgångsrikt Garvämnes AB 
Weibull i Landskrona. Med sin internationella affärserfarenhet 
bistod han tidigt bröderna i exportaffärer, och från 1911 ledde 
han, vid sidan om sitt arbete i den egna industrin, företagets 
allt större export, och skötte internationella förbindelser. Även 
brodern Richard Weibull (1878–1950), som var lektor i latin 
och franska i Landskrona, började 1918 att på heltid arbeta i 
familjefirman. Brödernas sam arbets förmåga, drivkraft och 
olika kompetenser gjorde att företaget blev en framgångssaga. 

Företaget på Weibullsholm hade växt snabbt med åren. 1920 
bedrevs fröodlingar på hela 1 825 ha, varav en del på ett stort 
antal kontraktsodlingar. Då hade företaget över 1 000 agenter 
över hela landet som sålde firmans fröer och utsäde. Det året 
uppgick försäljningen till över 1 000 ton frö och upp emot 3 000 
ton spannmålsutsäde. I kontrast med dessa goda tider skulle 
snart två decennier av motgångar tynga släkten Weibull. 

Mellan 1916 och 1918 köptes flera gårdar in i företaget för 
att få större arealer att odla på. William Weibull bosatte sig 
på den nyinköpta gården Spargodt med sin fru Ebba Weibull 
(1889–1933). Gården låg en dryg mil från Landskrona och 
här planterades Sveriges längsta lindallé på 1,5 km, med träd  
importerade från Holland. Ebba Weibull var en företagsam kvin-
na som startade och drev Spargodt hönseri med stor framgång. 

STATENS CENTRALA FRÖKONTROLLANSTALT BILDAS
Under Första världskriget kulminerade konjunkturerna vilket 
ledde till en våldsam stegring av priserna på livsmedel. Under 
dessa år tillkom en särskild avdelning för rationell förädling av 
köksväxter och prydnadsväxter. På 1920-talet drabbades hela 
jordbruksnäringen av svåra ekonomiska bekymmer. Efter kriget 
fanns en stor överproduktion, samtidigt som jordbruksprodukter 
åter importerades, vilket ledde till att stora lager utsäde såldes 
för så låga priser att det ofta inte täckte produktionskostna- 
derna. Företaget på Weibullsholm var också drabbat och led- 
ningen skrev till Kungl. Maj:t i oktober 1923 och vädjade om 
statsbidrag till växtförädlingen, vilket beviljades av riksdagen  
följande år. Eftersom importerade frön hotade den svenska  
odlingen och växtförädlingen, bad företaget staten att agera även  
här. Detta ledde till slut till bildandet av Statens Centrala Frö- 
kontrollanstalt 1924 och att lagen om frökontroll tillkom. ›
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Weibulls förknippas av många med sitt 
sortiment av blomster- och grönsaksfröer. 
Företaget började med förädling av köksväxter 
1917 och blommor i slutet av 1920-talet
—
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Därmed hade Weibullsholm bidragit till ett beslut, som skulle 
få stor betydelse för svenskt jordbruk och för växtförädlingen. 

Det var försöksledarna och agronomerna Sven Otto Berg, 
Nils Hertzman och Värner Svensson som främst skulle bidra 
till den storartade, framtida utvecklingen inom vete-, korn- och 
köksväxtförädling. Just agronomen Sven Otto Berg (1883–1946) 
blev med åren en av Europas genom tiderna allra främsta ve-
teförädlare. 

1920-talets sista år hade försäljningen av spannmål sjunkit 
med 40 procent och krisen för W Weibull AB blev så svår att 
tjänstemanna lönerna reducerades med 10 procent. 

Bröderna Weibull sänkte sina egna löner med 25 procent. 
Därmed kunde växtförädlingens verksamhet fortsätta. 

FAMILJETRAGEDIER OCH GODA AFFÄRER
En personlig tragedi hände 1928, då Spargodt härjades av en 
brand. Stallbyggnaderna brann ned, men boningshuset sko-
nades. Därefter uppfördes de karakteristiska byggnaderna 
med fribärande välvda tak stolar efter amerikanskt mönster. 
Företagsnamnet W Weibull AB, registrerades året därpå när 
företaget ombildades till aktiebolag. 

Även början av 1930-talet skulle visa sig bjuda på tragedier. 
 Ebba Weibull gick bort 1933 efter en tids sjukdom, och läm-
nade efter sig tre barn. 1930-talets depression påverkade även 
W Weibull AB och en finansiell rekonstruktion av bolaget 
blev nödvändig. Frågan togs upp med jordbruksminister Per 
Edvin Sköld år 1934, som ansåg att det var ett allmänt intresse 
att växtförädlingsverksamheten skulle fortsätta, och förordade 
en sanering av bolaget. Detta innebar ett avslut på en ekono-
miskt tung period. 

1939 blev ett dramatiskt år då en stor brand förstörde de 
enorma magasinen på Weibullsholm. I början av kriget byggdes 
nya magasin där stora lager av utsäde förvarades. Detta skedde 
i nära samarbete med Statens livsmedelskommission, för att 
säkerställa landets behov av utsäde. 

Möjligheterna att importera frö upphörde under andra världs-
kriget, och fröodlingen inom Sverige intensifierades. Krigsåren 
visade sig innebära bra affärer för W Weibull AB. Försäljningen 
av jordbruksfrö steg från cirka 750 000 kilo om året under åren 
närmast före kriget till över 1,2 miljoner kilo 1944. Försäljningen 
av köksväxtfröerna tredubblades under krigsåren. I frågan om 
jordbruksfrö blev Finlands läge under kriget nära nog förtvivlat. 
W Weibull AB fick tillstånd att odla frö i och för export till  
Finland. I nära samarbete med Statens livsmedelskommission 
och under djup diskretion upptogs denna export 1941. För  
Finland blev denna import av frö under krigsåren av stor bety-
delse för landets jordbruk och därmed livsmedelsförsörjning. 

Harry Weibull gick oväntat bort 1946. Han var då 70 år 
gammal och hade gått i pension endast en månad tidigare. Hans 
yngste bror William Weibull blev verkställande direktör med 
brorsönerna Widar Weibull och Gunnar Weibull samt svär-

sonen Fritz Nordén i ledningen. Under de 25 åren som följde 
efter andra världskriget hade verksamheten vid W Weibull AB 
nästan oavbrutet expanderat. 

VÄXTFÖRÄDLARRÄTT
Det tar ungefär 15 år att förädla ett frö och framställa en ny 
sort, vilket är mycket kostsamt. Ett problem som W Weibull 
AB kämpade med var att det fram till 1950-talet fortfarande 
inte fanns någon slags upphovsrätt för nya sorter. 

Konkurrenter inom utsädeshandeln kunde helt lagligt fritt 
föröka och därefter sälja Weibulls sorter utan att bära någon 
del av förädlingskostnaderna för sortens framställning. Vid 
mitten av 1950-talet, då Weibulls mycket framgångsrika vår-
vetesförädling svarade för över 85 procent av Sveriges odlade 
vårvetesortiment, sålde företaget själv endast cirka 7 procent. 
Redan 1948 föreslog Weibulls för staten ett licenssystem i stället 
för statsbidrag. Just detta skulle kunna täcka kostnaderna för 
växtförädlingsverksamheten. Först 1961 infördes ett svenskt 
skydd, växtförädlaravgifterna, i samband med förordning om 
obligatorisk statsplombering av försålt strå- och trindsädsutsäde. 
Gunnar Weibull (1919–1964), son till Harry Weibull, hade gjort 
ett stort arbete till bland annat den internationella utredningen 
vad gäller växtförädlarrätt. De sista två åren av sitt liv var han 
vice vd i Weibulls. Han dog i en flygplansolycka vid Ängelholm 
1964. Lagen om växtförädlarrätt, som Gunnar Weibull hade 
arbetat så hårt för, antogs 1970 av Sveriges Riksdag.  

Vid Weibullsholm gjordes sedan 1950-talet satsningar att 
framställa turfgräs för golfbanor, fotbollsarenor och offentliga 
parker. Detta hade igångsatts på initiativ av Gunnar Weibull, 
som själv var gräsexpert. Weibulls blev ett av de ledande före- 
tagen i Europa på detta område. Under samma period tillkom  
företagets resistens biologiska laboratorium där resistenspro-
blemen inom alla stråsädeslagen, klöver, lusern, raps och vissa 
köksväxter angreps. De nådde snart högt internationellt  
anseende. 

FÖRETAGET GÅR UR FAMILJEN
I början av 1970-talet började familjeimperiet steg för steg gå 
ur den Weibullska släkten. Fritz Nordén lämnade företaget för 
att bli storjordbrukare. Efter Nordéns avgång bestod företagets 
direktion av Widar Weibull, Gösta Gränström och Fajer Fa-
jersson. Fröförädlingsarbetet i hela branschen påverkades starkt 
när kemiskt bekämpningsmedel introducerades 1978. 

1980 köpte Cardo W Weibull AB, och en 110-årig epok för 
det gamla familjeföretaget var till ända. Därefter såldes Wei-
bulls ett flertal gånger, för att till slut, 2008, köpas av Econova. 
Under varu märket Weibulls finns idag endast försäljning av 
jord- och trädgårdsprodukter kvar. De andra delarna av företa-
get, som byggde upp ett starkt varumärke, och som påverkade 
det svenska och internationella jordbruket, är borta. 
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Dagens campare kräver 
helt andra facilliteter och 
upplevelser än tidigare.
—FO
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        FRÅN 
        FRICAMPING TILL 
DOKUSÅPA

böda sand. Öland har ett antal tätorter med 
några tusen invånare var. På nordligaste delen 
av ön, där det för femtio år sedan bara fanns en 
öde sandstrand mellan Östersjö och barrskog, 
har det emellertid vuxit upp en sommarort som 
tidvis har 7 000 boende och 3 000 besökare.

Text Per Dahl
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en som enbart ser Öland som ett landskap av jord-
bruk och fiske har inte räknat med öns nordspets. Där 
övergår haglandskapet till tät barrskog och staten har 
ägt vida landområden, samtidigt som befolkning-
en varit fattig. På 1850-talet utbröt till och med ett  
”Bödauppror” mot dåliga förhållanden. Omkring 

100 år senare började trakten emellertid komma i ropet som 
plats för semestrande stockholmare.

Om detta borgerlighetens exempel inspirerade politiken, 
eller om den milsvida och långgrunda sandstranden längs Bö-
dabukten på öns östra kust ensam var skälet är osäkert. Men 
som en del i välfärdspolitiken under mitten av 1960-talet fick 
Domänverket i uppdrag att skapa campingmöjligheter för vanliga 
människor där. ”Fricamping” förekom redan, och kronojägaren 
hade börjat ta ut besöksavgifter. Nu anlades asfalterade vägar 
genom strandskogen, områden för tält och husvagnar stakades ut, 
övernattningsstugor uppfördes, vattenrör drogs fram, en kiosk 
öppnades och servicebyggnader restes. Det var dock inte mer 
avancerat än att den ansvarige för avloppstankarna sprutade ut 
det han sög upp ur dem, i skogen en bit bort.

D
NYINFLYTTAD TAR ÖVER
1978 bjöds driften för Böda kronocamping ut igen, och nu nap-
pade en energisk kvinna: Mona Barkevall. Hon och hennes 
man, flygofficeren Johan Barkevall, hade flyttat upp till den 
stora Horns kungsgård, då han velat växla karriär från flyget 
till ett liv som lantbrukare. Mona, som hade en bakgrund hos 
K-Konsult, var nu mammaledig, men planerade att pendla de nio 
milen ned till Kalmar. Tanken på campingen hade fötts under 
de många kontakterna på Horn med Domänverkets personal. 
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Mona och Johan Barkevall kan se tillbaka på många intensiva år med campingen.
—

Tänk om det gick att utveckla stranden? Mona Barkevall för-
blev anläggningens platschef fram till 1990. Som sådan var det 
hon som skulle hålla hus och infrastruktur i gott skick, anställa 
personal och varje år leverera avkastning till Domänverket.

Med vems hjälp driver man en camping för några tusen gäster? 
Mona Barkevall utgick från den närmaste kretsen. Släktingar, 
bekanta, tidigare kolleger till hennes man, och de AMS-kon-
takter som vuxit ur naturvårdsarbetet på Horn. Öland var då 
ett av AMS insatsområden, för att lindra omställningen när 
jordbruket omvandlades.

Totalt drevs Böda sand under somrarna av en styrka på 
30–40 personer. De verksamheter som då låg utanför Monas 
ansvarsområde var matställe och butik, en linje som gäller än 
idag. Men någon gång var det Mona Barkevalls släktingar som 
tog arrendet, så samarbetet var intensivt.

– På somrarna gick vi ju för full fart. Då fanns det inte någon 
tid för meningsskiljaktigheter. Vi hade ju gästerna att tänka på, 
konstaterar hon.

Det var intensiva år för platschefen. Hennes man minns hur 
hon på somrarna kom hem när barnen skulle sova, därefter åter-
vände till campingen för att sedan arbeta fram till två på natten. 
Morgonen därpå var hon i tjänst vid nio igen.

– Jag var bas över allt, städ, vaktmästeri, bokning, mark-
nadsföring. Många nätter sov jag nog inte alls, sammanfattar 
Mona. Så höll det på med högsäsong från 15 juni till 15 augusti. 

Efter säsongen gick till början av september. Därefter var det 
tre veckors total vila som gällde…

Den första tiden var bokningen onekligen en av flaskhal-
sarna. Stugorna gick att förboka, men i övrigt fungerade cam-
pingen som ett inneställe: en ny gäst kunde först tas in när en 
gammal åkte sin väg.

– Ibland var det bilkö från infarten till campingen hela  
sträckan ut till vägen mellan Löttorp och Byxelkrok. Människor 
kom på vinst och förlust. Och slog någon ihop tältet för att  
fara på glasbrukstur på fastlandet var det inte säkert att platsen 
fanns kvar när familjen kom tillbaka på kvällen. Men det var 
de villkor campare tog som naturliga då. 

Med några tusen boende på de omkring 100 hektaren mark 
var det naturligt att även incidenter inträffade.

– Jag blev hotad till livet en gång, berättar Mona Barkevall. 
Det var en natt, jag skulle kolla nattstädet. Och när jag cykla-
de där ifrån så hörde jag något som small i en fönsterruta. Då 
cyklade jag fortare, och såg två som sprang från receptionen in 
mot centrum.

Jag cyklade naturligtvis rakt på dem och frågade vad de hade 
gjort. Och då knuffade de omkull mig och min cykel och hotade 
att slå ihjäl mig med ett rör. Tydligen var det inte planerande 
inbrottstjuvar, utan narkotikapåverkade som kommit i bråk 
med nattvakten, om de ens var campinggäster. ›
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Johan Barkevall skriver kortfattat i sina memoarer att hans 
hustru kom hem klockan tre den natten, berättade vad som hade 
hänt, gick och lade sig och somnade på minuten.

LADDAD RELATION
Den verkligt spända relationen fanns emellertid mellan plats-
chefen och Domänverkets ledning, varav en del huserade i  
Falun och en del i Stockholm. Mona Barkevall ansåg att alltför 
lite av avkastningen avsattes för investeringar, besked kom alltför 
sent, och verket gav dessutom oklara ramar. Tomma löften om 
datasupport som inte uppfylldes blev droppen som fick bägaren 
att rinna över, och 1990 lämnade hon irriterat platschefsjobbet.  

I stället blev hon Löttorps postmästare, och efter ett tag 
platschef för en annan camping i närheten. Men 1994 var hon 
och hennes man Johan tillbaka, nu som ägare av Böda sand. 
Det som hänt var ett rikspolitiskt skifte. 1991 hade nämligen 
de borgerliga vunnit valet och regeringen Bildt tillträtt, med 
ambitioner att privatisera. Domänverket hade varit i hårt blås-
väder bland annat kring affärer i Italien och var nu en myndig-
het som berördes.

Verket blev Domän AB, och till slut det 1994 börsintrodu-
cerade Assidomän. Men då hade verksamheter skalats bort, 
bland annat campingarna. 

Via en släkting som också var campingarrendator hade de 
fått information om att Domän nu ville sälja ut bland annat 
Böda sand. Skulle Johan och Mona nu köpa ut anläggningen?

–  Tänk att äntligen få bestämma själv!, kommenterar Mona 
Barkevall idag. Göra de investeringar som man bedömde som 
viktiga. Slippa Stockholmsöverrockarna.

Det blev hårda förhandlingar med säljaren och framför allt 
med bankerna, som ansåg att semesterföretagande var alltför 
riskabelt att låna till. Efter ett sista laddat möte med säljaren i 
ett rum på Arlanda, blev köpet dock av. Johan Barkevall kom 
hem till Öland med kontraktet lagom till hustruns födelsedag.

– Grattis på födelsedagen. Här får du en camping!, blev repli-
ken när han öppnade portföljen och en champagnekork smällde.

Från säsongen 1994 ägde makarna Barkevall Böda sand. En 
intensiv investerings- och renoveringsperiod följde.  

SEMESTERUPPLEVELSE
En av de förändringar som märkts tydligt på Böda sand är 
svens kars ändrade uppfattningar om vad som är underhållan-
de. Tidigare fanns en liten traditionell dansbana på området. 
Då och då kom exempelvis en IOGT-kör och sjöng, och bandet 
East Coast  Dixie Stompers, kända i nästan hela södra Kalmar 
län, spelade. Vissa morgnar ordnades gymnastik.

– Människor roade sig själva, konstaterar Mona Barkevall. 
Dottern Anna Barkevall, som idag driver Böda sand, ler.
– Gårdagens wow-faktorer är något som man idag tar för 

givet som startpunkter. Det varmvatten som var lyx då är nu 
ett grundkrav man över huvud taget inte diskuterar. Vi måste 
hela tiden förnya semesterupplevelserna, för människor som 
varit jorden runt eller åtminstone tittat jorden runt på Facebook 
och internet. Böda sand är idag arena för en totalföreställning.

– Gäster från Tyskland är nöjda med en hel och ren stuga, 
lite hjälp, och tips om aktiviteter. De vill uppleva naturen, alle-
mansrätten och ensamheten. Svenska barnfamiljer har ett helt 
annat krav på händelser. De kommer från en vinter av aktiviteter 
varje dag för barnen: skjutsa, hämta, lämna, hämta mat i mat-
kassar, allt ska levereras, takeaway. De har samma tempo när 
de börjar sin semestervecka hos oss. Så vi måste ha erbjudanden 
som svarar upp, för det är vad de förväntar sig. Samtidigt som 
vi måste ge dem chans att känna att de faktiskt är på semester.

Anna Barkevall, med bakgrund i resebranschen, har sedan 
10–12 år, tillsammans med brodern och sin make tagit över 
Böda sand och är idag ägare. Campingen har blivit en arena 
för semesterupplevelser, med golfbana, pool, äventyrsbad, spa, 
yoga, frisör, lyxiga glampingstugor, restaurant och riksartist-
framträdanden. Fyra säsonger dokusåpa har producerats och 
sänts i tv. Gästerna är ungefär lika många som på hennes mors 

Anna Barkevall har tillsammans med sin man och sin bror 
förvandlat Böda sand och fördubblat omsättningen.
—

tid, men omsättningen har fördubblats. Och de 40 anställda 
har blivit omkring 180.

– Dokusåpan förstärkte nog bilden av Böda sand som just 
camping. Visionen vi hade när jag och min bror tog över 2005 
var att utvecklas till en fullfjädrad semesteranläggning på tio år. 
Så serien gav kanske en lite föråldrad bild av oss. Men å andra 
sidan nådde den ut till så många. Man får väga det ena mot det 
andra, reflekterar Anna Barkevall.

Jag frågar till slut Anna Barkevall hur betydelsefullt det är 
att hon som ägare och vd permanent bor på Öland, och tänker 
lite vagt att Stockholm är ju långt bort.

– Jag skulle nog inte kunna lämna Öland och bo i Kalmar, 
svarar Anna Barkevall snabbt.

All business is local, som sagt. 

FO
TO

: J
o

h
n

ny
 F

ra
n

zé
n

, B
ö

d
a

 S
a

n
d



47

FÖRETAGSH ISTOR IA  #2

Mycket har förändrats 
sedan 1978, då Mona 
Barkevall tog över driften 
av det som då hette Böda 
kronocamping.
—
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    DEN 

GODA 
  VILJAN

Saltsjöbadsavtalet. avtalet från 1938 är en 
självklar milstolpe i den svenska arbetsmarknadens 
utveckling och en symbol för ”den svenska modellen”. 
Men utifrån avtalet i sig är det svårt att förklara de 
effekter det anses ha haft, något som fått enskilda 
historiker att mer eller mindre allvarligt föreslå 
existensen av ett annat, hemligt Saltsjöbadsavtal. 

Text Per Torberger

Grand Hotel Saltsjöbaden var platsen 
för förhandlingarna som ledde fram till 
det historiska avtalet. 
—

(ELLER KAOSTEORI 
  OCH HEMLIGA AVTAL) 

DEL 2 AV 3
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enom efterföljande mellan Svenska Arbetsgivare- 
föreningen och Landsorganisationen i Sverige träffade 
huvudavtal förbinda sig organisationerna att utöva 
den verksamhet i arbetsmarknadsnämnden och vad 
därmed sammanhänger, som enligt avtalet ankom-
mer på dem, samt att verka för att avtalet blir genom 

fri överenskommelse antaget såsom kollektivavtal mellan de till 
dem tillhörande förbunden. I den mån så sker blir avtalet jämväl 
i övrigt med rättsverkan enligt gällande lag om kollektivavtal 
bindande för Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen."

Så inleds Saltsjöbadsavtalet från 1938, industrins första så  
kal lade huvudavtal. Det var resultatet av två års aktiva förhand-
lingar mellan SAF och LO, förhandlingar som regelbundet ägde 
rum i just Saltsjöbaden utanför Stockholm. Förhandlingarna 
skedde mot bakgrund av de många konflikter på arbetsmarkna-
den som präglade 1800-talets slut och 1900-talets början, något 
vi berättade om i förra numret av Företagshistoria. Men vad var 
det egentligen som fick arbetsgivarnas och arbetarnas represen-
tanter att sätta sig till förhandling? Varför var inte statsmakten 
inblandad? Och hur kom det sig egentligen att situationen på 
arbetsmarknaden förändrades så dramatiskt efter 1938?

HOT OM LAGSTIFTNING
Det råder vanligtvis stor enighet kring att ett överhängande 
hot om lagstiftning för arbetsmarknaden var det som drev de 
två arbetsmarknadsparterna till förhandlingsbordet. Under 
många år hade bland annat återkommande konflikter och frå-
gor om lönesättning varit föremål för diskussioner i riksdagen, 
liksom försök att lagstifta för att öka arbetsfreden och skapa ett 
fungerande regelverk för hur arbetsmarknaden skulle fungera.

I Nya perspektiv på Saltsjöbadsavtalet nämner professor Peter 
A Swenson två skäl till att lagstiftning var oönskad. För SAF:s 
del skulle till exempel lagstiftning kring konflikträtten kunna 
innebära att det viktiga lockoutvapnet vreds ur arbetsgivarnas 
händer, för LO:s del kunde regleringar innebära minskat infly-
tande över lönebildningen.

I boken Saltjöbadsavtalet 50 år bekräftar historikern Birger 
Simonson den stora betydelsen av hotet om lagstiftning, men 
skriver att det också fanns fler skäl till att staten hölls utanför 
förhandlingarna. Till exempel hade Sverige haft en lång tradi-
tion av att statsmakten inte intervenerar på arbetsmarknaden, 
de senaste årens ökade fackliga anslutning bland lantarbetare, 
förändringar i de långsiktiga strategierna för LO och SAP och 
det socialdemokratiska regeringsinnehavet.

Motståndet mot lagstiftning var inte konsekvent. När det 
1928 kom till stånd lagstiftning kring kollektivavtal och arbets-
domstol, var det något som stöddes av SAF. Och arbetarsidan 
förefaller ha varit vänligt inställd till lagstiftning när den so-
cialdemokratiska regeringen närmade sig dem angående detta 
1936 – något som ledde till ett kvalfyllt val för LO men också 
till att Saltsjöbads förhandlingarna påbörjades.

g

FÖRSÖK ATT KNUFFA PARTERNA TILL FÖRHANDLINGSBORDET
Vid sidan av de många olika händelsekedjor som pekats ut som 
bidragande till Saltjöbadsförhandlingarna, finns det två mycket 
konkreta händelser som gav gnista. En av dessa var en statlig 
utredning, Mammututredningen. Den leddes av överståthålla-
ren Torsten Nothin (1884–1972), medutredare var Frans Severin 
(1889–1972) och Elof Ericsson (1887–1961), och de lämnade sitt 
betänkande i slutet av 1935. Utredningens verkliga namn var 
Folkförsörjning och Arbetsfred, men eftersom den fick ett rikligt 
omfång – totalt över 700 sidor – fick den snabbt smeknamnet 
”Mammututredningen”. Utredarna resonerar i betänkandet 
kring för- och nackdelar med lagstiftning, effekterna av exis-
terande lagstiftning och hur olika försök att lagstifta har fallit 
genom åren. De ger också ett antal rekommendationer om fort-
satta utredningar och, i några fall, om områden där lagstiftning 
kan vara lämpligt. Å ena sidan alltså ett antal förslag på hur ar-
betsmarknaden bör regleras – regleringar som ofta var oönskade 
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av både SAF och LO. Men utredarna öppnar också upp för en 
lösning utan lagstiftning i en skrivning som kan tolkas som en 
direkt passning till arbetsmarknadens parter. Utredarna skriver:  

”Vid behandlingen i riksdagen av Kungl. Maj:ts proposition 
med förslag till lag om vissa ekonomiska stridsåtgärder uttala-
des den förhoppningen, att vederbörande organisationer själva 
skulle så anpassa sina stridsmetoder, att en lagstiftning i ämnet 
icke bleve behövlig. Givetvis skulle en utveckling i denna riktning 
vara den mest önskvärda. [...]

Innan en lagstiftning i ämnet genomföres, synes genom förhand-
ling med de större organisationerna böra såvitt möjligt åvägabring-
as överenskommelser om tillämpningen av vissa normer. En 
lagstiftning, som kunde stödja sig på dylika överenskommelser, 
skulle uppbära det allmänna rättsmedvetandet på helt annat sätt 
än vad annars skulle bliva fallet.”

Om syftet med dessa stycken var att knuffa SAF och LO till 
förhandlingsbordet, ser det ut som om det lyckades. 

Bara drygt tre månader efter att betänkandet lämnats till 
riksdagen inleddes förhandlingarna i Saltsjöbaden. 

Men det fanns ytterligare en händelse som har angetts ha en 
avgörande betydelse för förhandlingarna. I januari 1936 hade Per 
Albin Hansson och socialminister Gustav Möller (1884–1970) 
deklarerat att de tänkte inleda förhandlingar med arbetsmarkna-
dens parter. Detta gjordes vid landssekretariatets sammanträde. 
LO ställde sig positiva till trepartsförhandlingar. Det gjorde 
däremot inte SAF, något som ställde LO inför ett dilemma. 
Å ena sidan kunde de förhandla direkt med regeringen, ledd 
av socialdemokrater, och därigenom säkra lagstiftning på sina 
egna villkor. Å andra sidan: risken med det upplägget var att 
nästa regering kanske inte alls skulle vara s-ledd och därmed 
mindre välvilligt inställd till  lagar som gynnade arbetarsidan. 

DIREKT FÖRHANDLING
Till slut valde LO direkt förhandling med SAF utan inbland-
ning av statsmakten framför vägen över lagstiftning. ”I och 
med att statsmakten på det här viset hölls utanför, formulerade 
LO och SAF också den nya statliga neutralitetslinjen”, skriver 
historikern Anders L Johansson i boken Saltsjöbadsavtalet 50 
år. I och med detta kan vi också med ovanlig tydlighet peka ut 
starten för neutralitetspolitiken och Saltsjöbadsepoken, näm-
ligen det datum då SAF och LO offentligt deklarerade att de 
ämnade förhandla utan statlig inblandning: den 17 mars 1936.

I historieskrivningen har Saltsjöbadsavtalet setts som något  
framdrivet av facket mot arbetsgivarnas vilja och på deras be-
kostnad. Denna bild kan dock ifrågasättas, skriver professor 
Christer Lundh i Nya perspektiv på Saltsjöbadsavtalet, där 
flera forskare pekar på olika omständigheter som rimmar illa 
med bilden. Något som inte nämns av Lundh men som kanske 
kan vara ett exempel på detta är de olika organisationsformerna 
för SAF respektive LO och hur LO:s organisation försvårade 
hållbara avtal på arbetsmarknaden. SAF var redan från början 
en organisation med en centraliserad maktstruktur. LO var 
däremot decentraliserad – enskilda förbund hade makten över 
sig själva i stor utsträckning, och LO:s centrala ledning hade 
liten makt över huruvida de skulle acceptera up pgörelser om 
löner också vidare. 

Därför hade SAF ett tydligt intresse av en centraliserad 
maktstruktur i LO, något som skulle göra det möjligt att slu-
ta ett avtal som skulle gälla hela organisationen i hela landet. 

Drygt två månader senare, den 22 maj 1936, hölls det första 
mötet i det förhandlingsorgan som fått namnet Arbetsmarknads-
kommittén. Vardera förbund skickade en femmannadelegation 
till förhandlingsbordet. De leddes för SAF av Sigfrid Edström 
(1870–1964) och för LO av August Lindberg (1885–1966).

Under två år sammanträdde kommittén ett femtontal gång-
er. Arbetet började med en grundlig kartläggning av dagsläget. 
Stadgarna för LO och dess anslutna förbund granskades, liksom 
de för SAF och dess delägare. ›

Protokollet från första avtalet skrivs under av SAF och LO i Svenska 
Arbetsgivare föreningens lokaler i Södra Blasieholmshamnen i Stockholm. 
Vid skrivbordet sitter  Gunnar Andersson, August Lindberg, Sigfrid 
Edström och Gustaf Söderlund. Stående från vänster: Oscar Karlén, 
Arnold Sölvén, Hilding Molander, Wiking Johnsson, Carl Malmros, 
Nils Holmström och Ivar O Larson.
—
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Målet med granskningen var att hitta bestämmelser som 
kunde lägga krokben för de ansträngningar som nu påbörjades. 
Kollektivavtal som redan fanns på plats inventerades också. 

Våren 1938 hade kommittén kommit fram till fem centrala 
frågor. Dessa gick ut på att effektivisera formerna för förhandling 
och uppgörelser mellan de båda parterna. Det som efterfråga-
des var ett centralt förhandlingsorgan, en förhandlingsordning, 
skydd för tredje mans rätt och skydd mot samhällsfarliga kon-
flikter. Utöver detta fanns också frågor kring avskedandet och 
permitteringen av arbetare. Den 7 september 1938 höll Arbets-
marknadskommittén sitt slutgiltiga justeringssammanträde. 

Nästa steg var att få igenom avtalsförslagen inom respektive 
organisation. Trots att förhandlingarna skett på högsta nivå i 
respektive förbund, fanns inga garantier för att förslagen skulle 
godtas – båda organisationerna hade behövt ge efter på sina krav 
i förhandlingarna. För Sigfrid Edström var den kanske svåraste 
nöten att knäcka att få igenom det tredje kapitlet, som handlade 
om arbetsgivarnas rätt att permittera anställda. I det utarbetade 
förslaget fanns regler för varsel och samråd om uppsägningar, 
något som gick på tvärs med de krav på att fritt säga upp sin 
personal arbetsgivarna drivit sedan decennier. Men den upp-
mjukning de föreslagna reglerna innebar var en nödvändighet 
för att ett avtal över huvud taget skulle bli till – utan det, hade 
LO inte kunnat säga ja.   

För LO:s del handlade det bland annat om att makten flyt-
tades ifrån lokala organisationer in mot den centrala – just 
det SAF hade hoppats på, men något som väckte ont blod 
inom vissa förbund i LO. Både Sigfrid Edström och August  
Lindberg hade alltså ett krävande arbete framför sig med att för-
söka lotsa igenom avtalet i hemmaopinionen. Men båda lyckades.

HEMLIGT TILLÄGGSAVTAL?
Den 14 december höll förhandlarna ett sista sammanträde i 
Saltsjöbaden. Den 20 december skrevs avtalet slutligen un-
der, något som gjordes på SAF:s kontor i Stockholm, enligt  
Ingvar Söderström. Saltsjöbadsavtalet innehåller 33 paragra-
fer fördelade på fem kapitel. Dessa behandlar upprättandet av 

en Arbetsmarknadsnämnd, förhandlingsordning, uppsägning 
och permittering av arbetare, begränsning av de ekonomiska 
stridsåtgärderna samt behandling av konflikter berörande sam-
hällsviktiga funktioner. 

Professor Sten Edlund (1925–2003) har pekat ut Saltsjöbads-
avtalet som ett ”förnämligt aktstycke” sett ur ett juridiskt-tek-
niskt perspektiv, men ett innehållsmässigt svagare avtal. Han 
har, liksom många andra forskare och historiker, svårt att se hur 
ett avtal med det innehållet kunde få så stora effekter på arbets-
marknaden. Historikern Klas Åmark har till och med beskrivit 
texten som ”anmärkningsvärt innehållslös”, speciellt vad gäller 
arbetsfredsproblematiken. ”Och ändå hänvisar många, särskilt 
då företrädare för parterna själva, gång på gång till detta avtal 
som något banbrytande och väsentligt.”

Under ett seminarium vid avtalets 50-årsjubileum föreslog 
Åmark därför möjligheten till att det finns ett parallellt, hem-
ligt tilläggsprotokoll, som kan förklara Saltsjöbadsavtalets stora 
effekt. I tilläggsprotokollet skulle i så fall all statlig inbland-
ning i lönepolitiken förbjudas, liksom öppna strider om riks-
avtalen; det behövde också föreskriva att lönerna skulle sättas 
av exportindustrin i första hand, och att arbetsmarknadspar-
terna ömsesidigt skulle underlätta en så omfattande organise-
ring av arbetare respektive företag som möjligt. ”Om ett avtal 
med ungefär det här innehållet hade undertecknats i Saltsjöba-
den, hade det förklarat betydligt mer av vad som sedan hände”,  
enligt Klas Åmark. 

Saltsjöbadsavtalet ser helt enkelt ut att ha fått mycket större 
effekt än det borde ha kunnat åstadkomma, precis som fläkten 
från en fjärils vingar kan orsaka stora effekter i kaosteorin. 
Åmarks förslag om ett tilläggsprotokoll är måhända inte all-
varligt menat, men det sätter tydligt fingret på den utveckling 
som skedde på arbetsmarknaden efter att avtalet slutits, en 
utveckling som har setts som en följd av avtalet. Två tydliga 
exempel är den kraftiga minskningen av antalet konflikter på 
arbetsmarknaden, och att SAF slutade att använda sig av strejk-
brytarorganisationer. 

LÄTTARE UMGÄNGE
Men kanske är det inte i det slutgiltiga dokumentet förklaringen 
till Saltsjöbadsepokens arbetsfred ska sökas. Förklaringen ligger 
måhända inte i vad som blev, utan i vad man ville åstadkomma 
och hur det gjordes. Ingvar Söderström skriver att ”den riktiga 
Saltsjöbadsandan är att kunna ’ jobba tillsammans, utan att ge 
upp sina ideal och målsättningar’”. Bertil Kugelberg, SAF:s vd 
1947–1966, skriver i en kommentar att ”den allmänna titelbort-
läggning som ägt rum inom Saltsjöbadskommittén spred sig över 
hela det för SAF och LO gemensamma förhandlingsområdet och 
även ut på företagen”, något som gav ett lättare och mindre for-
mellt umgänge. 

Saltsjöbadsepoken inleddes den 17 mars 1936. Från 1938 
innebar den sedan ett lugn på arbetsmarknaden som kraftigt 
kontrasterade mot de konfliktfyllda tider som rått innan avtalet 
blev till. 30 år senare började dock epoken närma sig slutet, när 
radikala krafter fick ett starkare inflytande på arbetarrörelsen, 
och 1976 sades avtalet upp. Hur det kom sig och vad som hände 
sedan, kan du läsa om i nästa nummer av Företagshistoria. 

Saltsjöbadsavtalet innebar starten för en lugnare tid på arbets-
marknaden. 30 år senare började dock epoken närma sig slutet. 
—
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SÅ LYFTE

SIN  
HISTORIA

öltillverkare. 20 miljoner tittare såg deras 
reklamfilm under Super Bowl-finalen i USA. 
För ölmärket Budweiser är historien en viktig 
del av marknadsföringen och därför ständigt 
aktuell.

Text Sara Johansson  |  bild Anheuser-Busch
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A
nheuser-Busch är företaget bakom ölmärket Budweiser.  
I den reklamfilm, som endast sändes under Super  
Bowl-söndagen i februari i år, ses en dramatiserad 
version av hur en av bryggeriets grundare, Adolphus 
Busch, kommer till USA från Tyskland år 1857. Väl 
i USA möts han av uppmaningar att ”Åka hem dit 

han kommer ifrån” innan han så småningom kommer till St. 
Louis där han träffar sin blivande affärspartner, och även bli-
vande svärfar, Eberhard Anheuser. Och med ett handslag över 
en öl är ett av världens mest framgångsrika bryggeripartner-
skap grundat. 

BRYGGERITÄTT I ST. LOUIS
1850 var en tredjedel av St. Louis 77 800 invånare tyskar. Med 
så många tyska invånare hade också ölkulturen följt med till det 
nya landet. 1854 fanns 24 bryggerier i staden. 1860 fanns 40 och 
sju år senare fanns det 53 bryggerier. Adolphus-Busch var alltså 
 inte på något sätt först med att ta den tyska bryggerikonsten till 
St. Louis, men han var övertygad om att han kunde göra det 
bättre än någon annan. 

Genom att börja arbeta för sin svärfar Eberhard Anheuser 
– han gifte sig med Lily Anheuser 1861 – kunde Busch göra 
verklighet av sina ambitiösa idéer. Han började till exempel 
pastörisera ölet för att förlänga hållbarheten på flasköl. Kyl-
vagnar till tåg och ishus utefter järnvägen var andra innovati-
va idéer som gjorde att deras öl spreds långt utanför St. Louis. 
1876 skapade han tillsammans med sin vän Carl Conrad märket 
Budweiser. Framgångarna lät inte vänta på sig och 1879 änd-
rades företagsnamnet till Anheuser-Busch Brewery Association.  
Efter svärfaderns död 1880 tog Busch över ledningen i företaget.

DUKTIG REKLAMMAN
1897 hade Anheuser-Busch hela 17 ölmärken ute på marknaden. 
En stor del av framgångarna kan tillskrivas Buschs känsla för 
marknadsföring och reklam, både för sina produkter och för sig 

Tyskfödde Adolphus 
Busch tog öltillverkningen 
ett steg längre när han 
kom till St. Louis.
—

Budweisers klassiska etikett formgavs av Carl Conrad, 
och är delvis skriven på tyska.
—

själv. I stället för enkla visitkort att lämna ut till affärsbekanta 
skapade han fickknivar med företagets eller det specifika ölmär-
kets logga. Men det var inte bara en enkel reklamprodukt – tittade 
man i ett litet hål på kniven såg man ett porträtt av Adolphus 
Busch. Etiketter och affischer var genomarbetade och det var 
Carl Conrad som skapade Budweisers berömda etikett, som 
till viss del är skriven på tyska och i princip ser likadan ut idag. 

Adolphus Busch dog 1913 och tusentals människor kom till 
hans begravning för att visa sin respekt. Han sägs ha varit en 
mycket social person som hade lätt att handskas med människor. 
Kanske hade det att göra med att han var nummer 21 i en rad 
av 22 syskon. Han hade dessutom 13 barn.
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Tracy Lauer har titeln Cheif Storytellung Officer. "Det handlar inte bara om 
att samla in historien – det handlar om berättelserna som finns", förklarar hon 
sin titel vid en konferens för företagsarkiv som Centrum för Näringslivshistoria 
arrangerade i april.
—

RÄTTSTVIST LEDDE TILL ÖKAT HISTORIEINTRESSE
2008 gick Anheuser-Busch samman med belgisk-brasilianska 
InBev och bildade ABInBev (Anheuser-Busch InBev), med  
huvudkontor i Leuven i Belgien. Det innebär att det amerikanska 
bryggeriet numera är en del av världens största bryggerikoncern. 
Varumärket Budweiser är dock fortfarande så amerikanskt det 
kan bli, och ölet bryggs på 12 olika platser i USA.

Tracy Lauer är arkivarie och ”Cheif Storytelling Officer” på 
Anheuser- Busch. Hon berättar att Budweiser idag anses vara 
världens mest värdefulla ölmärke. Kanske är det då inte så kon-
stigt att företaget slår vakt om sin historia. Då och då hamnar 
Budweiser i juridiska tvister och det var efter en särskilt svår 
rättstvist med ett tjeckiskt ölmärke som företaget valde att starta 
sitt arkiv. Det är inte öppet för allmänheten, men sedan två 
år tillbaka finns ett museum som berättar mer om företagets 
bakgrund i hemstaden St. Louis. Det här intresset för det egna 
företagets historia ledde också till att man 2016 tog fram en ny 
flaska för Budweiser, inspirerad av en flaska från 1933. 

− Det hjälpte verkligen till att återetablera märket. Vi fick 
ett fantastiskt gensvar från konsumenterna. När flaskan gjordes 
om fick ölet ett uppsving. Likaså med Bud Light som senare 
gjordes om. Det en bra produkt som nu har en ”vintage twist”, 
säger Tracy Lauer.
Är den här typen av history marketing en hype?

− Det är väldigt populärt just nu, men jag tror att det kom-
mer att fortsätta vara det. Folk tycker om att prata historia, 
säger Tracy Lauer.

BLEV DEL AV POLITISK DEBATT
Reklamfilmen på Super Bowl orsakade en viss kontrovers då 
den offentliggjordes bara några dagar efter president Trumps 
beslut om att stänga USA:s gränser för medborgare från vissa 
länder. Filmen blev då ett slagträ i den politiska debatten. Det 
var inget som förutsetts av företaget som startat arbetet med 
reklamfilmen fyra månader tidigare, men att lyfta företagets 
tidiga historia och dess tyskfödda grundare var en genomtänkt 
marknadsföringsstrategi. Budweiser är stolta över sin historia 
och vill visa det. 
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MED BARNEN

PÅ JOBBET

åren 1935 stod Sveriges första kompletta kollektiv-
hus färdigt på John Ericssonsgatan i Stockholm. 
Huset var ritat av arkitekten Sven Markelius och 
inspirerat av Alva och Gunnar Myrdals nytänkan-
de bostadssociala idéer. En viktig del i konceptet 
var daghemmet i husets bottenplan. Projektet blev 

mycket omdiskuterat och inte minst den grundläggande tanken 
att kvinnor skulle få större möjlighet att kombinera familj och 
yrkesliv var för många ytterst kontroversiell. Från ledande po-
litiskt och fackligt håll ansågs att de arbetstillfällen som fanns 
skulle gå till män, framför allt till dem som var familjeförsörjare. 
Man var också orolig för att kärnfamiljens roll skulle komma 

V
i gungning om kvinnorna började jobba utanför hemmet och 
barnen ”uppfostrades kollektivt”. Men behovet fanns helt klart 
och daghem i olika former började så småningom att dyka upp, 
både på andra håll i Stockholm och ute i landet.

SÄTT ATT FÅ UT KVINNOR I PRODUKTIONEN
I 1940-talets början landade dagisidén på Lidingö där någ-
ra social demokratiska kvinnliga ledamöter, under brinnande 
världskrig 1944 väckte en motion om dagis i stadsfullmäktige. 
Saken väckte intresse hos Lidingö stad, men efter utredning 
ansåg man sig inte ha råd med den lokal som skulle krävas för 
ett daghem. Således vände man sig till Lidingös mest bety-

Text Eva Ersson Åbom

dagispionjärer. Den 4 oktober 1944 skickade AGA-koncernens 
direktion ut ett överraskande radikalt och jämställdhets-
stödjande meddelande till sina avdelningschefer och förmän.  
Företagsledningen ville veta om de såg något behov av ett 
 daghem för medarbetarnas småbarn. I botten låg tanken att 
starta ett företagsdagis tillsammans med Lidingö stad.

Under beredskapsåren 
försökte AGA locka fler 
kvinnor att arbeta på 
företaget.
—
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efter de instruktioner man fick av den blivande daghemsföre-
ståndarinnan. Köket försågs med en värmespridande, effektiv 
och lättanvänd AGA-spis. Mycket i den dåtida miljöbeskriv-
ningen kan kännas igen från 2000-talets förskolor med leksaker, 
gungor, sandlåda, ljus och glad stämning, sovplatser och möbler 
i lilleputtstorlek. AGA-dagiset blev Lidingös första, och förblev 
länge öns enda, dagis. 

Bland annat till följd av en långvarig strejk och fördröjda  
materialleveranser blev invigningen av Lidingö daghem för barn 
inte av förrän den 15 september 1945. Men sedan strömmade 
barnen till och fick vara på dagis från sjutiden på morgonen till 
klockan 17. Barnen började som tvååringar, de skulle vara ”torra” 
och blöjfria, och stannade fram till dess att de började i skolan. 
Ekonomin byggde på att AGA hyrde ut villan till Lidingö stad 
och gav ett årligt verksamhetsbidrag på 6 000 kr. Därigenom 
fick man också tillgång till 12 av 25 tillgängliga barnplatser 
till behövande medarbetare. Dagispersonalen var anställd av  
Lidingö stad. Avgifterna beräknades efter myndighetsföre- 
skrifter med hänsyn till familjestorlek och inkomster och kunde 
variera från 50 öre per barn och dag till 2,65 kr per barn och dag.  

FÖREGÅNGARE
Marie-Louise ”Lisen” Lindman, nu 87 år, började som 15-åring 
jobba på AGA 1944 och stannade i 50 år fram till sin pensione-
ring. 1950 började hennes tvåårige son Arne på AGA-dagiset och 
idag säger hon bestämt att ”AGA var ju föregångare i allt socialt, 
blev man sjuk fick man gå till AGA:s egen doktor, behövde man 
skjuts fick man hjälp, bostäder hade de till subventionerad hyra 
och så detta dagis – utan det hade jag ju inte kunnat försörja mig”. 

Under 1950-talet ökade efterfrågan på arbetskraft rejält och 
kvinnorna klev på allvar ut på den svenska arbetsmarknaden. 
Barntillsynen behövde lösas för allt fler och på 1960- och 1970- 
talet började den kommunala dagisutbyggnaden ta ordentlig 
fart. 1985 beslutade så riksdagen att alla barn skulle ha rätt till 
kommunalt dagis. Enligt skollagen är kommunerna numera 
skyldiga att erbjuda barnomsorg till alla barn över ett år. 

Utan dagiset hade det varit 
svårt för Marie- Louise 
Lindman och andra kvinnor 
att komma ut på arbets-
marknaden. Till vänster 
hennes son Arne som 
började på AGA-dagiset  
som tvååring.
—

Marie-Louise Lindmans (tidigare Eriksson) legitimations-
kort från tiden på AGA, där hon började som 15-åring.

—

dande arbetsgivare AGA, med en förfrågan om intresse och 
ekonomiskt bistånd.

 I AGA:s olika verkstäder gick produktionen för högtryck 
1944. Flera av dem var omställda till utveckling och produktion 
av statligt beställt försvarsmateriel medan andra fortfarande 
tillverkade för civil användning. Från att företaget hade varit 
starkt dominerat av exportefterfrågan var det nu inhemska 
behov som primärt skulle stillas. Många av de manliga med-
arbetarna var krigsplacerade i AGA:s verksamhet samtidigt 
som många andra män var utkallade till beredskap. Företaget 
behövde mer folk i produktionen och då tittade man lite extra 
på den kvinnliga potentialen. Resultatet blev att AGA köpte 
fastigheten Törnrosvägen 1, som tidigare bebotts av AGA:s 
egen sjuksyster. Det var en sliten tvåvåningsvilla på en stor tomt 
med egen trädgård. AGA renoverade och barnanpassade huset 
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FÖRETAGSQUIZET Testa dina kunskaper om näringslivshistoria!

FÖRETAGET 1954 lanserade 
företaget husbocks

försäkringen.

Utöver kärnverk
samheten verkar 

företaget inom om
rådena matsäkerhet, 

fuktkontroll 
och brandskydd.

Företagsnamnet 
lånades 1981 av ett 
svenskt punkband.

De skyltar som före
taget satte upp blev 
kvalitetsstämplar 

i kundernas 
 fastigheter. Vissa 

sitter kvar än idag.

Namnet är latin 
och betyder ”mot 

vägglus”.

PROFILEN Handplockades vid 
24 års ålder av 

Wallenberggruppen 
till Svenska 

Turbinfabriks AB 
Ljungström (STAL). 

Samma år beslöt 
Svenskt Näringsliv 
att instifta ett pris 

till hans minne.

Under två års tid, 
1961–1962, var han 
utlånad till flyg

konsortiet SAS och 
tjänstgjorde som vd.

Hann under sin 
karriär även med 

ordförandeskap i ABB, 
SAF och svenska ICC.

…och i företaget ASEA 
hann den produktive 

Curt med att vara 
både direktör och 

ordförande.

PRODUKTEN Produkten skapades 
1922 och är baserad 

på celluloid löst 
i aceton.

Varumärket ägs 
sedan 2001 av 

tyska Uhu.

Den 18 juni 1922 
demonstrerade NK  

produkten i  
Ljusgården – en  
mycket uppmärk

sammad reklamkupp.

Därmed vill vissa 
hävda att denna  
limprodukt var 

föremål för Sveriges 
första reklamfilm.

Enligt sloganen 
använder alla 

detta klister, utom 
maskoten – för den 

är en åsna!

ÅRTALET  Dammsugaren Lux
börjar säljas 

i Sverige.

Detta år föds så vitt 
skilda individer som 

Prins Bertil,  
Jackson Pollock  
och Johnny Bode.

Gustaf Dalén förlorar 
synen i en olycka  
i september, och  

tilldelas Nobelpriset 
i fysik i december.

På nybyggda  
Stockholms Stadion 

hålls olympiska 
sommarspelen.

RMS Titanic sjunker 
till havets 

botten under sin 
jungfruresa.

ORTEN På orten fanns 
Grönvalls läderfabrik 

och Tudor batteri
fabrik. Samtliga av 

dessa verksamheter 
är nu nedlagda.

I Valhall Park, före 
detta flygflottilj 

utanför orten, bygger 
Koenigsegg sina 

 exklusiva sportbilar.

Både Jarl Kulle 
och Jill Johnson 

är födda i 
trakten.

Sedan 1937  tillverkas 
här glass, idag 

så mycket som 1,2 
miljoner liter årligen. 

Glasstillverkaren 
bär ortens namn.

Över hälften av 
ortens invånare 

sägs äga en lergök, 
och denna skånska 
ort kallas ofta för 

lergökastan.

Frågekonstruktör Gustav Svensson 

Företaget: Anticimex AB Profilen: Curt Nicolin Produkten: Karlsons Klister Årtalet: 1912 Orten: Ängelholm
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Gustaf Dalén

ANDERS JOHNSON

Förlaget Näringslivshistoria 

Gustaf Dalén tillhör toppskiktet av 
uppfinnare som skapade Sveriges ”snille- 
industrier”. Både hans uppfinningar och 
hans öde – drabbad av blindhet efter en 
sprängolycka – är flitigt omskrivna.

Men Anders Johnson utvecklar och 
förklarar också uppgifter som inte är lika 
välkända. Till dem hör Daléns flygin-
tresse (han samarbetade med flygpionjä-
ren Enoch Thulin) samt pionjärarbeten  
inom svetsteknik, radio, medicinteknik 
och ljudfilm. Han avslöjar också bakgrun-
den till den berömda AGA-spisen: ved-
spisar innebar slöseri med bränsle.

Gustaf Dalén var flitigt verksam både 
som uppfinnare och företagare även sedan 
han 1912 hade mist synen. Han tog till  
exempel ut över 30 patent efter olyckan. 
Samtidigt var han aktiv kommunal- 
politiker.

Det är för tidigt att säga att Anders 
Johnson har skrivit den definitiva bio-
grafin om Gustaf Dalén, men grundlig 
är den. Min enda invändning gäller for-
matet. Boken är onödigt stor, tung och 
svårhanterlig.
/Börje Isakson

I skuggan av ett geni
Arvet från uppfinnaren som 
tog hissen upp till himlen 

ANNA SUNDSTRÖM LINDMARK

North Chapter

Författarinnan är barnbarn till upp- 
finnaren och geniet Alvar Lindmark, 
mannen som skapade Alimak och de 
kuggstångsdrivna hissar som är företa-
gets mest omtalade produkt.

Men detta är inte en företagar-/före-
tagshistoria i vanlig mening, utan en så 
kallad autofiktiv roman. Den berättar hur 
författarinnan söker sanningen bakom 
de antydningar om egendomligheter som 
cirkulerar inom familjen och bekantskaps-
kretsen.

Med växande oro för sin egen psykis-
ka hälsa avtäcker hon historien om hur 
hennes farfar uppfinnaren byggde upp 
ett framgångsrikt företag, och miste det.

Det är ett porträtt av en kreativ man 
och hans svårigheter att leva ett normalt 
– och för banken acceptabelt – liv och hur 
svårigheterna smittar av sig på barn och 
barnbarn.

”I skuggan av ett geni” är en unik 
och drabbande skildring av vad som kan 
ske bakom företagarfasaden och hur det 
drabbar omgivningen. 
/Börje Isakson

mama mia!
Min resa från barnmorska  
till framgångsrik entreprenör

CHRISTINA WAHLSTRÖM

Ekelids

Idag driver Mama Mia  mödravårds-  
och barnavårdscentraler, barnläkarmot- 
tagningar med mera i Stockholm, Malmö 
och Rimbo. Men det hela började i betyd- 
ligt mindre omfattning 1988. Då beslöt 
barnmorskan Christina Wahlström, i 
protest mot den stelbenta sjukhusvärl- 
den, att starta eget tillsammans med tre 
kolleger. Det blev starten på en besvär- 
lig resa. Kollegerna gav upp, Christina 
fortsatte. För det kom hon bland annat 
att utses till en av Sveriges bråkigaste 
kvinnor och ”A Perfect Entrepreneur”. 
Men det tog flera år och många strider. 

Christina Wahlström berättar med 
glimten i ögat, men utan att hymla, om 
ett envist stångande mot paragrafrytteri, 
revirstrider och fula trick. Hon och hennes 
medarbetare byggde upp företaget paral-
lellt med att vård-Sverige förändrades och 
började privatisera. Men hon anser att 
mycket återstår att göra. Hennes berättelse 
(skriven med hjälp av Marie Dahlberg) är 
både underhållande och skakande. Den 
bör bli obligatorisk läsning för alla med 
ansvar för den svenska vårdens utveckling.
/Börje Isakson
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»Landets ståndspersoner 
övergick till att nästan  
enkom berusa sig med 
punsch – det var inte  
ovanligt med en liter  

om dagen!« 

DEN UTLÄNDSKA
PUNSCHEN

krönika

n egenhet i den svenska gastronomiska historien är 
att punsch fullständigt dominerade borgerlighetens 
dryckesvanor från mitten av 1800-talet och fram till 
första världskriget. Så till den grad att det i Svenska 
Akademiens Ordbok ingår mer än 50 ord som börjar 
på punsch! Ingen annan dryck är så svensk, inte ens 

mellanmjölk, men det är en sanning med modifikation. Punschen 
blandades nämligen inte bara på importvaror (arrak, rörsocker, 
citron och te) utan har även en förhistoria då den dracks över 
stora delar av världen.

På 1600-talet fick européerna kontakt med arrak på Jakarta 
och samtidigt hade andra kolonialister inlett romtillverkning 
i Väst indien. Dessa destillat hade betydligt mindre bismak än 
europeiskt sädesbrännvin, men lämpade sig ändå inte att dricka 
oblandade. Därför uppkom vanan på fartygen hem från tropi-
kerna att blanda bål på sprit, citron, socker och te – en sed som 
snart spred sig till lands. Framåt 1700-talet var punschbålar 

E

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

populära i hela Europa, särskilt i nationer med mycket sjöfart som 
England, Holland, Spanien och Portugal. Arrak eller rom var 
vanligast som bas, men fransmännen blandade den på konjak.

Den första källa där en svensk dricker punsch är en lega- 
tionspräst i Konstantinopel, Sven Agrell, som skriver om ”dhen 
ängelska Poins” i sin dagbok 1710. Först 1733 började stor  
arraksimport till Sverige. Man blandade punschen själv och 
drack den het eller svalnad. I Sverige kom ”punsch” att beteckna 
bål gjord på arrak eller ibland rom, medan ordet ”punch” på 
engelska fick bredare innebörd.

Svensk blir punschen först på 1800-talet: 1845 började  
Cederlunds sälja drickfärdig punsch på flaska, andra företag 
tog snart efter. Det blev nu populärt att dricka punschen iskyld, 
vilket fick punschförsäljningen att explodera. Landets stånds-
personer övergick till att nästan enkom berusa sig med punsch 
– det var inte ovanligt med en liter om dagen!

Även utomlands klingade vanan att brygga punschbål av, 
men utan att ersättas av flaskpunsch. När jag för tio år sedan 
vallfärdade till Santiago de Compostela gjorde jag dock ett in-
tressant fynd. Längst in i en gammal kolonialvaruaffär stod 
några dammiga flaskor spansk punsch. Gjorda på brandy med 
en etikett uppenbart layoutad på 1800-talet med ett rykande 
punschbål och tretungade flaggor. En etikett så lik Karlshamns 
Flaggpunschs att man nästan undrar om LO Smith, som hade 
affärer med Spanien och var den som 1885 skapade varumärket 
flaggpunsch, här kan ha hämtat inspirationen. 
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    EFTER 
 KATASTROFEN

Mrs Chengs
Den kinesiske flygkaptenen lärde 
svenskarna äta vårrullar och hälla 
soja i köttbullar.

Saltsjöbaden 2.0
Sista delen om Saltsjöbadsavtalet 
handlar om utvecklingen efter 
avtalets undertecknande.

Många företag och branscher har genomgått 
allvarliga kriser. men vad hände efteråt?



ICAS
 

JUBILEUMSÅR

2017
Missa inte! 

Gratis seminarier för dig med intresse för livsmedelsbranschen. 

Ons 14 juni: Konsumentupplysning – medvetna och säkra konsumenter
Tis 12 sep: Marknadsföringens betydelse och påverkan

Tis 14 nov: Hållbarhet – förr, nu och i framtiden

tid & plats: kl.15-17, Handelshögskolan i Stockholm

Anmäl dig på 

naringslivshistoria.se

                                        Centrum för Näringslivshistoria arrangerar i samarbete med Hakon swenson stiftelsen.
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Den omöjliga idén
blir aldrig gammal

I år firar ICA 100. Läs mer om idén med fria handlare i samverkan,
om maten, kunderna och reklamen på ica-historien.se

»B
rännvinsbränningen är en hederlig hantering och brännvinsbrännare lika aktningsvärda som

 andra m
änniskor.« – L

O
 Sm

ith




