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BLÖTT I VARUHUSET
Vid en översvämning i källarplanet på varuhuset NK i Stockholm
1947 blev en yta på minst 5 000 kvm vattenskadad. Köks- porslins- och
radioavdelningarna blev värst drabbade. Läckan sades ha orsakats av
sättningar i gatan. På bilden syns en okänd medarbetare ta hand om
räddat material. Ur NK:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

ledare

KRASCHA OCH

BÖRJA OM

I

arbetet med tidningen får jag ständigt nya aha-upplevelser. Ibland blir
jag dock lite mer förvånad än vanligt. Jag hade till exempel ingen aning
om att Jan Stenbeck, en av 1900-talets mest framgångsrika svenska entreprenörer, startade sin framgångsrika företagarbana med att importera
och sälja skoltröjor av amerikanskt snitt. Företaget, Catco, verkar till en
början ha gått riktigt bra, men så småningom gick han som bekant över
till att verka inom helt andra branscher. Stenbeck var en mästare på att se vad
som låg rätt i tiden, och agera därefter.
Att känna av sin samtid, vilka strömningar och förändringar som är på
gång, verkar vara lite av en nyckel för att överleva som företag eller bransch.
De som sticker huvudet i sanden och vägrar anpassa sig går ofta under. Det
här numret av Företagshistoria tittar närmare på några stora bransch- och
finanskriser och vad som hänt efter dessa. Vår gästkrönikör, professor Lena
Andersson-Skog, uttrycker det som att man behöver ”seghet och förändringsförmåga” för att klara en kris. Och att krisen inte alltid behöver vara av ondo.
Det här är något som jag tänker kan appliceras även på ett mer personligt
plan. Vi kan alla krascha, men ser vi de möjligheter vi har omkring oss och
uppbådar styrkan att ta tag i dem, så kan den stora krisen visa sig vara en
välsignelse. I alla fall i efterhand.

Sara Johansson

FOTO:Johan Strindberg

Chefredaktör
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BILD: Marcus Hansen/ Kungliga Operan

Skribenter: Bodil Hasselgren BH Sara Johansson SJ

Tidlös

ELEGANS

BILD: Anders Thessing

Den klassiska herrstilen är lika aktuell i dag
som förr. Men vad ska en stilfull herre dra på
sig inför en jakthelg? Eller en tennismatch?
Utställningen ”Elegansen lever” på Hallwylska museet i Stockholm ger dig svaren. Utställningen, som pågår fram till den 1 okto
ber, presenterar en rad exempel på plagg och
accessoarer att bli inspirerad av för den som
satsar på klassisk elegans. SJ

250 år av

OPERA DIGITALISERAD
Stora delar av Kungliga Operans arkiv i Stockholm har digitaliserats. Skis-

ser, kostymer och affischer från 1773 fram till i dag har gjorts sökbara.
Eftersom Operan ingick i samma organisation som Kungliga Dramatiska Teatern från dess grundande 1788, finns det även handlingar från
Dramatens verksamhet i arkivet fram till 1907 då de fick ett eget arkiv.
På Operans webbplats ligger materialet under samlingsnamnet
Arkivet. BH

Stockholms Hantverksförening
Jubilerande

TIDNINGAR
Det har funnits dagstidninga r i Sverige sedan

1700-talet. Under senare halvan av 1800-talet
startades flera av de stora tidningar vi läser än
i dag. I år säger vi grattis till Ölandsbladet och
Helsingborgs dagblad som båda firar 150 år. SJ
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170 ÅR
Stockholms Hantverksförening (i dag Hantverkarna Stockholm) bildades
1847. Det skedde vid ett möte den 11 juni, då huvudstadens hantverkare
och fabriksidkare samlades i det gamla rådhuset vid Riddarhustorget.
I stället för de tidigare skråna skulle i varje stad idkare av hantverk nu
utgöra en hantverksförening.
170 år efter föreningens grundande består medlemmarna av hantverksföretagare inom såväl traditionella hantverk som korgmakare
och stenhuggare, som modernare, exempelvis bilsadelmakare och
VVS-montörer. SJ

BILD: Värmlands museum
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Årets industriminne finns i

mäklare firar

VÄRMLAND

80 ÅR

Långbans gruv- och kulturby har utsetts till Årets Industriminne 2017 av
Den 1 april 1937 öppnade Eric H Lundgren

Svenska Industriminnesföreningen. Långban i Filipstads kommun är
en av världens mineralrikaste platser. Den välbevarade bruksmiljön
minner om det värmländska bergsbrukets rika historia. Utmärkelsen
får de bland annat för arbetet med projektet ”Från flyktingmottagande
till samhällsdeltagande – Långbans gruv- och kulturby som drivkraft
för samverkan över gränser.” BH

BILD: Margarita Feldman

Svensk Fastighetsförmedlings första mäklarkontor i Linköping. Under de 80 år som
gått sedan dess har företaget växt till 1 200
medarbetare som återfinns på 230 kontor,
eller bobutiker, över hela landet. SJ

Ny utställning i
20 år av

FÖRETAGSHISTORIA
I år är det 20 år sedan Centrum för Näringslivshistoria gav ut sitt första

nummer av Företagsminnen – föregångaren till den tidning du just
nu håller i din hand. Då var det en ganska enkel skrift, utan bilder,
som endast skickades ut till föreningen Stockholms Företagsminnens
medlemmar. Mycket har alltså hänt under dessa 20 år, men fokus på
intressanta företagshistorier består. SJ

FALU GRUVA
En gång i tiden var Falu Gruva den största

kopparproducenten i Europa och kallades
för rikets skattkista. Gruvan stängdes 1992
och är nu ett uppskattat turistmål. Sedan
2001 har gruvan även status som världsarv.
I sommar öppnade en ny utställning i Gruvmuseet som visar gruvans hela utveckling
från vikingatiden fram till modern tid. Förutom en historielektion utlovas även prova
på-aktiviteter. BH
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KULTHÖGTALARE I

		BETONG
ljudmästaren. På 1980-talet lanserade ljudföretaget Rauna of Sweden
betonghögtalaren. Med sin utmanande form och avancerade teknik blev
den en omedelbar succé både i Sverige och utomlands. I dag har
högtalaren hunnit nå kultstatus.
Text Kristin Mörck | Bild Rauna of Sweden

D

et sämsta man kan göra med sex spånskivor är en
högtalare!" utropade en mässbesökare när han fick se
Rauna of Swedens betonghögtalare för första gången.
Hans ord var så träffsäkra att de raskt förvandlades
till tillverkarens reklamslogan. Och entusiasmen över
högtalaren var inte konstig – Rauna erbjöd något helt
nytt. Högtalarlådorna i trä framstod plötsligt som rena rama
fuskbyggen när man jämförde dem med en högtalare lika tung
som en lågstadieelev och med ett ljud så klart att det kändes
som att befinna sig mitt i en konsertlokal.
Historien om betonghögtalaren började i en hifi-butik i Karlskoga. Här byggde musikprofilen och ljudkännaren Bo Hansson
högtalare och producerade akustisk musik. Han insåg att något
tyngre än trä behövdes för att ljudet inte skulle studsa runt i
högtalarlådan och förvrängas på vägen till lyssnaren. Hemma
i sin villa provade han att gjuta ett bashorn i betong som började i källarens gillestuga och mynnade ut bakom ett galler i
vardagsrummet. Ljudet blev unikt. 1982 bestämde han sig för
att tillsammans med kollegan Lennart Bergstedt och ingenjören Olle Neckman satsa på högtalare i betong. Företaget fick
namnet Rauna of Sweden, efter Hanssons finska släktnamn
Raunavaara. En logotyp i form av en runsten fick symbolisera
den tunga betongen. Modellerna fick namn som Njord, Leira
och Tyr.
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1983 lanserades den första modellen, Leira. Med ett för branschen nytt material och en periskopliknande form pockade hon
på uppmärksamhet. Trots tyngden gick högtalarna på export
och ungefär 80 procent hamnade utomlands. Betongen lackades
vit, men i Tyskland såldes de även i rå betongfinish i exklusiva
inredningsaffärer. Under flera år var Rauna marknadsledande
för högkvalitativa högtalare i Sverige.
I mitten av 1980-talet valde Hansson att lämna bolaget och
började i stället tillverka betonghögtalare under samma namn
som sitt skivbolag – Opus3. De fick en kantigare form och namn
som Chaconne, Chorus och Credo. Under tiden lanserade Rauna
of Sweden nya modeller – Freja, Balder och Ymer.
Framgångarna för betonghögtalarna ledde snart till att fler
ville rida på trenden. Byggföretaget Skanska gav sig i slutet av
80-talet in i leken med Cheops, en pyramidformad högtalare i
ett betongliknande kompositmaterial.
Under det tidiga 1990-talet började problemen hopa sig för
betonghögtalarna. Opus3 krossades av finanskrisen och Rauna
fick ekonomiska problem till följd av ett ödesdigert byte till en
felaktig lack. Ett stycke hifi-historia gick i graven. I dag är betonghögtalaren kultförklarad och konstruktören Bo Hansson,
som gick bort 2011, hyllas som en av hifi-världens största genier.
2011 köptes Raunas formar och utrustning av HiFi-punkten AB och högtalartillverkningen återupptogs i liten skala.

FÖR ETAGS HISTOR IA #3

En tidig reklambild. Olle Neckman var grafiskt kunnig och hade
de rätta kontakterna. Rauna of
Sweden fick en flygande start i
reklamsammanhang.
Fotograf: Olle Neckman.
—

För konstruktören Bo Hansson (1940-2011) kretsade det mesta kring ljud och musik. Foto: Privat.
—

Högtalarelement monteras på Raunas fabrik
i Åtorp. Fotograf: Olle Neckman.
—
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HÖGFJÄLLSHOTELLET
- KUNGLIG FRISTAD UNDAN NAZISTERNA
rna len
BIL D: Ve cko jou

Text Johannes Ståhlberg | Bild Erik Bäckvall/ Skistar

Klockan har passerat midnatt på Högfjällshotellet i Sälen den
nionde april 1940. Det ligger både oro och förväntan i luften. Hotelldirektör Johan Wilhelm Klüver har nämligen just annonserat att den
norska kungafamiljen är på flykt och väntas hit i kväll.
Klockan 02.30 händer det. Städerskan Märta Lind har gömt sig
tillsammans med några kollegor i en städskrubb. Dörren står lite på
glänt så att de ska kunna få en glimt av flyktingarna. Efteråt förklarade sig Märta Lind med att ”vi visste inte hur vi skulle hälsa på de
kungliga så vi tyckte att det var bäst att gömma oss. Där kom kronprinsessan Märtha med barnen och flera sköterskor [… ]. Allt var så
hemligt.”
Hotelldirektör Klüver var själv norrman (född 1901, död 1981 i
Stockholm), och han engagerade sig handgripligen i sina landsmäns
öde. Med Högfjällshotellet som bas fungerade han som kurir till
kung Håkon, och kunde genom kontakter med försvarsstaben föra
kött och drivmedel över gränsen.
Högfjällshotellet var nästan nytt när den norska flyktingfamiljen
fick husrum där 1940. Bara tre år tidigare hade Dagligt Allehanda
rapporterat om att ett ”betonghotell i Dalafjällen med all världens
lyx” var på väg att byggas. Något som skribenten ansåg var ”ungefär
det djärvaste företag i turistbranschen som startats i det här landet”.
Men bygget föregicks av vissa finansieringsproblem. Våren 1935
bjöd därför Johan Wilhelm Klüver in ett antal näringslivstoppar,
bland andra Jakob Wallenberg, till Sälen. Med stort besvär fraktades
såväl de höga herrarna som spädgrisar, lamm och en fransk kock upp
på fjället med släde. Och på granrisbänkar runt en muntert sprakande brasa lyckades direktör Klüver uppenbarligen charma sina
tilltänkta finansiärer.
Johan Wilhelm Klüver charmade inte bara de stora. Också lokalbefolkningen tog honom till sitt hjärta, kanske bland annat för att
han betalade nästan dubbel timlön mot vad de var vana vid. Fast
det hindrade dem förstås inte från att skämta om de fina gästernas
vintersportvanor. På bygden hette det att ”hotellets gäster har stora
motionsrundan runt hotellet och lilla rundan runt flaggstången”.
Om dagens gäster har mer omfattande motionsrundor må vara
osagt. Sälens Högfjällshotell, som i år fyller 80 år, lever i alla fall vidare i högönsklig välmåga, numera under ägaren Skistars flagg.
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Också en form av kris. Explosionsskada
på Vin&Sprit-fabriken på Reimersholme,
februari 1946. Bild: Skandias arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
—
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TEMA:
efter krisen
_

UNDERGÅNG
					ELLER

NYSTART
Text Mats Carlsson Lénart

företagskriser. Sveriges företagshistoria är full av
exempel på företag som fötts, vuxit och blommat för
att sedan försvinna när förutsättningarna förändrats.
Andra har lyckats överleva genom att anpassa sig till
en ny verklighet.
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rekordvinster. Problemet var att Facit innerst inne vägrade tro
att de mekaniska maskinernas tidevarv var över.
Tusentals anställda sades upp. Facits vd och storägare Gunnar Ericsson tvingades 1972 sälja koncernen till Electrolux för
en spottstyver. Några år senare började ny digital teknik ersätta
skrivmaskinerna. Facit likviderades slutligen 1998.

HUSBRANSCHEN KLARADE KRISEN

D

en 4 augusti 1978 sjösattes det största fartyg som
någonsin byggts i Sverige – den 364 meter långa supertankern T/T Nanny – vid Uddevallavarvet. Det var
en fantastisk syn att se detta jättefartyg baxas genom
de smala sunden mellan Uddevalla och öppna havet.
Uddevallavarvet grundades genom att ett krigsvarv
i USA köptes in, monterades ner, skeppades över Atlanten och
sattes upp i Uddevalla. Året var 1946. Timingen var perfekt.
Efter kriget som tagit så många fartyg ville hela världen ha
nytt tonnage.
Men när gigantiska Nanny sjösattes 32 år senare var Uddevallavarvet redan dödsdömt, även om ingen ville tro det den där
festliga augustidagen när 499 000-tonnaren gled ner i vattnet.
De svenska civilvarven klarade inte längre konkurrensen med
utländska varv utan hölls vid liv enbart med konstgjord andning
från staten och några år senare var hela industrin död.
Uddevallavarvet hade som mest kring 4 000 anställda, en
jätteanläggning som dock bara existerade i 40 år. När det lades
ner 1986 gick staten in med det så kallade Uddevallapaketet. På
varvsområdet byggde Volvo en ny bilfabrik som startade 1988
men lades ner redan 1993, på grund av dålig efterfrågan på b
 ilar.
Men det är en annan historia.

Något av en svensk specialitet är monteringsfärdiga hus, framför allt trähus.
De första trähusfabrikerna grundades i Småland på 1920-talet. Efter andra världskriget började en snabb expansion. I
Mockfjärd i Dalarna låg det största företaget, A-B Elementhus,
grundat 1952. På knappt 50 år tillverkades där drygt 25 000 hus.
Men i början av 90-talet kom krisen med full kraft. Sverige
drabbades inte bara av en allvarlig lågkonjunktur, värdena på
hus sjönk och räntorna var rekordhöga. Så mycket som 90 procent av marknaden försvann.
Några husföretag klarade inte krisen, bland dem anrika Borohus som börjat tillverka egnahem redan på 20-talet. (Boro är en
sammandragning av företagets ursprungliga slogan bo i ro i eget
bo). Boro var dock ett så starkt varumärke att namnet köptes
av en konkurrent och lever vidare som Borohus AB än i dag.
Men de flesta hustillverkarna lyckades på olika sätt överleva
den ytterst svåra perioden i början av 90-talet och även senare
tider av problem, exempelvis finanskrisen 2007–08. Andelen
småhus av det totala bostadsbyggandet har dock sjunkit något
på senare år.

FACIT KLARADE INTE TEKNIKSKIFTET
Ett annat historiskt relativt kortlivat storföretag låg i Åtvidaberg på Östergötlands landsbygd. Kontorsmaskintillverkaren
Facit fick sitt stora genombrott med räknesnurran Facit T som
lanserades 1932. Genom förvärv av andra företag utvidgades
Facits sortiment även till skrivmaskiner och när andra världskriget var slut kunde det snabbt växande Åtvidabergföretaget
börja exportera till hela världen. Antalet anställda ökade från
6 000 till 14 000 på 15 år.
Men när digitala räknare på allvar började erövra världen kring
1970 försvann marknaden för konventionella räknemaskiner
mer eller mindre över en natt.
Facits ledning var desperat. ”Vi sitter nere i skogen och har
ingen aning om vad som händer ute i världen”, lär någon ha sagt
under ett styrelsemöte. Bara ett par år tidigare hade Facit gjort
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Dop och sjösättning av fartyg 185
M/T Overseas Ambassador på
Uddevallavarvet, 1961.
Bild: Bohusläns museum.
—
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Avgörande för graden av framgång var husföretagens chefers
förmåga att se krisen som en möjlighet att utveckla företaget och
skapa nya affärer. Detta enligt en doktorsavhandling av Mats
Westerberg, numera professor i entreprenörskap och innovation
vid Luleå tekniska universitet.

MARKNADEN MISSBEDÖMDE INTERNETBOOMEN
I mitten av 90-talet blev internet ett begrepp i Sverige. Tron
på att webben var framtiden, var enorm. I denna anda grundades exempelvis företaget Icon Medialab 1996 vars affärsidé
var att hjälpa företag och organisationer att skapa hemsidor och
IT-system. Icon med sin karismatiske grundare Joakim Stael von
Holstein i spetsen växte rekordsnabbt och hade inom bara några
få år miljardomsättning, 2 000 anställda och kontor i hela världen. Förväntningarna på vinster var skyhöga, i Icon och andra
explosivt expansiva IT-konsultbolag. Men vinsterna uteblev, i
stället blev förlusterna allt större och IT-bubblan blev uppenbar
på våren 2000 då det våldsamt överskattade e-handelsbolaget
boo.com gick i konkurs. Då vaknade marknaden och ströp flödet av nya pengar till de upphaussade IT-bolagen. Ett av alla
konsultbolag som kraschade till följd av den spruckna bubblan
var Icon Medialab. Det var 2001.

Marknadens grundantagande – att internet var framtiden
– var helt rätt. Men felbedömningen som skapade IT-bubblan var att personalintensivt internetkonsultande skulle kunna generera lika mycket pengar som exempelvis utveckling av
framgångsrika programvaror. Efter krisen blev det i stället de
smarta tjänsterna som blev vinnarna i den internetboom som
nu pågått i mellan 20 och 25 år. Google är förstås ett ledande
exempel men nämnas kan även svenska Klarna som med sina
säkra betallösningar för e-handel är ett mycket snabbt växande
IT-bolag med stora globala ambitioner i en värld där människor
handlar allt mer på nätet.

Montering av skrivmaskin hos Facit,
1983. Bild: Ericssons arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
—

Örbyhus planerar nybyggnationer
i Vendel kommun, 1973. Bild:
Arbetarbladet/Upplandsmuseet.
—

Reklam från boo.coms storhetstid.
Bild: Wikimedia Commons.
—
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BILD: Åhléns arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

TEMA:
EFTER KRISEN
_

Text Mats Carlsson Lénart

tekokrisen. På 30 år förlorade Borås
25 000 jobb. Staden var beroende av en
bransch som nästan utraderades. Men
Borås klarade krisen och fortsätter
vara Sveriges textila centrum.

KRISEN KNÄCKTE INTE

BORÅS
16
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Konfektionspraktik vid Textilinstitutet i
Borås, 1949. Bild: Tekniska museet.
—

F

ör Borås och Sjuhäradsbygden var 1970-talet det
stora krisdecenniet. Fabrik efter fabrik stängdes då det
inte längre var lönsamt att tillverka kläder och tyger i
Sverige. Varje år försvann tusentals arbetstillfällen men
för textilstaden Borås var det aldrig ett alternativ att ge
upp eller dö. Det handlade om att uppfinna sig själv igen
men utan att tappa sin historia och själ.

KNALLARNA
Historien om Borås eller snarare hela denna del av västra Sverige, ”de sju häraderna” som en ovanligt entreprenöriell och
kreativ region av landet, börjar för mycket länge sedan. Sjuhäradsbygden var på medeltiden inte bara en lite avsides belägen
gränstrakt i Sverige – även förutsättningarna för jordbruk var
dåliga, med steniga marker och magra jordar. Men folket i de sju
häraderna var arbetsamt, envist och påhittigt. Inkomsterna från
jordbruket drygades ut med bisysslor av olika slag. Inte minst
framställdes slöjdalster av olika slag i hemmen – alster som tidiga
gårdfarihandlare saluförde vid hembesök och vid marknader i
hela södra Sverige. Dessa kringresande handelsmän, knallarna,
blev sinnebilden av Sjuhäradsbon och begreppet knalle lever
kvar, inte minst som en viktig ingrediens i den företagaranda
som burit upp Sjuhäradsbygden i många hundra år.

BOMULL BLEV NYCKELN TILL FRAMGÅNG
Vid floden Viskan grundades staden Borås år 1621 för att bli
centralort i den annars lite vildvuxna bygden med sina företagsamma invånare. Men det riktigt stora språnget framåt började
först ett par hundra år efter stadens grundande, med hjälp av
bomull. Denna textilfiber var inte helt ny i Sverige men det nya
i början av 1800-talet var att bomull från det nya landet USA
kunde importeras billigt och i stora mängder.
I Sjuhäradsbygden var det en kvinna som hette Mor Kerstin
(1774–1852) som först köpte in bomullsgarn. Kerstin var en så
kallad förläggare som tillhandahöll material till hemindustrins
tillverkare, som sedan gjorde de produkter förläggaren åtagit
sig att köpa upp. Bomullen kom snabbt att ersätta linne som
hemindustrins främsta material.
Men det var Mor Kerstins son Sven Erikson som skulle göra
det kanske mest betydelsefulla. År 1834 öppnade han Sveriges
första mekaniska bomullsväveri, i Rydboholm strax söder om
Borås. I stället för att väverskor satt hemma och handvävde
bomullstyger kunde nu fabriksarbeterskor med maskinvävstolar snabbt tillverka stora kvantiteter till ett Sverige i fred, där
befolkningen ökade allt snabbare. Sven Eriksons företag hade
efter bara några år kring 2 000 anställda. ›
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Färgning av bomull vid
Textilinstitutet i Borås,
1949. Bild: Tekniska
museet.
—

EXPLOSIV EXPANSION
I spåren av den historiska starten i Rydboholm 1834 grundades
en rad textilindustriföretag i Boråsområdet, exempelvis Drufvefors (1871) och Viskastrand (1876) som också vävde bomull och
AB Merino (1891) som gjorde ylletyger. Allra störst var Borås
Wäfveri som grundades 1870. Staden formligen exploderade. På
60 år (1860–1920) tiodubblades Borås folkmängd, från 3 000 till
30 000. Ingen annan svensk stad hade en lika stark utveckling.
Framställning av tyger var den helt dominerande verksamheten bland Borås industrier fram till i början av 1900-talet. Då
gjorde konfektionsindustrin sin entré vid Viskan. Innan dess
syddes de flesta kläder av lokala skräddare eller av kvinnorna i hemmen.
Ett av de första konfektionsföretagen i Borås var Oscar Jacob
son AB. Oscar var en 22-årig skräddare av knallesläkt som 1903
började tillverka och sälja arbetskläder i den sjudande textil
staden. 1908 började Oscar sälja herrkläder som redan sytts upp,
vilket var smått revolutionerande då alla plagg vid den här tiden
brukade sys upp först efter noggrann måttagning på varje kund.
Det nya sättet att producera gjorde plaggen betydligt billigare.

ALGOT – KNALLEN SOM BLEV DIREKTÖR
Betydligt större än Oscar Jacobson var Algots, 1900-talets mest
namnkunniga Boråsföretag.
Det byggdes upp av Algot Johansson, uppvuxen i en fattig
bondfamilj i Roasjö söder om Borås, och en av Sveriges stora
företagsledarpersonligheter under förra seklet.
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Algot grundade sin firma 1907 och liksom Oscar Jacobson
började han med blåkläder för arbetare. Algot var knallen som
reste runt och sålde medan hans fru och mor satt hemma i lägen
heten och sydde. Det var också så Algot först expanderade sin
verksamhet, som en hemindustri i det gamla förläggarsystemets
anda. På 1920-talet hade han cirka 1 500 sömmerskor som satt
hemma och jobbade, medan endast en handfull anställda arbetade i företagets trånga lokaler på Lilla Brännerigatan.

»På 60 år tiodubblades
Borås folkmängd, från 3 000
till 30 000. Ingen annan
svensk stad hade en lika
stark utveckling.«
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En verklig konfektionsindustri blev Algots först 1929 då
en riktig fabrik togs i drift, och från 1932 med löpande band-
system, vilket inget annat svenskt tekoföretag hade då. Men
det var inte förrän efter andra världskriget som Algots blev det
stora flaggskeppsföretaget för hela den svenska modeindustrin.
Den stora utmaningen var att hitta arbetskraft och lösningen
var invandring. Inte minst i Finland rekryterade Algots unga
flickor som ville tjäna pengar i Sverige. Företagets klassiska
slogan ”Säg Algots det räcker” var välbekant för svenska folket
i flera decennier.

MOT UNDERGÅNGEN
När vände då den svenska tekoindustrins starka frammarsch
och blev till en nerförsbacke mot avgrunden? Redan i mitten
av 1950-talet började det totala antalet arbetstillfällen inom
tekosektorn i Borås minska något. De flesta företag i branschen
tvingades rationalisera, i takt med att marginalerna krympte.
Men stora uppsägningar och rena nedläggningar dröjde till
1970-talet. De mest spektakulära problemen fick gamle Algot
Johansson och hans imperium med tusentals anställda. Plötsligt
var den tidigare så goda lönsamheten helt urholkad. I bakgrunden
till krisen fanns dels kraftigt stigande svenska lönekostnader,
dels sänkta tullar på billiga importerade kläder.
Algots konkurs 1977 genererade krisens svartaste rubriker.
Året efter avled gamle Algot själv, nästan 92 år gammal.
I Algotskraschens spår försvann så småningom – med ett par
undantag – resten av den traditionella textil- och konfektionstillverkningen från staden. Även Sven Eriksons gamla fabrik
i Rydboholm var bland krisens offer. Svens sonsonson Arne
Erikson tvingades lägga ner det anrika bolaget 1978.

Fram till 1970 ökade Borås folkmängd och var då uppe i
nästan 108 000. Sedan följde mer än 25 år av tillbakagång, trots
stora ansträngningar för att kompensera för tekokrisen. Volvo
och Ericsson fick stöd för att bygga nya fabriker och inte minst
så byggdes den offentliga sektorn ut kraftigt i Borås.
Men det fanns också en tekobransch kvar efter krisen – de
företag som lät designa kläder i Borås och sedan sy upp dem
utomlands. Bland de äldre företagen som överlevde på det viset
var tidigare nämnda Oscar Jacobson. Bland de nyare fanns den
i många år Boråsbaserade butikskedjan JC som började låta sy
upp egna jeans redan 1969–70.
Ett annat exempel är Gina Tricot som startades 1997 av en
tidigare chef på just JC, Jörgen Appelqvist och hans fru Annette
som var designer. Liksom Algot Johansson gjorde en gång, startades Gina Tricot hemma i grundarnas bostad. I dag, med 180
butiker och totalt 2 000 anställda, har Gina flyttat till ett Gert
Wingårdh-ritat huvudkontor som blivit ett slags landmärke
och symbol för Borås nya textila era.
– Butikskedjorna betydde mycket för att tekobranschen över
huvudtaget kunde finnas kvar i Borås. Man ska inte heller glömma
bort alla de agenturer som funnits och fortfarande finns i Borås,
till exempel C Jahn, Svantex och Friestedt. Deras betydelse för
det textila navet i Borås har varit mycket större än historien hittills berättat, säger Jörgen Appelqvist.

TEXTIL ÅTERFÖDELSE
Tiden för Gina Tricots grundande sammanfaller ungefär med
en vändning för hela Borås utveckling.
För det var först i mitten av 1990-talet som boråsarna började bli fler igen. ›

Utsikt över Åkessons Bomullsspinneri
i Borås, 1902. Bild: Albert Wilhelm
Rahm/Tekniska museet.
—
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Fullt upp för arbetarna under Algots
storhetstid i Borås. Bild: Erik Liljeroth/
Nordiska museet.
—

Kanske var det så lång tid det tog för staden vid Viskan att
börja hitta sig själv på nytt, efter krisens stålbad då 25 000 jobb
försvann.

SMARTA TEXTILIER
En nystart i stadens stolta textila historia kom 1996 då textil
utbildningarna på Högskolan i Borås bytte namn till Textilhögskolan, en institution som sedan växt kraftigt och i dag har kring
3 000 studenter. År 2006 startade Textilhögskolan utvecklingsoch forskningsmiljön Smart Textiles som stöttar innovationer
inom det textila området och 2010 fick Textilhögskolan rätt att
bedriva forskarutbildning inom textil och mode.
2013 flyttade Textilhögskolan, Smart Textiles, Textilmuseet
och andra aktörer in i företaget Svenskt Konstsilkes ombyggda
gamla fabrikskomplex i Borås, nu kallat Textile Fashion Center.
I den textila forsknings- och utvecklingsmiljön fokuseras
inte minst på att utveckla framtidens material. I en värld där
vattnet snart inte kommer att räcka till att ytterligare öka pro-
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duktionen av naturfiber som bomull, där mikroplaster från olika
syntetiska klädmaterial blir ett allt större miljöproblem och där
varje individ slänger flera kilo kläder varje år. Det handlar både
om att återvinna gamla kläder på smarta sätt och att skapa nya
hållbara material som inte gör negativa avtryck i vår livsmiljö.
Exempelvis gjordes 2014 världens första klänning av återvunnen bomull inom ett av Smart Textiles-projekten. Nu jobbar Boråsforskarna vidare med att återvinna bland annat gamla
jeans, blanda de fibrerna med svensk skogsmassa och på så vis
skapa fibrer för nya kläder.
Ett expanderade Boråsföretag som försöker tänka nytt
är Tailor Konfektion AB som ägs av ättlingar till den gamle storknallen Algot Johansson. Tailor tillverkar kostymer
som till stor del består av polyester av återvunnen plast.
Man undviker då att använda nytt fossilbaserat plastmaterial och det går inte heller åt lika mycket vatten och energi.
– När vi berättade om vår nya serie blev vi överväldigade av
den positiva responsen. Tillsammans med våra kunder kan vi nu
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Textilmeckat lever vidare i ny form.
Det gamla fabrikskomplexet har
blivit Textile Fashion Center. Bild:
Anna Sigge/Textile Fashion Center.
—

bidra till renare stränder med bibehållen fin kvalitet i plaggen,
säger David Johansson som är sonsonson till Algot.
Bland de andra framkantsföretagen i Borås finns också SKS,
Svenskt Konstsilke AB. SKS grundades 1918 och gjorde av cellu
losa från gran, en mjuk massa som spanns till fiber, i form av
viskosgarn. När Konstsilke var som störst på 1950-talet arbetade
där 800 anställda. Tidigare var SKS ett dotterbolag till Borås
Wäfveri men blev 2007 ett fristående företag.
I dag tillverkar SKS inte längre tyger till klänningar och
underkläder utan exempelvis armeringsgarn till de mest avancerade bildäcken och andra specialgarner.
– Bland annat tog vi i samarbete med Smart Textiles fram garnet
till den återvunna klänningen från 2014 och vi har även utvecklat
helt nya garner i papper, säger Urban Olsson som är SKS vd.
Tekniska textilier anses ha en stor framtid. I Borås finns
fler företag på området, bland andra Oxeon som tillverkar
kolfiberband för kompositindustrin i hela världen.

STÖRRE ÄN NÅGONSIN
1970-talets kris var ett svårt avbräck för staden och följdes av
en lång omställningsperiod. Men nu är Borås tillbaka, större
och starkare än någonsin. År 2017 har kommunen över 110 000
invånare, drygt tusen fler än under 1970, toppåret före krisen.
Det som nu oroar Borås är flera tunga besked som kommit
under året från andra branscher. Ericssons fabrik, många gånger utsedd till koncernens mest effektiva, ska ytterligare minska
personalen. Josföretaget Brämhults flyttar fruktpressningen till
Danmark. Anrika Haléns postorder ska läggas ner. Men förhoppningsvis kan de stora satsningarna på en nytändning av
textilstaden som gjort Borås till ett kluster för utveckling och
tillverkning av smarta textilier, på sikt generera ännu fler jobb
och företag än vad som nu går förlorade i andra branscher.
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Ivar Kreugers vidlyftiga affärer
och död påverkade hela världsekonomin. Bild: Svenskt Pressfoto,
ur SEB:s arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
—

LIVET EFTER

TEMA:
efter krisen
_

KREUGER
kreugerkraschen. Under några få år före sin död skaffade
sig Ivar Kreuger makt över en jättelik företagsgrupp där han
själv styrde allt. Men vad hände med den omstridde finansmannens företag efter hans död?
Text Ronald Fagerfjäll
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örutom Tändsticksbolaget (STAB) och fastighetsbolaget Huvudstaden bestod Kreugers företagsimperium
av Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), Telefon AB
L M Ericsson (LME) och gruvföretaget Boliden. Stora
ägarintressen hade han också i Grängesberg, SKF, Stora
Kopparberg och Separator. En formidabel samling företag som bankerna sades roffa åt sig efter hans död.
Ivar Kreuger, civilingenjör till utbildningen, var född i en
företagarfamilj från Kalmar. När många svenska ägare och
finansmän efter första världskrigets inflation och den därefter
följande deflationen tvingades lämna in sina panter till bankerna runt år 1922, deltog denne finansman i stället i allt djärvare
finansierings- och fusionsupplägg.
Finansbolaget Kreuger & Toll tycktes för en tid spela i en
högre division. Konkurrenter och bedömare pendlade mellan
misstro och beundran. Antingen fuskade Kreuger, eller också
hade han förmågor som överträffade alla andras.
Han hade dykt upp som en av det tidiga seklets skickligaste
byggentreprenörer, med firman Kreuger & Toll som var specia
list på betonggjutning. Stockholms Stadion och NK-huset är
de mest kända av Kreugerprojekten. Tändstickor var däremot
något han drogs in i via familjen, där skapade han en ”tänd
stickstrust” när världskrigets börshausse pågick i hetaste l aget.
I likhet med många andra högbelånade företagare råkade han i
finansiell kris efter en period av fusioner när börsbubblan sprack,
men det lyckades han dölja. Privat var han belånad med cirka
20 miljoner kronor sommaren 1919 och hans tändstickskoncern

»År 1929 nådde Ivar Kreuger
zenit. Han hade då lyckats
genomföra emissioner av
olika värdepapper för
1,4 miljarder kronor,
vilket motsvarar närmare
40 miljarder i dag.«

Aktiebrev från 1928.
Bild: Kreuger&Tolls
arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
—
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hade skulder på 86,5 miljoner kronor i slutet av 1920. Ett fortsatt aktieras för hans båda bolag, Kreuger & Toll och STAB,
skulle sänka honom, såvida han inte kunde hålla uppe skenet
och i stället gå på offensiv.
Tändsticksbolaget redovisade både stigande vinster och utdelningsutrymme, med hjälp av kreativ bokföring och lån. Konkurrensen på världsmarknaden för tändstickor var för hård, det var
för lätt för konkurrenter att etablera sig i branschen. Verksamheten kunde inte bli så lönsam som Kreugers bolag gav sken av.

VILLE SKAPA ETT VÄRLDSMONOPOL
Finansmannens grandiosa plan var att rätta till hela den globala
konkurrenssituationen, att skapa ett världsmonopol på tänd
stickstillverkning och på så sätt både lyfta priserna och sänka
kostnaderna. Stora vinster i framtiden skulle rikligt belöna investerare och kreditgivare. Men först behövde alla stödja hans
attack med generösa krediter och riskkapital, vilket ett svenskt
bankkonsortium också gjorde till en början. Precis som tidigare
under byggperioden var han en skicklig säljare. När Handelsbanken började vackla lyckades den svenske finansmannen
trassla sig ur finansproblemen med hjälp av den amerikanska
firman Lee, Higginson & Co som genomförde en nyemission
på 36 miljoner kronor i England hösten 1922, mitt i lågkonjunkturen. Att den svenska delen av emissionen misslyckades
var inget som någon skyltade med, inte heller att insäljningen
i England blev mycket kostsam. Ytterligare ett steg togs på offensivens och den kreativa bokföringens väg.

FÖR ETAGS HISTOR IA #3

Kreuger förmådde att successivt lätta trycket för de svenska
bankerna och finansiera både räntebetalningar och utdelningar
som fortsatte att hålla aktievärdena uppe. Han var en kunnig
och övertygande visionär för Tändsticksbolaget, helt engelskspråkig efter många ungdomsår i USA och Sydafrika. Arbetsförmågan och initiativkraften tycktes vara utan gräns. Nästa
finansiella bedrift blev att år 1923 etablera ett holdingbolag i
USA (IMCO) där det svenska bankkonsortiet tog en del och
Tändsticksbolaget resten av ägarkapitalet. Från detta bolag
emitterades därefter ett obligationslån på 15 miljoner dollar.
Från och med den punkten framstod Kreuger som likvidare än
andra, en trollkarl, som kunde göra det omöjliga i en svår tid.
Han förmedlade några år senare obligationslån till europeiska
stater i utbyte mot tändsticksmonopol, till exempel Frankrike. I
Sverige stod Kreuger & Toll snart, när krisbankernas aktieposter
skulle säljas ut på marknaden, i centrum för alla större affärer.
På andra sidan Kungsträdgården, mitt emot Wallenbergarnas
bankpalats, reste sig det grandiosa ”Tändstickspalatset” efter
1927. Dit anlände delegationer från hela världen, under några år.
År 1929 nådde Ivar Kreuger zenit. Han hade då lyckats genomföra emissioner av olika värdepapper för 1,4 miljarder kronor,
vilket motsvarar närmare 40 miljarder i dag. En sådan uppräkning gör honom ändå inte rättvisa eftersom det andelsmässigt
utgjorde en så stor del av överföringen av det sparkapital som
gick från det dynamiska USA till det krigshärjade Europa. Få
förstod i det läget hur farlig börskraschen på Wall Street var.
Att bygga en företagsgrupp var från början inte hans idé men

från 1920 hade han redan suttit i styrelsen för Sveriges viktigaste företag Grängesberg, som hade en 50-årig rätt från staten
att driva LKAB i norr. Undan för undan köpte finansmannen
på sig 22 procent av ”grängrarna”, som dessa klassiska spekulationspapper hade kallats.
Statens rätt att lösa in LKAB på 1950-talet gjorde Gränges
till ett olämpligt internationellt emissionsprojekt. Men uppenbarligen hoppades Kreuger på att ett nytt ägaravtal skulle öppna
för en helt annan värdering. Han underskattade det politiska
motståndet mot detta och valde till slut att sälja aktierna.

SATSNING PÅ SKOG, TELEFONI OCH GULD
Skogskoncernen SCA var ett mer aktivt projekt som han drogs
in i av Handelsbanken hösten 1928. Efter krigstidens fusionsyra var denna Stockholmsbank ”Norrlandsbanken” som i sitt
knä fått de olika sågverksföretagen runt Sundsvall. Skönvik
och Kramfors blev först Kreugerföretag men från hösten 1929
handlade det om att sammanföra en rad nödlidande skogsprojekt i det nya SCA. Ivar Kreuger beslutade om storsatsning på
en sulfatfabrik som inte skulle vara klar förrän efter hans död.
Telefonbolaget LME hade skapats genom en fusion av en
telefontillverkare och ett telekomföretag. Affärsidén var att
skaffa internationella koncessioner för telesystem i konkurrens
med främst amerikanska ITT, en verksamhet som tilltalade den
internationelle finansmannen. Kreuger lyckades ta över makten
över LME helt år 1930 med 71 procent av aktiekapitalet och gick
snabbt ut internationellt med erbjudande om en storemission ›

En av Kreuger&Tolls
mest kända byggnader,
NK-huset i Stockholm.
Bild: NK:s arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
—
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»Om inte Ivar Kreuger i börsupphetsningens
tid förirrat sig in i högbelånade tändsticksaffärer utan hållit sig till byggande skulle hans
arvingar ha varit bland Sveriges rikaste i dag.«

av röstsvaga B-aktier för att klara finansieringen. Andra företag,
Elektrolux, Separator och SKF hade redan lyckats med detta året
innan. Men nu var det för sent. Världen gick mot depression.
Problemet med att finansiera aktierna löste han med ett tillfälligt lån på nära 28 miljoner kronor från LME, han hade alltså
köpt bolaget med dess egna pengar. Samtidigt satte han igång
en förhandling med konkurrenten ITT som snart köpte hans
aktiepost. Dessvärre upptäckte de också att han lyft pengar ur
bolaget och kom med en stämning.
Bankernas samägda bolag Moneta satt med aktier i en rad
problembolag efter första världskriget för att försöka dämpa
börsraset. De släppte ut aktier i SKF, Stora Kopparberg och
Separator. I SKF plockade Kreuger upp 17 procent av aktierna
för 32 miljoner kronor och i de båda andra, där familjen Wallen
berg höll emot, mindre poster.
En av landets ledande riskkapitalister Oscar Falkman i Skandinaviska Bankensfären drev ett spektakulärt gruvprojekt i Boliden, främst koppar och guld. Även här kom Ivar Kreuger in efter
år 1929, och satsade 58 miljoner kronor. Skandinaviska Banken
lånade ut 60 procent av detta och behöll projektets aktier i pant.
Kreuger ville visa vinst fort och gå fram snabbare än Falkman
med ett stort smältverk i Rönnskär. Här sköt Kreuger till ytterligare 12 miljoner i en emission.
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Denna Ivar Kreugers ”guldgruva” blev inte känd förrän i januari 1932 då internationella tidningar innehöll överdrivna artiklar
om det svenska guldet. Meningen var förstås att nyheten skulle
rädda en stor omfinansiering. Men nu hade den internationella
depressionen värkt igenom och de svenska bankerna som, påhejade av svenske riksbankschefen Ivar Rooth, hade gått in med
ytterligare finansiering upptäckte att de hamnat i fel tunna.

SLUTET FÖR KREUGER
I samband med en konfrontation med kreditgivarna i Paris hittades Ivar Kreuger död i sin lägenhet 12 mars 1932, med största
sannolikhet hade han begått självmord. Hans alternativ var ju
att utblottad hamna i amerikanskt fängelse.
Holdingbolaget Kreuger & Toll försattes i konkurs. Det skulddrabbade STAB blev huvudvärk för bankiren Jacob Wallenberg
ända tills efter kriget. LME ägdes redan av ITT men svenskar
na höll röstmakten. Boliden låg ju redan pantmässigt i Skandinaviska Banken som var så illa tilltygat av Kreugerlånen att
banken nätt och jämnt överlevde.
SCA, ”rishögen från Norrland”, fortsatte att vara problem
för Handelsbanken. Minoritetsposterna hade sålts.

Gruvbrytning var bara ett av alla affärsområden
Kreuger gav sig in i. Bild: SEB:s arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.
—
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Fastighetsbolaget Hufvudstadens huvudkontor
på Norrmalmstorg i Stockholm, 1984. Bild: Hans
Ivansson ur Hufvudstadens arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
—

Ericsson blomstrade och blev världsledande inom
mobilteknik långt efter Kreugers tid. Bild: Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—

KRISFÖRETAGEN BLEV VÄRDEFULLA

Det positiva man kan säga om Ivar Kreuger och flera liknande högbelånade finansmän, till exempel Erik Penser, är därför
att de gjorde helt rätt i att satsa på svenska storföretag. Problemet var i stället att kunna försvara detta ägande genom en kris.
Varför blev så många stora svenska exportföretag långsiktiga succéer på aktiebörsen? För det första slapp Sverige världskriget och för det andra ökade världens BNP med fyra procent
varje år. Till detta kom att de svenska politikerna gjorde storföretagen närmast skattefria under en rad år då vanliga ägare
straffbeskattades. Detta gynnade alla de företag som redan
växt ur barnskorna på 1920-talet. De fick få nya konkurrenter
på hemmamarknaden.
Det har hunnit gå 80 år sedan Ivar Kreuger dog. På så lång
tid blir skillnaden mellan olika tillväxttakter större än man intuitivt föreställer sig. Om politikerna tillåter ett företag att expandera det egna kapitalet med realt tre procent per år hinner
det bli tiofalt större. Med fem procent blir det 50 gånger större
och med 10 procent, hör och häpna, 224 gånger större på så lång
tid. Om inte Ivar Kreuger i börsupphetsningens tid förirrat sig
in i högbelånade tändsticksaffärer utan hållit sig till byggande
skulle hans arvingar ha varit bland Sveriges rikaste i dag. Kanske
skulle det ha varit en stiftelse, som likt Wallenberg Foundation
delat ut ett par miljarder till forskning varje år.

Små förändringar kan ibland leda till mycket stora saker längre fram. I Kreugers fall var det framför allt skapandet av SCA
som blev fröet till våra dagars framgångsrika internationella
hygien- och pappersjätte med närmare 200 miljarder kronor i
börsvärde. Men som företagsjournalist och analytiker har jag
svårt att ge några andra än fyra företagsledare på rad – Axel
Enström, Eije Mossberg, Bo Rydin och Sverker Martin-Löf –
äran av den skapelsen.
De tog från 1950-talet på sig det hårda och långsiktiga jobbet
att skapa något nytt av ett illa hopkommet företag.
Själva tändsticksrörelsen i STAB utgör i dag, efter många
styckningsaffärer, bara några procent av verksamheten i snuskoncernen Swedish Match med drygt 50 miljarder i börsvärde.
LME ägdes länge av ITT men 1960 kunde företaget köpas
ut ganska dyrt från amerikanerna av banksfärerna Stockholms
Enskilda och Handelsbanken. Att detta svenska företag skulle bli
världsledande inom mobilteknik låg förstås inte i korten då. Trots
dagens kris är Ericsson fortfarande värt 175 miljarder kronor.
Boliden gick så småningom bra på börsen och har ett börs
värde på uppemot 70 miljarder kronor i dag. Detta var ju riskkapitalisten Oscar Falkmans barn.
Fastighetsbolaget Hufvudstaden är landets finaste med närmare 30 miljarder i värde. Även bolagen med minoritetsposterna
blev med tiden liknande dyrgripar.
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HANS BANK
			SKULLE LINDRA

FATTIGDOMEN
Text Anders Johnson

BANKpionjären. Efter Napoleonkrigens slut
1815 drabbades Sverige av en djup ekonomisk
kris. Många banker och handelshus gick under. Då
valde en man att starta en helt ny typ av bank.
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BILD: GSM Akriv
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KORT OM EDUARD LUDENDORFF

–
Född: 1790 i Stettin, Preussen		

Död: 1824

Familj: Hustrun Amalia, född Hohmeyer.
Paret fick inga barn.
mest känd för: Grundade Sveriges första sparbank 1820.

Eduard Ludendorffs skapelse – Göteborgs
sparbank, 1966. Bild: Göteborgs stadsmuseum.
—

U

nder ett par år slog skördarna fel, statsfinanserna
var körda i botten och inflationen var hög. Problemen var särskilt stora i Göteborg. Staden hade upplevt en blomstringstid, ”den briljanta tiden”, under
den blockad av Storbritannien som proklamerades
av Napoleon 1806. Genom det så kallade kontinentalsystemet förbjöds all import av brittiska varor till Europas
fastland. Blockaden misslyckades bland annat därför att en
livlig smuggling bedrevs över Göteborg, som blev den enda
öppna hamnen i Nordeuropa. Den blev i praktiken en frihamn
för brittiska varor under beskydd av den brittiska flottan, som
vid Vinga hade en eskader ledd av amiral Sir James Saumarez.

Ludendorff tillhörde en stor tysk köpmannasläkt. Efter att
ha genomgått Handelsakademien i Berlin och arbetat på ett
handelskontor i Stettin kom han till Göteborg 1808 och fick
anställning som bokhållare. År 1812 blev han delägare i grosshandelsfirman Ungewitter, Ludendorff & Co och invaldes i
Handelssocieteten. Ludendorffs handelsverksamhet omfattade bland annat maltförsäljning från egen tillverkning, tysk råg,
norsk sill, tran samt kaffe och tobak. Han var även fartygsägare
och arbetade upp en marknad för svenskt brännstål i Portugal.
År 1820 grundade Ludendorff Göteborgs sparbank. Orsaken var
att staden hade genomlidit svåra tider och banken förmodades
minska fattigdomen på sikt.

VILLE MILDRA FATTIGDOMEN

DE FÖRSTA SPARBANKERNA

Kontinentalblockaden upphörde de facto 1812 och formellt
1814. Nu var smuggelepoken över. Handelshusen i Göteborg
stod med stora lager av osäljbara varor. För att mildra krisens
verkningar – eller kanske snarare för att mildra verkningarna
av framtida kriser – tog Eduard Ludendorff (1790–1824) ett
viktigt initiativ, nämligen att grunda Sveriges första sparbank.

Sparbanksliknande institutioner grundades i Schweiz, Stor
britannien och Tyskland under slutet av 1700-talet. De syftade
till att uppmuntra och förvalta de fattiga befolkningsgruppernas
sparande. Initiativen togs ofta av socialt engagerade personer
ur de högre samhällsklasserna. ›
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Stockholms sparbank grundades
1821. Bild: Swedbanks arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
—

Ruthwell Savings Bank räknas som den första sparbanken i
modern mening. Den bildades i södra Skottland 1810 på initiativ
av kyrkoherde Henry Duncan. Där skulle vem som helst ha rätt
att sätta in hur små belopp som helst och fritt kunna disponera
de insatta medlen. Många sparbanker bildades snabbt runt om
i Storbritannien, och mot slutet av 1810-talet även i bland annat
Australien, Danmark, Frankrike, Irland, USA och Österrike.

SAMLADE IN PENGAR
Vice talmannen i borgarståndet, garvaren Johan Westin d.y.
från Stockholm, föreslog i riksdagen 1818 att en rikssparbank
skulle etableras under Riksgäldskontoret. Präster, fattigvårds
män och husbönder skulle samla in pengar som sedan skickades till Stockholm per post. De insatta pengarna skulle vara
bundna tills insättaren gift sig, bildat hushåll eller påbörjat en
yrkesrörelse. Riksdagen beslöt att en utredning skulle tillsättas
i syfte att redogöra för utländska erfarenheter av sparbanker.
Utredningsuppdraget gick till förste expeditionssekreteraren vid handels- och finansexpeditionen Carl David Skogman.
Han föreslog att lokala sparbanker skulle inrättas, där Kungl.
Maj:t tillsatte hälften av ledamöterna i styrelserna medan andra
hälften skulle tillsättas av ”dem som genom gåfvor eller årliga
subscriptioner bidragit till inrättningen”. Han föreslog vidare
att de insatta medlen skulle förvaltas av Riksens Ständers Bank.
Spararna skulle ha rätt att disponera de insatta pengarna närhelst de ville.
Det skulle dock dröja länge innan det blev någon lagreglering
av sparbanksverksamheten, varför den svenska sparbanksrörel-
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sen, mycket tack vare Ludendorff, fick en helt annan karaktär
än vad Skogman hade tänkt sig. I reglementet för Göteborgs
Sparbank fastslogs nämligen att hela styrelsen skulle tillsättas av stiftarna. De insatta medlen skulle lånas ut mot bästa
säkerhet till högsta lagliga ränta. Den viktigaste förebilden för
sparbanken var Ruthwell Savings Bank.

STARTADE BANKEN I HEMMET
Sparbankens första lokal låg i Ludendorffs hem på Västra Hamngatan 15. Han tog själv emot sparandet och skötte sparbankens
bokföring under den första tiden. Den första insättaren var
treåriga Carolina Hammerdahl som den 28 oktober 1820 satte
in 12 skilling banco. Hennes ettårige bror Henrik blev kund
nummer två med ett lika stort belopp. Fadern var bokhållare
och troligen anställd hos någon av bankens stiftare som kanske
också bidrog med de pengar som skulle sättas in på sparkontona. Första dagen gjordes 219 insättningar på sammanlagt 646
riksdaler banco.
Eduard Ludendorff avled i vattusot (sjuklig ansamling av
vätska i kroppen) vid 34 års ålder 1824. Men hans idéer fick
snabb spridning över Sverige. Landets andra sparbank grundades i Stockholm 1821 med Carl David Skogman som en av
grundarna. Fram till 1833 bildades 30 sparbanker i städer från
Ystad till Härnösand. Med tiden kom sparbanksrörelsen att
täcka alla delar av landet och reglementet för Göteborgs Sparbank kom att bli mönsterbildande.

krönika
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Efter krisen
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KRISER, MOTSTÅNDSKRAFT OCH

FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA

E

konomiska kriser av olika slag har under
de senaste hundra åren bidragit till att rita
om kartan när det gäller förutsättningarna
för näringsliv och samhälle – och inte bara i
Sverige. Det blev väldigt tydligt i den globala
finanskrisen som exploderade från 2008, liksom i den kanske mest ikoniska krisen av alla – den
stora depressionen på 1930-talet.
Kriser har med andra ord alltid förekommit, i alla
ekonomiska system och i alla samhällen. Längre tillbaka i historien var de ofta en följd av externa händelser
som var svåra att förhindra. Ett exempel är de vanligt
förekommande försörjningskriserna i det förindustriella samhället, där dåligt väder som förorsakade
missväxt, ledde till svält och umbäranden för stora delar av befolkningen. De så kallade ”oåren” i Norrland
på 1860-talet är det senaste exemplet i Sverige. I spåren
av svälten kom dessutom ofta sjukdomar och epidemier som ytterligare försvagade befolkningen och den
ekonomiska återhämtningen. Men det förekom också
finansiella kriser, förorsakade av okunnighet och spekulativ girighet. Mest känd är kanske tulpanhysterin i
Amsterdam under 1630-talet, där vissa sålde hus och
jord, ofta till underpris, för att kunna delta i handeln
i drömmar om en snabbt växande förmögenhet utan
att man behövde göra annat än att ta upp lökarna ur
jorden. När priserna slutade stiga blev lagren av lökar
osäljbara på några dagar. Många människor ruinerades,
och Nederländerna gick in i en ekonomisk depression.
Erfarenheten på området var bristfällig, och få insåg
farorna. Vi kan le lite överseende åt detta i dag, men
dynamiken är den samma som när börskursen rusar
iväg för en aktie i dag, och vi alla jagar efter.
Ekonomiska kriser i industrisamhället kan vara
nyttiga och rent av nödvändiga enligt vissa forskare.
Mest känt är kanske begreppet ”kreativ förstörelse” av
den österrikiske ekonomen Joseph Schumpeter. Innebörden är att nya innovationer, produkter och marknader växer fram när aktiva entreprenörer konkurrerar
ut etablerade verksamheter och använder samhällets
resurser på ett nytt och ”bättre” sätt.

»Ekonomiska kriser i
industrisamhället kan
vara nyttiga och rent
av nödvändiga, enligt
vissa forskare.«

Frågan är dock var och när man ska bedöma om en
kris varit nyttig eller inte. Hos den enskilde företagaren
vars livsverk kanske slagits sönder? Hos de arbetare
som förlorat sin anställning och försörjning? Eller när
nya företag och branscher växer fram i dyningarna
efter krisen? Oavsett vilket svar vi ger, kan vi vara
säkra på att möta fler ekonomiska kriser i framtiden;
kriser som uppstår av olika orsaker och som kräver olika lösningar. Hittills har vårt samhälle visat på både
motståndskraft, seghet och förändringsförmåga när
vi ställts inför trycket från svåra utmaningar. Det är
egenskaper vi kommer att behöva även framledes.

LENA ANDERSSON-SKOG
Professor i ekonomisk historia vid Umeå universitet

_
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Tack vare Johnny Cheng
blev kinesiska smaker
vardagsmat för många
svenskar.
—
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		MED

SMAK AV

ASIEN
Text Hanna Dunér | Bild Privat

mrs chengs. Flygkapten Johnny Cheng lärde
svenskarna att äta kinesiska vårrullar
och hälla soja i köttbullarna på 60-talet.
Tillsammans med sina döttrar Anne och Helen
byggde han upp det familjeföretag som skulle
komma att bli känt som Mrs Chengs.
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Mrs Cheng själv – Hanna Cheng, fosterdotter till
en svensk missionär. Familjen flyttade till Sverige
från Kina 1950.
—

M

ycket har hänt sedan den kinesiska sojan gjorde
sitt intåg på livsmedelsbutikernas hyllor i början
av 60-talet. På den tiden var det endast Kikkomans
japanska som hade hittat dit. I dag trängs varumärken som Mrs Chengs, Blue Dragon och Santa
Maria med kedjornas lågprisvarianter.
Asiatiska smaker, precis som resmål, har blivit en stadigt
växande favorit i de svenska hushållen. För det kan vi tacka
pionjären och matälskaren Johnny Cheng, som, kan man säga,
tog det kinesiska köket till Sverige. Företaget, som han byggde
från grunden, omsatte 45 miljoner kronor bara i grossistledet,
när hans döttrar sålde det 2004, och kan inte beskrivas som
annat än en framgångssaga.
Det är i Södertälje som berättelsen om Mrs Chengs börjar.
När Johnny Cheng och hans fru Hanna (som var fosterdotter
till en svensk missionär, verksam i Kina) kom till Sverige 1950
för att hälsa på vänner till Hanna. Paret var på väg till Kanada,
men blev av olika anledningar kvar i Sverige. Dottern Anne var
då nio månader gammal.
Från att ha varit kapten i det kinesiska flygvapnet, fick Johnny
Cheng i Sverige sadla om, och visade på stor talang som idérik
entreprenör. Med hjälp från svenska vänner, registrerade han
1953 sitt eget bolag för att under de första tio åren importera
broderikonst och kinesiska antikviteter.
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VÅRRULLAR BLEV STARTEN...
Johnny Cheng hade också ett stort matintresse, och asiatisk mat
hade ännu inte fått fäste i Sverige. Den första Kinarestaurangen
som öppnade i Stockholm var Hong Kong, som öppnade 1963.
Johnny Cheng såg en möjlighet och lät sig inspireras av Kinas
kulinariska framgångar i grannlandet Danmark, där inte minst
friterade vårrullar hade blivit mäkta populära.
− Det var fler kineser som hade flyttat till Danmark, så där
låg man före Sverige när det gällde asiatisk mat. Vårrullar är en
rätt som är lätt att ta till sig och lätt att äta och väldigt gott, så
pappa förstod att det passade de skandinaviska smaklökarna,
säger Anne Cheng Ehrnfelt.
Vårrullar blev Johnny Chengs entrébiljett till den svenska
restaurangmarknaden. De tillverkades i Södertälje för att levereras färska till gatukök runt om i Stockholm, och restauranger
som Cassi på Östermalm och Gyllne Ratten i Mälarhöjden, som
alla hade fritöser till sina pommes frites.
− Ofta var det restauranger som var innovativa och betraktades som lite ”inne” på den tiden, som ville ha vårrullar. Men
pommes frites var ganska ovanligt, så det var inte så många restauranger som hade fritös, säger Helen Cheng Solin.
Av praktiska skäl började vårrullarna så småningom levereras frysta, och med enklare distribution kunde de börja säljas
även till dagligvaruhandeln.

FÖR ETAGS HISTOR IA #3

den som smaksättare till köttbullar och brunsås, och demonstrerade i butik tillsammans med sin fru Hanna. Containervis
med soja såldes till butiker och till Kinakrogarna som växte upp
över hela landet. Under 70-talet kom båtflyktingar från Vietnam, och immigranter från Hongkong, som många gav sig in
i restaurangbranschen.

FÖRE SIN TID

Mässa Expo Öresund 1966. Statsrådet Eric Holmqvist,
Gunnar Sandberg från Sveriges Livsmedelshandlares
förbund och utställningsarrangör Harry Tenshult.
—

... OCH SOJAN BLEV FLAGGSKEPPET
Svenskarna vara ovana vid internationell mat och exotiska smaker. Även om vårrullarna var populära bland gästerna så gick
införsäljningen trögt på restaurangerna. Idén att börja importera
soja och konserver till dagligvaruhandeln väcktes genom goda
relationer med inköpare, genom vilka Johnny Cheng lärde sig
vad som efterfrågades av kunderna.
− Pappa insåg då att import av kinesiska livsmedel till handeln skulle vara mer lönsamt än att tillverka vårrullar. Men han
jobbade aldrig efter någon affärsplan, utan utvecklade sina idéer
vartefter behoven uppstod, säger Anne Cheng Ehrnfelt.
Med steget in i dagligvaruhandeln började ett nytt kapitel i
familjen Chengs och Che-Be Tradings affärshistoria. Import
av livsmedel från Kina var något nytt, och på 60-talet inte helt
enkelt. Tack vare språket, kontakterna och Johnny Chengs öppna
sätt lyckades han ändå bra, och Che-Be Trading betraktades av
de kinesiska leverantörerna som ett pionjärföretag.
− Det var viktigt för pappa att öppna affärerna med Kina,
trots att han var rädd för att åka tillbaka som före detta strids
pilot i Chiang Kai Sheks regering. Men det gick bra, tack vare
hans charmerande sätt och sociala kompetens. Han ville gynna
Kina i sina affärer, och kineser är väldigt pragmatiska,säger
Helen Cheng Solin.
Johnny Cheng, som var både kreativ och innovativ, fick kine
serna att börja odla champinjoner, tomater, bönor och sparris
som skulle säljas under kinesiska varumärken i Sverige. Betydligt billigare än att importera från Italien och USA. Bambuskott
och vattenkastanjer var självklara i sortimentet, och inte minst
sojan, som var själva stommen.
Till skillnad från den japanska ”doppsojan”, var hans
Mushroom Soy ämnad för matlagning. Johnny Cheng sålde in

Johnny Cheng var inte bara en pionjär som handelsman. Han
skulle även visa sig vara en banbrytare inom pr. Orädd och fast
beslutsam tog han sin soja till KF:s och Icas provkök för att få
kockarna att använda den i de recept som publicerades i medlemstidningarna. Han kontaktade matskribenter som legendaren
Pernilla Thunberger på Dagens Nyheter och Agneta Lampe på
Femina för att även få dem att skriva om sojans förträfflighet.
Tricket var att tipsa om hur den kunde användas i svensk matlagning som smaksättare i såser, grytor och marinader.
− Pappa hade alltid legat före sin tid, även med pr. Folk visste inte vad de skulle använda sojan till, så han var ju tvungen att utbilda både journalister och konsumenter, säger Helen
Cheng Solin.
Försäljningen gick strålande med ett växande sortiment och
ett enträget arbete med att sprida kunskap och inspiration om
asiatiska smaker. 1984 tog systrarna Anne och Helen över efter
önskan från Johnny Cheng om att få trappa ned. Överlåtelsen
skedde naturligt då båda döttrarna hade varit engagerade i
familjeföretaget sedan 70-talet. ›

Johnny och Hanna Cheng sålde in produkterna till butiker
genom att demonstrera hur de kunde användas i matlagningen.
—
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BILD: Sara Johansson

Anne Cheng Ehrnfelt och systern Helen
Cheng Solin tog över Mrs Chengs från sin
far 1984. 20 år senare sålde de företaget
till norska Rieber & Son.
—
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VARUMÄRKET MRS CHENGS
Konsumenternas intresse för asiatisk mat bara växte, och i takt
med det såg andra importörer sin chans att ta en del av kakan. För
att stå sig i den växande konkurrensen, där det blev allt svårare
för konsumenterna att skilja på produkterna, behövde Che-Be
Trading ta en tydligare position. Lösningen blev att samla alla
produkter under ett och samma varumärke. Lanseringen av
Mrs Chengs skedde 1989.
Förutom ett samlat varumärke handlade den nya strategin
om att ta fram fler produkter som skulle passa in i det svenska
köket. Sortimentet kompletterades med thailändska grytbaser,
marinader, såser och grönsaksblandningar. Med Mrs Chengs
skulle det vara enkelt att laga mat, och alla ingredienser skulle
gå att hitta i den vanliga livsmedelsbutiken.
− Vi ville göra vår mat lättillgänglig. Då gällde det att producera många och enkla recept och få folk att göra hela rätter
med våra produkter. Vi uppmuntrade mycket till att blanda våra
varor med lax eller kyckling eller varför inte falukorv, så hade
man enkelt en svensk-asiatisk rätt.
Anne, som blev varumärkets ansikte utåt, upprätthöll goda
relationer med matskribenter och provkökskockar. Hon skrev
recept som distribuerades i butiker och på kuponger, och kokböcker för enkel asiatisk matlagning, med vilka hon medverkade i TV4:s Nyhetsmorgon. Med ett eget varumärke kunde Mrs
Chengs också börja annonsera i tidningar.
− Det var väldigt viktigt att skapa en bild av oss som autentiska och att vi kunde det här med asiatisk matlagning. Marknadsföringen gick väldigt bra, för utåt uppfattades vi som mycket
större än vad vi var, säger Helen Cheng Solin.
Med en snygg, modern grafisk profil, ett varumärke av kött
och blod, och med svenska konsumenter som gärna testade nytt
och lagade mat hemma, gick starten för Mrs Chengs spikrakt
uppåt. Varumärket fick draghjälp av att wokpannan 1990 blev
årets julklapp och gjorde Mrs Chengs Wokgrönsaker på konserv till en storsäljare.

BAKSLAG
Men Mrs Chengs har inte varit en framgångssaga utan utmaningar. Det största bakslaget var 1999, när larmet kom om
klorprophanol i sojan.
− Jag fick ett samtal från en kontakt på KF om att det har
gått ut ett varningsmeddelande om för hög halt av det cancerframkallande ämnet klorprophanol i soja. Eftersom vi var marknadsledare så visade man en bild på Mrs Chengs soja i medierna,
det var verkligen inte roligt.
Resultatet av larmet blev att Mrs Chengs omedelbart fick dra
tillbaka och förstöra all sin lagerförda soja, och hade under sex
månader ingen soja att sälja. Anne Cheng Ehrnfelt beskriver
händelsen som företagets ”värsta kris”.
− Till skillnad från till exempel England där producenterna
fick ett år på sig att komma tillrätta med problemet, så fick vi

»Det var väldigt viktigt att
skapa en bild av oss som
autentiska och att vi kunde det
här med asiatisk matlagning.
Marknadsföringen gick väldigt
bra, för utåt uppfattades vi
som mycket större
än vad vi var.«

ingen chans att ställa om över tid, Livsmedelsverket slog undan
fötterna på oss direkt. Konsumenterna blev livrädda för soja,
säger Anne Cheng Ehrnfelt.
I början av 2000-talet ville allt fler aktörer slåss om svenskar
nas sötsursuktande smaklökar, inklusive kedjorna själva, som
började sälja soja, såser och nudlar under egna varumärken.
För att stå sig i den växande konkurrensen den här gången
behövdes större finansiella muskler än vad Mrs Chengs hade.
Anne Cheng Ehrnfelt och Helen Cheng Solin, var överens om att
en försäljning var det bästa sättet att låta varumärket leva vidare.
− Vi var helt överens, vi kunde inte kämpa hårdare på egen
hand. När pappa började fanns det ingen konkurrens, men när vi
sålde hade kedjorna börjat pressa oss väldigt hårt. Vi var tvungna
att göra kampanj efter kampanj, och såg lönsamheten falla, och
det var inte värt slitet och stressen vi kände.
2004 såldes Mrs Chengs till norska Rieber & Son. Bolaget
omsatte då runt 45 miljoner kronor. Rieber & Son i sin tur köptes 2013 av den norska dagligvarujätten Orkla.
Hur känns det i dag när ni tänker på Mrs Chengs?
− Det är med stor stolthet vi ser tillbaka på vårt arbete, från
att ha varit en nästan okänd produkt i Sverige, lyckades vi driva
Mrs Chengs Mushroom Soy till att bli marknadsledare och en
nästan oumbärlig produkt i de svenska köken, säger systrarna.
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företagshistoriska

REKORD
Ända sedan 1955 har Guinness Rekordbok listat världens alla topprestationer. Här samsas hundar som åker skateboard och hoppar
hopprep med ofantliga grönsaker, groteskt långa naglar och enorma samlingar badankor, kapsyler och reklampennor. Men här
finns också gott om rekord från näringslivets värld. Företagshistoria tittar närmare på äldst, längst och störst inom företagssfären.

–

Rekordhållare: Wilkinson Sword
Trodde du att de två korsade svärden på paketen med
rakhyvlar från Wilkinson Sword bara var en blinkning
till betydligt kraftfullare klingor? Då har du fel. År
1772 startade den brittiske uppfinnaren Henry Nock
(1741–1804) sitt företag för att tillverka svärd, duellpistoler och bajonetter i London. När Henry Nock
avled, efterträddes han av sin förman och svärson,
James Wilkinson (1761–1848). Wilkinson Swords, som
företaget kom att heta, utsågs till kunglig pistoltillverkare åt Georg III år 1804 och tillverkade svärd för
den brittiska armén – främst för ceremoniella syften
– ända fram till 2005. I dag ligger företagets tonvikt
på rakhyvlar och trädgårdsredskap.

VÄRLDENS STÖRSTA MYNTMOSAIK

–

Rekordhållare: Sandvik Coromat
65 000 dollar är den summa som tillverkningsindustrin bidrar med till den amerikanska ekonomin –
varje sekund. Den 11 september 2014 satte det svenska företaget Sandvik Coromat ihop världens största
mosaik av mynt som uppgick till just detta värde.
Motivet föreställer en tillverkningsarbetare som håller i en sorts kugghjul runt en jordglob, tillsammans
med fyra stigande stapeldiagram som visar tillverkningsindustrins tillväxt. Den 78 kvadratmeter stora
mosaiken skapades av över 214 000 dollar-, quarter-,
dime-, nickel- och pennymynt. Pengarna donerades
senare till den icke-vinstdrivande organisationen Tillverkningsinstitutet, med avsikt att bland annat hjälpa
studenter inom branschen, finansiera sommarläger
och lyfta fram kvinnor inom tillverkningsindustrin.
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BILD: Brett Moist Photography

ÄLDSTA FÖRETAGET
SOM TILLVERKAR SVÄRD

BILD: Joe Haupt

Text : Kristin Pineda Svenske
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BILD: Shutterstock

VÄRLDENS STÖRSTA KRÄFTSKIVA

–

Rekordhållare: IKEA
När den svenska möbeljätten IKEA firade 25 år på
brittisk mark år 2011, ville man förstås ställa till med
ett rejält party. Men hur skulle festligheterna gå av
stapeln? IKEA slog på stort och drog ihop världens
största kräftskiva. På 18 olika IKEA-butiker Storbritannien runt iklädde sig sammanlagt 4 967 människor
glada hattar, sjöng ABBA-låtar, drack snaps och – inte
minst – pillade i sig 2,5 ton kräftor. Oh, vilket party!

BILD: Speakmann Company

LÄNGSTA KARRIÄREN INOM
SAMMA FÖRETAG

–

Rekordhållare: Thomas Stoddard
År 1928, i början av den stora depressionen, inledde
16-årige Thomas Stoddard sin karriär som springpojke hos det amerikanska duschföretaget Speakman
Company. Han måste ha gjort ett bra jobb, för sakta
men säkert började Thomas Stoddard stiga i graderna,
ända tills han utsågs till vd för hela företaget. Då han
slutligen pensionerade sig, 96 år gammal, hade han
tillbringat imponerande 80 år i företaget. Han avled
2014, 102 år gammal.

BILD: Wikimedia Commons

FÖRSTA FÖRETAGSDATORN
I KOMMERSIELLT BRUK

–

Rekordhållare: LEO 1
Brittiska J. Lyons & Co var ursprungligen en restaurangkedja (grundad år 1884) som sålde te, bröd och
bakelser. Under andra världskriget kom företaget att
involveras i den brittiska distributionen av diverse förnödenheter, från mat till ammunition. Lyons kom då
att utveckla ett teknologiskt system för att kontrollera produkters hållbarhet. På så sätt startade Lyons
Electronic Office (LEO). År 1951, innan vare sig
Apples grundare Steve Jobs eller Microsofts grundare Bill Gates var ens påtänkta, satte LEO ihop den
första datorn som kom att användas i kommersiellt
bruk. I november samma år fick ”LEO 1” en operativ roll i företagets kontroll av produktionen av bröd
och kakor, lönelistor, inventering, med mera. Efter
LEO 1 kom även LEO 2 och LEO 3, som användes
ända fram till 1981.
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BILD: Bertrand Livreiros

ÄLDSTA AKTIVA BOKHANDELN

–

Rekordhållare: Livraria Bertrand
Under mitten av 1700-talet invandrade ett stort antal
franska bokhandlare till den portugisiska huvudstaden Lissabon. En av dem var Pedro Faure. År 1732
öppnade han en bokhandel på gatan Rua do Loreto.
Tio år senare fick han en partner, Pierre Bertrand,
även han från Frankrike, som snabbt giftes bort med
Faures dotter. Bokhandeln gick sedermera i arv till
Bertrand. ”Faure & Bertrand” blomstrade fram till
det ödesmättade året 1755, då Lissabon skakades av
en kraftig jordbävning som raserade en stor del av
staden. Pierre Bertrand tvingades då flytta sin affär,
men återvände till samma grannskap år 1773. Bokhandeln kom att bli ett populärt tillhåll för kulturella
samkväm i staden och frekventerades ofta av författare
och andra kulturprofiler.

LÄNGSTA KARRIÄREN SOM
MODELL FÖR ETT FÖRETAG
BILD: Yamamoto Noriten

–

Rekordhållare: Yoko Yamamoto
Den 1 januari 1967 utsågs den japanska skådespelerskan och modellen Yoko Yamamoto (f. 1942) till
ansikte utåt för företaget Yamamoto Noriten, som
producerar de klassiska rostade tångbladen nori,
vilka bland annat används för att göra sushi. Sedan
dess har Yoko Yamamotos kontrakt förnyats varje år.
De senaste 50 åren har därmed gjort henne till företagets omistliga representant, men hon har också en
lång karriär bakom sig inom såväl film som teater.

FLEST IDENTIFIERADE
FÖRETAGSLOGOS PÅ EN MINUT

–

Rekordhållare: H. Sahana Banu
Den femåriga flickan Sahana Banu satte ett imponerande världsrekord den 19 oktober 2016 i Chennai,
Indien. Inom loppet av 60 sekunder identifierade hon
inte mindre än 64 företagslogos. Sahana satte ytterligare två rekord samma dag: kortast tid att identifiera
200 nationsflaggor (2 minuter och 17 sekunder) samt
flest identifierade flaggor inom loppet av 60 sekunder
(138 stycken). Kan du utmana Sahanas rekord?
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BILD: Pelle Johansson
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ÄLDSTA ADVOKATBYRÅN

–
Rekordhållare: Thomson Snell & Passmore
Det var då brittiska advokatbyrån Thomson Snell & Passmore flyttade till nya lokaler i Tonbridge, Kent, som en
praktikant råkade hitta ett par mycket gamla dokument i
en metallåda. Dokumenten kunde bevisa att prästen och
skrivaren Nicholas Hooper hade startat firman år 1570,
vilket gjorde advokatbyrån till världens äldsta. Denna
titel fick företaget dock bara behålla fram till 1991, då firman Pickering Kenyon i sin tur kunde bevisa att de hade
grundats redan 1561. Pickering Kenyon lades dock ned år
1995, efter 434 års verksamhet. Titeln gick därmed nio år
senare tillbaka till Thomson Snell & Passmore!
Kuriosa: Vissa av byråns historiska dokument har använts i
tv-serien Downton Abbey.

ELVY ÅHMAN

–
Nybliven pensionär efter 70 år
som företagare i Linköping

Nu har du gått i pension och stängt
Parfymeri Tre Hjärtan. Hur känns det?

− Det känns skönt. Jag passar på att
lata mig för första gången på 70 år.
Jag ska göra saker jag inte kunnat unna
mig tidigare. Vi räknade efter och insåg
till exempel att jag jobbat 60 julaftnar.
Vad kommer du att sakna mest med
parfymeriet?

− Man blir god vän med många
kunder, så dem kommer jag att sakna
såklart.
hur är det att driva företag nu

LÄNGSTA REKLAM-DRAMAT PÅ TV

–

Rekordhållare: ICA
Den 29 november 2001 sände matjätten ICA den första
reklamfilmen i vad som var tänkt att bli en serie med fem
avsnitt. Det kom att bli betydligt fler. Minisåpan fick
ett så varmt mottagande att ICA den 6 maj 2007 sände
avsnitt nummer 205 i vad som nu var ett etablerat inslag i svensk tv. Detta gjorde serien till världens längsta
tv-drama i reklamsammanhang. Serien om bland annat
Stig, Cindy, Abbe och Jerry (med flera) som arbetar i en
av matjättens butiker pågår än i dag och är nu uppe i närmare 600 avsnitt. I den långa listan av gästskådespelare
har man bland andra kunnat sikta Gudrun Schyman,
Glada Hudikteatern, Måns Zelmerlöw och den brittiske
tv-kocken Jamie Oliver.

jämfört med för 70 år sedan?

− Jag började 1947 efter kriget. Då var
det svårt att skaffa varor men jag hade en
släkting i England som hjälpte mig skaffa
produkter. De senaste åren har inneburit
andra svårigheter med konkurrens
från näthandel och apotek.
Du är 98,5 år. Har du satt rekord som
Sveriges äldsta företagare?

Jag tror faktiskt det. Det finns säkert
äldre personer som äger företag, men
kanske inte som jobbat aktivt som jag
hela tiden gjort i butiken.
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Stockholmsutställningen 1897 – ingen
världsutställning men en milstolpe i
svensk historia. Vy från Strandvägen
mot Djurgården. Bild: L Larsson. Ur
Liljeholmens stearinfabrik AB:s arkiv
hos Centrum för Näringslivshistoria.
—
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FÖNSTRET MOT

FRAMTIDEN
Text Anders Houltz

världsutställningar. En mötesplats för
världens ledande industrinationer och en
möjlighet för vanliga människor att beskåda
det senaste. Här är första delen i vår serie om
fenomenet Världsutställningar.
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»Expositions are the timekeepers of progress.
They record the world’s advancement. They stimulate
the energy, enterprise, and intellect of the people;
and quicken human genius.«

O

rden ovanför är hämtade ur det tal som USA:s
president William McKinley höll vid invigningen av
The Pan-American Exposition i Buffalo 1901. Som
en ödets ironi blev president McKinley dagen efter
sitt framstegsoptimistiska tal skjuten av en anarkist
på utställningsområdet. I all hast fördes han till ett
provisoriskt operationsrum. Den nya röntgentekniken var ett
av utställningens huvudnummer och förevisades till allmänhetens förundran. Men inför presidentens operation valde läkarna,
som var osäkra på den nya teknikens bieffekter, att inte använda
röntgen för att lokalisera den kula som träffat presidenten. Och
medan utställningsområdet flödade av elektriskt ljus saknade
det rum dit McKinley fördes belysning. Presidenten opererades i det bristfälliga ljuset från skärmar som reflekterade solljuset mot operationsbordet. En vecka senare hade han avlidit
på grund av sina skador. Att visa upp framtidens teknologi var
uppenbarligen inte detsamma som att tillämpa den.
Den syn på världsutställningarna som presidenten uttryckte i
sitt invigningstal delades av många – att dessa evenemang kunde
användas som ett mer eller mindre objektivt framstegsmått på
såväl enskilda företags som nationers och hela mänsklighetens
materiella och immateriella utveckling. I detta låg också mycket
av deras attraktionskraft – såväl för besökare som för utställare.

prestige och möjligheter till marknadsföring, för deltagarländer
stod anseendet som industrination på spel.

PRESTIGEFULL MARKNADSFÖRING
På utställningsområdet förväntade sig besökarna att få se saker
de aldrig sett förut, att beskåda det nyaste inom teknik, industri och produkter. Därför var det viktigt för företag – och de
nationer de representerade – att finnas med som utställare. Att
synas på världsutställningar och andra stora utställningar var
att visa att man tillhörde framtiden. För 1800-talets industriutställningar hade ett mer eller mindre formaliserat bedömningssystem utvecklats, enligt vilket medverkande utställare
delades in i ämnesordnade klasser som bedömdes av internationellt sammansatta expertkommittéer eller juryer. Dessa
kvalitetsgranskade det utställda – oavsett om det handlade om
konstverk, industriprodukter eller maskinutrustning – och de-

NÄRINGSLIVET VAR MOTORN
Det är inte lätt att i dag föreställa sig det genomslag som de
stora utställningarna hade under 1800-talets andra hälft. De
uppstod som en helt ny form av mötesplats i industrialiseringens kölvatten– en arena för fredlig tävlan mellan världens
ledande industrinationer i en tid då egentligen inga motsvarigheter existerade. Den första världsutställningen arrangerades i
Londons Hyde Park år 1851 – The Great Exhibition of Works of
Industries of All Nations. Den skulle snart få många efterföljare,
både världsutställningar, nationella utställningar och mer eller
mindre lokala evenemang. Redan från starten var näringslivet
utställningarnas främsta motor. Industrialiseringen, mekaniseringen och masstillverkade produkter väckte nyfikenhet och
den som inte själv hade möjlighet att besöka utställningarna
kunde läsa tidningarnas utförliga referat av vad som visades.
Innovationer – sådana som redan omsatts i företagande och
industriell produktion eller sådana som ännu bara utgjorde
förhoppningar inför framtiden – stod i blickpunkten. För de enskilda företagen innebar medverkan i utställningssammanhang
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Thomas Edisons fonograf visas
upp på Parisutställningen 1878.
Bild: Brown University library.
—
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Världsutställningen
år 1900 i Paris.
Bild: Library of Congress.
—

lade ut priser och medaljer. Att tilldelas en guldmedalj vid en
världsutställning utgjorde en stor prestigeseger för det enskilda
företaget, en tillgång som sedan kunde användas i marknadsföringen av olika produkter.
I detta system spelade även de kungligheter som fungerade
som utställningarnas beskyddare en central roll. Medaljerna
avbildade vanligen de kungliga – i London 1851 visade medaljerna ett dubbelporträtt av drottning Victoria och prins Albert
– och utfärdades i deras namn.
Därmed blev också kungligheterna ytterst en symbolisk
garant för utställningskommittéernas kvalitetsbedömningar.
Detta kan liknas vid systemet för kungliga hovleverantörer, och
priser vid utställningarna användes ungefär på liknande sätt,
med avbildningar i reklam och på produktetiketter. Genom
en framgångsrik medverkan i utställningssammanhang blev
det möjligt för företagen att »kröna« sina varumärken, samtidigt som de kungliga kunde visa sin samhällsnytta genom att
främja näringslivet.

NYHETENS BEHAG
Genom åren har en lång rad innovationer och tekniska underverk presenterats för en bred publik på de stora utställningarna. I London 1851 fick den amerikanska vapentillverkaren
Colts revolvrar sitt kommersiella genombrott, även om de varit
i produktion flera år tidigare. I Philadelphia 1876 presenterade Alexander Graham Bell sin telefon, som han sökt patent för
i mars samma år. Det faktum att uppfinningen tilldelades en
guldmedalj vid utställningen kom att få stor betydelse både för
kommersialiseringen av telefonen och för den patentstrid som
samtidigt utkämpades om rättigheterna till den nya tekniska
lösningen mellan Bell och uppfinnaren Elisha Grey.
I Paris 1878 väckte en annan välkänd amerikansk uppfinnare,
Thomas Alva Edison, sensation med sin fonograf, föregångaren
till grammofonen. Gottlieb Daimler och Carl Benz konkurrerade
om positionen som den bensindrivna bilens upphovsman, och
ställde båda ut sina automobiler i Paris 1889 ›
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Bell Telephone Company lanserade
bildtelefonen på New York-utställningen 1964-65. Den nya teknologin
blev dock ingen omedelbar succé.
Bild: Tekniska museet.
—

(den första bil som visades upp i Sverige var för övrigt en
Daimler, på Göteborgsutställningen 1891).
Den moderna diskmaskinen, konstruerad av Josephine
Cochrane, presenterades på Chicagoutställningen 1893. Särskilt förknippas världsutställningarna med glödlampan och det
elektriska ljuset – utställningar som de i Paris 1889, Chicago
1893, och för den delen Stockholm 1897, excellerade i flödande elektriskt ljus som illuminerade utställningsarkitekturen
kvällstid. Även under 1900-talet var de stora utställningarna
en plattform för att exponera tekniska nyheter. För besökarna
på världsutställningen i New York 1939–40 var televisionen
en ny bekantskap; på utställningen i samma stad 1964–65 lanserade Bell Telephone Company bildtelefonen – en teknik som
emellertid först decennier senare skulle få allmän spridning.
Till en början hade svenska företag och svenska innovationer i allmänhet svårt att mäta sig med de stora industrinatio
nernas, men det fanns undantag. Jönköpings tändsticksfabrik
fick medaljer så tidigt som 1855 i Paris och i London 1862 för
sina säkerhetständstickor (företaget hade grundats 1845 för
att utveckla Gustaf Erik Paschs patent från 1844). Göran F.
Göransson vid Högbo bruk (senare Sandvikens järnverk) fick
medalj i London 1862 för att ha »Introducerat och i materiellt
hänseende utvecklat bessemerprocessen, till stor [egen] kostnad«.
Henry Bessemers metod för ståltillverkning hade visserligen
formulerats några år tidigare men fick sin praktiska tillämpning
1858 då Göransson tillverkade det första bessemerstålet vid Edske masugn i Gästrikland. Efterhand blev emellertid svenska
företag mycket framgångsrika i utställningssammanhang. Vid
Chicagoutställningen 1893 fick Gustaf de Lavals ångturbiner
och mjölkseparatorer mycket uppmärksamhet, i Paris 1900 vann
Asea ett Grand Prix för sin trefasgenerator.

BOLINDERS – SVERIGES FLITIGASTE UTSTÄLLARE?
Ett av de företag som tydligast kan representera svensk industri i industrialiseringens intensiva fas under andra hälften av
1800-talet är Bolinders Mekaniska Verkstad. Bröderna Jean och
Carl Gerhard Bolinder hade startat sin verkstad på Kungsholmen
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i Stockholm 1844. Från starten var produktionen inriktad på
gjutgods såsom spisar, kaminer och köksgeråd, men efter några decennier påbörjades även tillverkning av ångmaskiner, inte
minst till Norrlands ångsågar. Under 1800-talets sista decennier började Bolinders i stor skala att tillverka träbearbetnings
utrustning för den växande träindustrin, samt på 1890-talet
förbränningsmotorer. Produktionen var anmärkningsvärt bred
och mångsidig; den inkluderade allt från parkbänkar och trädgårdskonst till tung industriell utrustning.
Redan på den industri- och hantverksutställning som anordnades vid Brunkebergs torg i Stockholm 1851 visade Bolinders
vedbesparande järnspisar och en uppmärksammad strykugn som
kunde värma åtta strykjärn samtidigt med maten. Strykugnen
hörde också till de föremål som samma sommar i hast fraktades med specialtransport till London och världsutställningen
i Crystal Palace. Bolinders hade då funnits till i endast sju år,
men medverkade ändå i den första världsutställningen. Detta
framträdande skulle snart följas av andra.
På Stockholmsutställningen 1866 hade Bolinders en ansenlig avdelning, men bidrog även med en fontän i gjutjärn
på utställningsområdet som formgivits av arkitekten Fredrik
Wilhelm Scholander.
Inför Stockholmsutställningen 1897 gjorde företaget en ännu
större satsning. Bolinders medverkade med stora avdelningar
i både industrihall och maskinhall, och hade därtill en mindre
fristående paviljong på området. I industrihallen, där betoningen låg på företagens produkter snarare än deras tillverkningsprocesser, visades bland annat en stor spis för restaurangkök,
och besökarna informerades om att samma modell förekom
i flera av utställningens restauranger, liksom i en rad kända
Stockholmsrestauranger. Här visades dessutom en högst blandad uppsättning produkter i gjutjärn – allt ifrån vedspisar till
våffeljärn, stövelknektar och, naturligtvis, en byst av Oscar II.
På framträdande plats exponerade Bolinders en stor samling
av de många medaljer som erhållits på tidigare utställningar
på olika platser i världen – i sig ett prov på den betydelse som
företagen tillmätte utställningsmedverkan i sin marknadsföring.
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I maskinhallen visades olika former av produktionsutrustning, och här hade Bolinders den största utställningsytan av
samtliga företag. Företaget demonstrerade bland annat ångmaskiner, fotogenmotorer och träbearbetningsmaskiner som till
exempel maskinhyvlar och ramsågar. Flera av maskinerna var
i gång, och från en stor ångmaskin ledde remtransmission ut ur
maskinhallen – ångmaskinen gav kraft åt elektriska strålkastare
i toppen på industrihallens kupol och i toppen på Liljeholmens
stearinljusformade paviljong. Sammanlagt vann Bolinders två
guldmedaljer, två silvermedaljer samt inte mindre än tjugotre
bronsmedaljer i utställningens pristävlingar.
Ett företag som var så aktivt i utställningssammanhang
som Bolinders kunde använda i stort sett samma arrangemang
och samma utställda objekt från ett evenemang till ett annat,
under flera års tid. Den utdelning i form av priser och medaljer,
juryomnämnanden och tidningsnotiser som företagets medverkan genererade kunde sedan användas i marknadsföringssammanhang i en rad olika former.

UTSTÄLLNINGSMÄTTNAD
Vid sekelskiftet 1900 var det tydligt att en viss mättnad började
uppstå beträffande utställningsmediet – allt fler och allt större
utställningar anordnades, med allt fler utställare – förvisso även
allt fler besökare, men det började bli svårt för enskilda utställare att göra sig synliga i mängden. Systemet med medaljer och
priser höll på att drabbas av inflation, och priskommittéernas
seriositet ifrågasattes. Dessutom hade den industrialiserade
världens tekniska och vetenskapliga komplexitet nått en sådan
nivå att den inte längre lät sig bedömas i tydliga kategorier på
samma sätt som ett halvsekel tidigare. President McKinleys
uttalande 1901 om »the timekeepers of progress« avspeglade en
gången epok.
Mycket talade för att de stora utställningarnas tid gick mot
sitt slut. Men under 1900-talet skulle i stället en ny typ av utställningar födas, som aktualiserade konceptet och pekade in i
en kommande medial tidsålder

Bolinders monter vid utställningen Exposition Universelle i
Paris år 1900. Bild: Tekniska museet.
—
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ARBETSRO BLEV TILL

KONFLIKTER
Text Per Torberger

Saltsjöbadsavtalet. Först rekordår, sedan
vänstervindar, vilda strejker, löntagarfonder och
sammanbrutna partsuppgörelser. Här är tredje och
sista delen om Saltsjöbadsavtalet.

Curt Nicolin och Antonia Ax:son var starka motståndare mot löntagarfonderna. Här syns båda i Kungsträdgården, 4 oktober 1983. Demonstrationen samlade
100 000 personer och blev därmed den största i Sveriges historia. Bild: Svenskt Näringslivs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—
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F

ör mig framstod huvudavtalet som epokgörande, nytt,
delvis förlösande för framtiden och för Sveriges arbetsmarknad.” Så uttryckte sig Yngve Persson, förbundsordförande i Träindustriarbetareförbundet 1954–71, vid
ett seminarium arrangerat med anledning av Saltsjöbadsavtalets 50-årsjubileum. Och kanske, lade han till,
hade de inflytelserika personer som under 1970- och 1980-talen
ville göra slut på samarbetspolitiken, inte riktigt tänkt till botten i frågan? Vid tiden för seminariet, 1988, hade det redan gått
mer än ett decennium sedan LO sagt upp avtalet med SAF.
Samförstånd hade ersatts av konflikter, ett starkt och enat LO
var nu flera starka förbund som gick sina egna vägar. Det skulle
ta ytterligare nästan ett decennium innan en ny, stabilare ordning kring lönebildningen på arbetsmarknaden hade etablerats.

lingsinstitutet, sammanställd av docenten i ekonomi Rodney
Edvinsson, minskade antalet konflikter på arbetsmarknaden
kraftigt under åren 1939–41 jämfört med åren före, men ökade
sedan väldigt mycket under åren 1942–46. Bortsett från den
stora metallstrejken under 1945 handlade det dock om mindre
konflikter som innebar många färre förlorade arbetsdagar än
vad som varit vanligt under föregående decennier. Från 1947
och framåt talar dock statistiken sitt tydliga språk: antalet konflikter minskade avsevärt. 1950 var det 23 konflikter på arbetsmarknaden, som totalt ledde till 41 000 förlorade arbetsdagar:
1930 var det 261 konflikter och drygt en miljon förlorade dagar
– ytterligare tio år tidigare var det 486 konflikter och nästan 9
miljoner förlorade arbetsdagar.

DE SVENSKA REKORDÅREN
FÄRRE KONFLIKTER
Annat var det 1946. Det första året efter andra världskrigets
slut slöts Företagsnämndsavtalet, ett avtal som gav de anställda
formella möjligheter att påverka företagens styrning. I nämnden skulle större beslut kring företaget diskuteras, framför allt
sådana som kunde leda till uppsägningar. För arbetstagarna var
nämnderna ett sätt att öka inflytandet över arbetet, för arbetsgivarna var det ett sätt att ge arbetstagarna insikt i företagens
ekonomi, insikt som också skulle skapa förståelse för vilket utrymme som fanns för löneökningar och vad som krävdes för att
göra ytterligare höjningar möjliga. Företagsnämndsavtalet var
det första följdavtal som slöts efter själva huvudavtalet från 1938.
Flera följdavtal slöts under 1940-talet, liksom under 1960-talet
och början av 1970-talet.
Vilka omedelbara effekter Saltsjöbadsavtalet fick är svårt att
veta – redan nio månader efter att det skrivits under bröt andra
världskriget ut. Enligt statistik från bland andra SCB och Med-

Decennierna efter världskriget är den period som brukar betecknas som de svenska ”rekordåren”, en tid av stark ekonomisk
tillväxt. Sveriges BNP började öka i högre takt. Under första
halvan av 1960-talet ökade den med i genomsnitt cirka fem procent per år. Lönerna ökar också i högre hastighet – efter att ha
legat närmast stilla under 1930-talet, sätter de fart uppåt från
början av 1940-talet.
Parallellt med näringslivet och exportindustrierna växer
också den svenska statens åtaganden. Under den ena social
demok ratiska regeringen efter den andra – alltid med Tage
Erlander i toppen – byggs bostäder och välfärdssystem ut. Den
offentliga sektorns del av ekonomin blir allt större. Dess andel
av alla anställda i Sverige ökar från cirka 12 procent 1960, till
20 procent 1970, och 30 procent 1980. Som andel av BNP växer
den offentliga sektorn från cirka 15 procent 1950 till 30 procent
1980. Lejonparten av ökningen sker 1960–80. ›
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Det går bra för Sverige, för svenska företag och för svenska anställda. Lönerna stiger, både på papperet, i verkligheten
(reallön) och som andel av företagens förädlingsvärde. Arbetsmarknadens parter sköter lönebildning och många andra arbetsmarknadsfrågor genom direkta förhandlingar och kollektivavtal
och antalet konflikter på arbetsmarknaden är få.
Men 1960-talet är uppbrottstid. Under andra halvan, och
framför allt under slutet, av decenniet blåser vänstervindar i
samhället. Oron på arbetsmarknaden ökar. Vänstervindarna
fångas upp av bland andra socialdemokraternas blivande ordförande, Olof Palme. Assar Lindbeck skriver i sin bok Ekonomi
är att välja om ett samtal han har med Palme.
”Jag tror att det var någon gång under 1968 som Olof Palme
under ett privat samtal sa: ’Nu blåser det vänstervind, nu gäller
det att hissa seglen.’ Olof fruktade att stora ungdomsgrupper skulle
fångas upp av vänsterradikala eller till och med kommunistiska
partier om socialdemokraterna misslyckades med att engagera
och entusiasmera de unga.”
Det är inte bara Palmes trendkänsla som förflyttar socialdemokraterna åt vänster. Under hela 1950-talet har det pågått
diskussioner inom arbetarrörelsen om hur socialiseringen av
Sverige ska gå till – total nationalisering av viktiga industrier
eller reglering av näringslivet är frågan – och under 1960-talet ser
dessa diskussioner ut att bära frukt. ”Under slutet av 1960-talet
förespråkade delar av socialdemokratin en mer aktiv näringspolitik
och en större roll för staten i näringslivet”, något som bidrog till
förstatliganden av flera verksamheter i vad som kom att kallas
”den socialdemokratiska näringspolitiska offensiven”, skriver
Peter Sandberg i Det svenska näringslivets historia 1864–2014.

BRYTPUNKT
1969 inträffade något som blev en brytpunkt för LO. I december
det året bryter en vild strejk ut på LKAB i Kiruna, Svappavaara
och Malmberget. De strejkande kräver bland annat månadslön
i stället för ackordslöner, och bättre arbetsmiljö. Totalt omfattas
5 000 arbetare av strejken. Gruvarbetarna, som fått se sina löner
stå stilla i lönesolidaritetens tecken, vill inte ha med facket att
göra. Strejken pågår i 57 dagar.
LKAB-strejken (och de många vilda strejker som följde på
den) anses av många ha haft en stor betydelse för LO:s omsvängning. Under trycket av en vänsterblickande opinion och
ett radikaliserat parti, blir strejken droppen. LO börjar förorda
lagstiftning i allt högre utsträckning.
Strategin gav effekt. Under kraftig kritik från näringslivet och
arbetsgivarorganisationer, började förhållanden på arbetsmarknaden regleras i lag i stället för som tidigare via förhandlingar.
Flera lagar röstades igenom i riksdagen, bland dem Lagen om
anställningsskydd eller LAS, 1974.
1976 kom sedan lagen om medbestämmande i arbetslivet,
MBL. Den hade ett starkt symboliskt värde, eftersom den
handlade om arbetsgivarens rätt att leda arbetet och att besluta
om permitteringar. Ända sedan Decemberkompromissen 1906
hade denna rätt helt varit arbetsgivarens, ett faktum som varit
en vagel i ögat på arbetarrörelsen sedan dess. Nu, 70 år senare,
inskränktes alltså denna rätt i lag.
Men om detta var ett hårt slag mot Saltsjöbadsandan, skulle det komma ett som var ännu tyngre. Strax efter att MBL
antagits, sade nämligen LO upp huvudavtalet. ”En chockerande åtgärd, som arbetsgivarna såg det, och ett uttryck för

Demonstrationståg vid den stora gruvstrejken hos LKAB i december 1969. Bild: Jan Düsing.
Ur Svenskt Näringslivs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—
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sen, blir fonderna av olika skäl stadigt allt mer verklighet. Inrättandet av löntagarfonder beslutas av riksdagen 1983, något
som kommenteras i en vers av finansministern Kjell-Olof Feldt.
Löntagarfonderna betraktas av näringslivet och SAF som
ett stort svek. Inrättandet av fonderna ska också ha försämrat
relationerna mellan regeringen Palme och näringslivet avsevärt.
De ska också ha varit en viktig orsak till att SAF började tänka
om och lämna den samförståndssträvan som rått fram till dess,
något som fick effekt 15 år efter LO:s kongressbeslut.
I februari 1991 begär SAF utträde ur ett antal statliga styrelser, bland annat i Arbetsmarknadsstyrelsen och Läns
arbetsnämnderna. Detta eftersom SAF enligt Sture Eskilsson,
mångårig SAF-medarbetare, kände sig som gisslan i styrelserna. Det var facket och regeringen som bestämde, men eftersom
SAF var representerade, uppfattades de som medbestämmande
och därmed bundna till besluten. Utträdet har beskrivits som
att SAF lämnade korporatismen och som dödsstöten för den
så kallade Svenska modellen. 1992 avskaffar regeringen Bildt
löntagarfonderna.

BRANSCHAVTAL

Löntagarfonderna orsakade konflikt även inom arbetarrörelsen.
Dåvarande finansminstern Kjell-Olof Feldt kommenterade det hela
med kritisk vers: ”Löntagarfonder är ett jävla skit, men nu har vi
baxat dem ända hit...” Bild: Svenskt Näringslivs arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.
—

löntagarorganisationernas anspråk på att ... flytta fram de fackliga organisationernas positioner ytterligare ett steg genom ett
långtgående medbestämmandeavtal”, skriver Bernt Schiller i
Saltsjöbadsavtalet 50 år.
Trots detta inleddes snart nya förhandlingar mellan SAF och
LO. Dessa ledde så småningom fram till det så kallade Utvecklingsavtalet, UVA, 1982. Avtalet är ”präglat av det perspektiv
på medbestämmande, som redan före MBL:s tillkomst utvecklats
av Arbetsgivareföreningens tekniska avdelning”, enligt Schiller,
som beskriver avtalet som en förlängning av de olika företagsnämndsavtal som stiftats sedan 1946.

LÖNTAGARFONDERNA
Men i slutet av 1970-talet verkar tiden ändå ha sprungit ifrån
framför allt LO, och därmed de stabila partsavtal som präglat Sveriges arbetsmarknad under efterkrigstiden. Vissa LO-
förbund, till exempel Metallindustriarbetareförbundet, börjar
agera mer självständigt vid sidan av LO, något som minskar
LO:s tyngd som avtalspart. De många vilda strejkerna under
1970-talet bidrar också till att underminera LO:s auktoritet som
fredsgarant på arbetsmarknaden.
LO:s politiska ambitioner bidrar också till att vidga klyftan mellan dem och arbetsgivarparten kraftigt. 1976 beslutar
LO-kongressen att förbundet ska driva frågan om löntagarfonder,
fonder som innebär att de anställda gradvis tar över företagen.
Trots att förslaget orsakar konflikt även internt i arbetarrörel-

Det sker ett tydligt brott mellan 1980-tal och 1990-tal. Antalet
konflikter på arbetsmarknaden minskar drastiskt nästan samtidigt som decennieskiftet, och under hela 1990-talet är det relativt
lugnt på arbetsmarknaden sett ur ett konfliktperspektiv. Gång
efter annan skriver dagspressen om hur arbetsmarknadens parter försöker skaka liv i samarbetsandan och nå fram till ett nytt
huvudavtal. Lika ofta skriver de om strandade förhandlingar.
Men i brist på nya huvudavtal förhandlas om branschavtal.
1997 sluts ett som får stor betydelse – Industriavtalet. Det är det
avtalet som i dag sätter ramarna för lönebildningen i Sverige som
helhet och ska skydda exportindustrin från löneökningar som
minskar svenska företags konkurrenskraft på världsmarknaden.
I dag har företagens marknad förändrats radikalt jämfört med
både 1930-talet och 1980-talet, liksom arbetstagarnas marknad.
Det har också gjorts försök att förhandla fram ett nytt huvudavtal, anpassat efter dagens verklighet. Senast detta gjordes var
2008, då Svenskt Näringsliv, LO och PTK satte sig ner för att
försöka komma överens om bland annat konfliktregler och tur
ordningsregler. Försöket avslutades efter några månader utan
resultat. Än så länge har därför huvudavtalet fortfarande effekt
på svensk arbetsmarknad och lönebildning – inget dåligt betyg
för ett ganska enkelt avtal undertecknat 1938.

HUVUDAVTALET – UPPSAGT ELLER EJ?

–
Enligt bland andra professor Bengt Schiller och Svante
Nycander sade LO upp huvudavtalet 1976. Enligt andra
källor är så inte fallet. Avtalet gäller än i dag mellan
Svenskt Näringsliv och LO, och ingen av dessa organisationer nämner något uppsägande i sina offentliga kanaler.
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I SKÖNHETENS

		TJÄNST

BILD: The Granger Collection/ TT

Text Bodil Hasselgren

Kosmetik. Helena Rubinstein var den polska
immigranten som genom sitt entreprenörskap och
sin innovationsförmåga på egen hand lyckades bli
multimiljonär. I år det 115 år sedan företaget som
bär hennes namn grundades.
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Helena Rubinsteins skönhetsimperium gjorde henne
till multimiljonär. Bild:
Library of Congress.
—

H

elena Rubinstein föddes som Chaja Rubinstein
i Krakow 1870, där hon också växte upp. Trots att
hon var en av åtta döttrar så hade föräldrarna råd att
skicka henne till Schweiz för att studera medicin. Det
blev dock kortvarigt och år 1900 flyttade Rubinstein till Melbourne, Australien. Hon tog arbete på ett
apotek där hon blandade egna krämer som hon sedan sålde.
Genom smart marknadsföring i form av en artikel som hennes
blivande make, den amerikanska journalisten Edward William
Titus, skrev om hennes fuktgivande kräm Valaze så gjorde den
succé. Tack vare det kunde Rubinstein 1902 öppna sin första
butik i Melbourne, samtidigt som hon bytte namn till Helena.
Hon nöjde sig dock inte med det utan ville utöka sin verksamhet och år 1908 hade Rubinstein på egen hand tjänat ihop
100 000 pund, en nödvändighet då det under den här tiden inte
var möjligt för en kvinna att ta ett lån. Med kapitalet kunde Rubinstein flytta till London för att fördjupa sina kunskaper om
dermatologi, biologi och diet, och expandera sin verksamhet
med en salong. Butiken i Melbourne togs över av systern Ceska.
I London gifte sig Rubinstein med Titus och de båda blev ett
känt par i Londons kulturella kretsar. Paret flyttade senare till
Paris där en salong öppnades 1912.
På grund av första världskriget gick flytten till USA och New
York där Rubinstein 1915 slog upp portarna till en salong, och
två år senare startades en större tillverkning av hennes produkter
som började säljas på alla de stora varuhusen. Samma år skiljer
sig Rubinstein och Titus.
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SKÖNHET ÄR MAKT
Helena Rubinstein fick snabbt rykte som skönhetsdrottning.
Hon ansågs passionerad, bestämd och med en stor nyfikenhet
som fick henne att töja på gränserna och våga upptäcka nya
möjligheter inom skönhetsvården. Under mottot ”Det finns inga
fula människor, bara lata” menade hon att alla borde lägga ner
lite tid på sitt utseende för att se bättre ut och några hopplösa
fall fanns inte. Ett annan viktigare filosofi var att skönhet var
makt, och att det kanske till och med var den viktigaste makten
av alla. Rubinstein arbetade på sitt sätt för emancipationen av
kvinnor. År 1950 startade hon en stiftelse för att stödja kvinnors
rättigheter och välmående.
Rubinstein bestämde sig för att starta upp skönhetsskolor
för kvinnor och lanserade den smått revolutionerande idén om
en dag i skönhetens tecken, med näringskonsultation, analys
av huden, massage och hårstyling. På hennes spa på 715 Fifth
Avenue fanns en restaurang, ett gym och mattor av Joan Miró.
Hon lät även Salvador Dalí formge en puderdosa och måla ett
porträtt av henne.
År 1928 sålde Helena Rubinstein den amerikanska delen
av företaget till Lehman Brothers för 7,3 miljoner dollar vilket
gjorde henne till en av världens rikaste kvinnor – vid den här
tiden fanns det ingen inkomstskatt. Efter börskraschen 1930
köpte hon tillbaka de då närmast värdelösa aktierna för 1 miljon dollar. Så småningom kunde Rubinstein öka värdet kraftigt genom att etablera salonger och butiker i nästan ett dussin
amerikanska städer.
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Redan vid starten av den amerikanska etableringen hade
Helena Rubinstein en rival i en annan av kosmetikaindustrins
storheter: Elisabeth Arden. Båda kom från relativt enkla förhållanden och hade på egen hand startat framgångsrika verksamheter vilket lett till en klassresa. De hade även gemensamt att de
insåg vikten av smart marknadsföring med lyxiga förpackningar,
kändisar, och pseudovetenskap inom hudvård.

INNOVATIVA PRODUKTER
Helena Rubinstein var först med mycket inom hudvård och
1930 kom hon med den första exfolierande produkten, Beauty
Washing Grains. År 1935 släpptes den första hormonberikade
hudvårdskrämen och fem år senare lanserade hon den första
produkten inom ett helt nytt skönhetsområde: anti age. Det
tog dock flera år innan studierna var klara och 1953 släpptes
världens första hudåtstramande produkt, Contour Lift Film,
baserad på upptäckten av kollagenets avgörande roll för hudcellernas förnyelse. År 1954 kom den första vitaminberikade
skönhetsbehandlingen, Lanolin Vitamin Formula, och två år
senare en återfuktande produkt, Skin Dew. Ofta var det Rubinstein själv som forskat fram produkterna i sitt labb.
År 1939 revolutionerar Helena Rubinstein kosmetikan för
alltid genom att lansera den vattenfasta mascaran. Nästan 20
år senare gör man något liknande när man lanserar den första
mascaran på tub. Det var även Helena Rubinstein som 1940
var först med att lansera en hudvårdserie för män, döpt efter
Rubinsteins andra make, den 23 år yngre Prins Artchil Gourielli-
Tchkonia, med vilken hon gift sig 1938. Det gick många rykten
om att prinsen inte alls var någon kunglighet och att äktenskapet endast var en pr-kupp. Om det ligger någon sanning i det
lär vi nog aldrig få veta.

Trots att hon var multimiljonär berättas det att Rubinstein alltid tog med sig en lunchpåse till arbetet och var allmänt
mycket sparsam. Dock köpte hon alltid moderiktiga kläder samt
värdefull konst, smycken och möbler.
År 1965 dog Helena Rubinstein i sitt hem i New York,
93 år gammal, sitt motto trogen i full make-up och med gnistrande diamantörhängen. Lat var och blev Helena Rubinstein
aldrig. Efter hennes död togs företaget över av systerdottern
Mala Rubinstein och år 1988 köptes det upp av L’Oréal som
äger det än i dag.

"Det finns inga fula människor,
bara lata" blev både hennes och
företagets motto. Bild: Annons
från Helena Rubinstein,
Wikimedia Commons.
—

Förutom produkter så startade hon även skönhetssalonger. Här syns hennes
655 Fifth Avenue i New York. Bild: The Granger Collection/ TT.
—
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IMPERIET STARTADE MED

SKOLTRÖJOR
Text Eva Ersson Åbom

P

företagsstarter. När superentreprenören Jan Stenbeck hastigt
avled 2002 hade han revolutionerat den svenska medievärlden och
skapat mycket mer än så. Kanske är det mindre känt att han inledde
sin affärsbana med att sälja skoltröjor i amerikansk stil. I dag finns
bara några få dokument och en hög med små gråa Skogsmulletröjor
kvar i Kinneviks arkiv som spår av verksamheten.

å 1960-talet fick ett antal svenska ungdomar chansen
att gå på high school i USA. Förutom nya kunskaper
kom de hem med glada minnen av de coola tröjor som
fanns överallt i de amerikanska skolmiljöerna. Några
gjorde slag i saken och startade tillverkning på hemmaplan. Vem som var först och hur det egentligen gick
till finns det lite olika meningar om. Klart är i alla fall att Jan
Stenbecks bolag Catco AB blev vinnare och Sveriges i särklass
största skoltröjeföretag.
Advokaten Svante Thorsell hör till dem som var med.
− Allting skulle vara fräckt och amerikanskt, det var surfing
och Beach Boys som gällde. Efter min USA-vistelse blev jag 1965
elevrådsordförande och började leta efter någon som kunde göra
collegetröjor till eleverna på mitt gymnasium, Farsta Läroverk.
På Östra Real hittade jag en kille som hoppat av studierna och
i liten skala börjat trycka tröjor i några rum på skolans vind.
Det gick väl sådär.
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Svante berättar vidare att Jan Stenbeck läste juridik i Uppsala och han själv hade avancerat till ordförande i Stockholms
elevorganisation när de först fick kontakt. Jan hade då egna
amerikanska erfarenheter och en gränslös affärsvilja.
− Målsättningen var att tjäna en första miljon före fyllda 21
år, säger Svante.
Jan Stenbeck hade förstått att skoltröjor kunde bli något stort
och gett sig in i branschen. Full fart blev det när hans bolag
Catco, namngivet efter flickvännen Catharina, startade import
av träningströjor från klassiska sportmärket Champion och
sprutade på dekoren som blev upphöjd och sammetsliknande.
Alla ville ha Catcos speciella tröjor.

SNABB EXPANSION
Stenbeck etablerade också snabbt kontakt med Hans Iwan Bratt,
ordförande på Seco, Sveriges Elevers Centralorganisation.

BILD: Anders Sjöman
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sta period fick Johan Stenman jobba intensivt med att avveckla
en rad olönsamma satsningar utomlands. Det var bara Catcos
dotterbolag i de nordiska länderna som fungerade. Från 1971
jobbade Johan parallellt med Catco och Kinnevik och fungerade
som ’’ekonomisk handsekreterare’’ åt Jan Stenbeck ända fram till
hans bortgång. Om Catco säger han att Jan Stenbeck egentligen
inte var intresserad av tröjorna, det var vinstmedlen han ville
åt för användning till andra affärer. Catco höll för övrigt en tid
på att bli stämda av limföretaget Casco som tyckte att namnet
gjorde varumärkesintrång.
− Det var fantastiskt att se hur bra unga människor kan sköta
affärer och ha kontroll över de ganska stora belopp som strömmade
in till elevråden när tröjorna betalades. Faktiskt skötte de sig bättre
ju yngre de var. Tröjorna slog an för att de blev något av en halv
skoluniform vilket passade tidsandan. Egentligen var de väl lite
för bra för att affärerna skulle stå sig i det långa loppet. Föräldrar kunde köpa dem och låta barnen ha dem år efter år. Syskon
kunde till och med ärva av varandra, berättar Johan Stenman.
Verksamheten delades därför upp mellan flera bolag som
tog hand om olika kvaliteter. Catco behöll den bästa med tillverkning i Finland via ett finskt dotterbolag. I & TT, Idrotts
& Textiltryck gjorde tröjor som var hyfsat bra medan Paradise
Printing Products tog fram billigast tänkbara tröjor från riktiga
lågprisleverantörer.

TEXTIL BYTTES MOT TELEFONI
Catco sålde inte bara tröjor till skolor, även Friluftsfrämjandet var
en kund. I Kinneviks arkiv finns några få Skogmulletröjor kvar som
minner om Stenbecks start.
—

− I USA sköttes ofta de viktiga tröjorna av studentkåren,
och det konceptet ville Jan Stenbeck köra med också i Sverige.
Vi på SECO AB skulle sälja tröjorna och skaffa fram underlag
till skolmärken. Catco skapade sedan originalen, tryckte och
distribuerade tröjorna till respektive skola. Catco svarade också
för faktureringen. Elevråden bestämde själva över sina priser,
så de tjänade en slant och SECO AB fick provision, berättar
Hans Iwan Bratt.
Svante Thorsell fortsätter:
− Försäljningen expanderade till hela landet och kontoret
med fem-sex anställda placerades på Tantogatan 65 i Stockholm. Jan frågade om jag ville jobba hos honom, och det gjorde
jag i några år under universitetets sommaruppehåll. Det kunde
gå ganska vilt till och vi sålde säkerligen tröjor till flera hundra
skolor under min tid.
Catcos verksamhet hade pågått i tre år när Johan Stenman
började, sommaren 1966. Det året nådde försäljningen upp till
mellan tre och fyra miljoner kronor. Johan skötte först bok
föringen och sedan mycket annat. Redan från starten av Catco
tänkte Jan Stenbeck internationell expansion, med tiden allt
längre bort från den operativa skötseln av bolaget. Under en för-

Skoltröjorna blev med tiden modemässigt fel och idrottsföre
ningar tog över som de stora köparna. Väskor och andra profilprodukter tillkom i sortimentet. Någonstans där dyker arkiv
exemplaren av Friluftsfrämjandets Skogsmulletröjor upp.
Johan Stenman berättar att Jan Stenbeck ständigt sprutade
ur sig nya idéer. 1977 köpte han ett bolag i USA, Miltope som
var leverantör till USA:s armé och plockade upp idén till mobil
telefoni, som redan fanns i USA.
− Miltope lyckades ta hem en av de tre första amerikanska
licenserna för forskning med cellulär mobiltelefoni. När det började lyfta startades Millicom 1979.
Johan fortsätter:
− Finnarna prisade sig och oss ur tröjmarknaden. Den höga
finska prisnivån hindrade Catco från att fortsätta att ta hem de
riktigt stora tröjbeställningarna.
Vid 1980-talets början hade Catco stora leverantörsskulder,
nära 3,5 miljoner kronor till Suomen Trikkoo Oy AB i Tammerfors – mera känt under varumärket Finnwear – att dras med. Jan
Stenbeck ville komma ur den dåliga affären, samtidigt som han
av någon anledning behövde säkra namnet Millicom i Sverige.
1982 genomför han en så kallad inkråmsaffär och avyttrar allt
som hör samman med AB Catco inklusive firmanamnet och
aktierna i finska dotterbolaget Catco Oy, till Suomen Trikkoo
Oy. Det enda han behöll var Catcos bolagsbildning och organisationsnummer, som namnändrades till Förvaltnings AB Confidentia, och blev centralt i det fortsatta imperiebygget. Därmed
var Jan Stenbecks affärer inom textilbranschen avslutade och
resten är mobiltelefonihistoria.
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FÖRETAGS

FÖRETAGET

PROFILEN

PRODUKTEN

ÅRTALET

ORTEN

QUIZET

Testa dina kunskaper om näringslivshistoria!
Frågekonstruktör Gustav Svensson

5

4

3

2

1

Grundades 1959. En
av initiativtagarna
var den åländske
sjökaptenen och
sjöfartsrådet Gunnar
Eklund.

I Sverige utgår
verksamheten från
Stadsgården i Stockholm och Kapellskär
utanför Norrtälje.

Det är i dag det
marknadsledande
kryssnings- och
färjerederiet i
Östersjön.

Namnet till trots
syns inga fornnordiska detaljer vare sig
ombord eller i företagets marknadsföring.

Grace och Cinderella
heter två av rederiets
största kryssningsfartyg.

5

4

3

2

1

Inledde sin karriär i
Rio de Janeiro, London
och Singapore.

Driver numera
kursgården Baravara
utanför Rättvik.

Hans livsverk inom
näringslivet är dock
modeföretaget som
han grundade med sin
fru 1966.

Det företaget bär
namnet Gul & Blå.

hans dotter Filippa
är minst lika känd
i mode-Sverige som
sin far.

5

4

3

2

1

Uppfanns 1949 av
Curt Lindquist.

Tillkom genom
att Curt malde
tvättsvampar i sin
frus köttkvarn och
tillsatte bomull.

Kan suga upp 15
gånger sin egen vikt.

”Kökstrasornas
kökstrasa” har även
använts av NASA för
att isolera rymdskepp.

Namnet är en
förkortning av
engelskans
wet textile.

5

4

3

2

1

Världens första
AXE-växel installeras
i Södertälje.

Curt Nicolin utses till
ny ordförande för SAF,
efter Tryggve Holm.

Apple Computer
grundas av Steve
Jobs, Steve Wozniak
och Ronald Wayne.

Jimmy Carter
besegrar Gerald Ford
i det amerikanska
presidentvalet.

Kung Carl XVI Gustaf
gifter sig med Silvia
Sommerlath, som
därmed blir
Sveriges drottning.

5

4

3

2

1

Tidiga industrier på
orten var Haglunds
rullgardinsfabrik och
Victoria bryggeri.

Jonas Thern, Johnny
Bode och Bosse
Ringholm är alla
födda här.

En dryg mil söder om
centrum har möbeltillverkaren Kinnarps
sitt säte.

På latin kallas orten
Falcopia. Här tillverkas Falbygdens Ost.

Namnet betyder
köpingen på falan.

Företaget: Viking Line AB Profilen: Lars Knutsson Produkten: Wettex Årtalet: 1976 Orten: Falköping
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NY BOK:

I världsutställningarnas tid
DET FANNS EN TID då världsutställningarna
var fönstret mot framtiden. De stora utställningarna vid 1800-talets slut och 1900-talets
början var en lysande arena för näringslivet,
men också för kungahusen. Den här boken
skildrar epoken, utställningarna, företagen
och kungligheterna – med illustrationer från
Bernadottebibliotekets unika bildsamling.

Författare: Alm, Houltz,
Johansson, Snickars & Stendahl

Finns att
köpa nu!

naringslivshistoria.se/forlaget
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Ekonomisk kulturhistoria
Bildkonst, konsthantverk och
scenkonst 1720–1850
KLAS NYBERG

Kulturhistoriska bokförlaget

1700-talet och första halvan av 1800talet var en guldålder för svensk kultur.
Intresset och efterfrågan ökade, Gustav
III inrättade akademier, stödde teatrar
samt byggde både opera och slott. Det
gav kulturarbetarna jobb, men det var
långt ifrån alla som hade glädje av det.
Carl Michel Bellman slutade på bysättningshäktet trots kungligt stöd och
lika illa gick det för många av 1700- och
1800-talets kulturarbetare.
I ”Ekonomisk kulturhistoria” skildrar
historiker, konstvetare och ekonomer –
med hjälp av bland annat konkursarkiv
– hur tidens konstnärer, konsthantverkare och skådespelare klarade sig eller gick
under och varför. Kongl. hofmålare Pehr
Hilleström blev framgångsrik medan den
populära aktrisen och sångerskan Caroline
Müller tvingades fly utomlands.
Forskarnas granskning av av kulturens
utveckling genom ekonomiska glasögon
har resulterat i en intressant skildring, som
visar verkligheten bakom rokokofasaden.
/Börje Isakson

Svensk reklam
OSKAR BROBERG,
MARCUS GIANNESCHI OCH
SVERKER JONS SON

Handel och sjöfart med Göteborg
som utgångspunkt

Dialogos

MAGNUS ANDERS SON

Reklamen är inte vad den har varit
– den är mycket mer. ”Svensk reklam”
skildrar utvecklingen 1975–2012. Och
det är inte bara reklamkostnaderna som
mångdubblats från omkring 9 miljarder
kronor 1975 till 66,5 miljarder 2012. Reklamen når oss nu också på nya, mer svårupptäckta vägar. Från att tidigare mest
ha förekommit i tidningar, tidskrifter och
affischer drabbar reklamen nu också via
tv, radio, internet, olika jippon och sponsringsaktiviteter.
Och från att förr främst ha varit inriktad på att lyfta fram en viss produkt
satsar reklamen nu också på att väcka positiva känslor inför hela varumärken eller varuområden. Det gör den genom att
företag finansierar programserier, som
visar hur trevligt det är med till exempel
trädgårdsskötsel eller hemmasnickrande.
Vi utsätts för reklam utan att veta om det.
Så samtidigt som reklamen har blivit mer
omfattande har den också blivit svårare
att upptäcka.
”Svensk reklam”, som även innehål
ler en rejäl tabellbilaga, är späckad med
värdefull och skrämmande information.

Under 1700-talet etablerade sig Göteborg som en viktig internationell handelsstad. Företagen skeppade ut järn och trä
och importerade sådant som spannmål,
salt, tobak och textilråvaror. Under andra halvan av seklet upplevde västkusten
också en kraftig ”sill-boom”.
Denna forskningsrapport från Institutionen för Ekonomi och samhälle/Ekonomisk historia på Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet visar hur det gick till
och, framför allt, hur systemet med växlar gjorde det möjligt att överföra pengar
mellan köpare och säljare i olika länder i
en tid när banksystemet var outvecklat.
Texten går på djupet inom ett smalt
område vilket gör att den främst vänder
sig till specialintresserade läsare. Men
redogörelsen för de stora handelshusen
Ekmans och Christian Arfwidsons affärer – det ena var framgångsrikt, det andra
slutade med konkurs – ger en någorlunda
levande bild av hur det kunde gå till. Och
av hur bristen på garantier och beroendet av kontakter och gott anseende kunde
knäcka den bäste.

/Börje Isakson
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Den europeiska varu- och kreditmarknaden under 1700-talet

Gidlunds förlag

/Börje Isakson

krönika
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NÄR SVENSKA BRYGGARE

FOR ÖVER ÖSTERSJÖN

Å

FOTO: Eva Hildén Smith

rets sommarresa med familjen gick till Riga. Det
var mitt första besök där och en glad överraskning var
alla goda brygder. Lettland har blivit ett riktigt ölland!
Går man tillbaka till början av 1990-talet var det
knappast så. Hela dåvarande Östeuropa hade stora
problem med ölproduktionen, utom Tjeckien och
Östtyskland som på något mirakulöst sätt oftast lyckades få till
det. Jag minns hur jag och en god vän letade efter baltporter i
Estland påsken 1990, men fick nöja oss med någon halvdrickbar
mölja. Mitt livs två värsta ölupplevelser var i Leningrad samma
år, samt i Jugoslavien 1993. Jag har glömt vilket öl som smakade
blöt hund, och vilket som doftade som bandaget den gång jag
hade ett infekterat sår... Varken krig eller kommunistdiktaturer
främjar bryggarkonsten.
Att Lettland blivit ett framstående ölland har faktiskt även
en koppling till den svenska näringslivshistorien. Redan 1991
då de baltiska länderna utropade sin nya självständighet efter

»Att Lettland blivit
ett framstående ölland
har faktiskt även en
koppling till den svenska
näringslivshistorien.«

den sovjetiska ockupationen köpte dåvarande Pripps tillsammans med ett finskt företag ett bryggeri i Estland. Tekniken
var dålig, och kemiskt var ölen usel. Det handlade därför vid
denna tid inte främst om att få fram nyskapande sorter, utan en
ren produkt utan bakterier och defekter. En smal sak för Pripps
skickliga bryggare och tekniker. Redan följande år gick man in
i Lettland; 1993 även i Ryssland och Litauen.
Eftersom Pripps var först på plats att sälja inhemsk öl utan
bismaker av bakterier och feljäsningar blev verksamheten som
drevs inom dotterbolaget Baltic Beverage Holding snart väldigt framgångsrik. Från Ryssland fick man dock inte ta ut sina
vinster obegränsat till moderbolaget i Sverige. Det enda Baltic
Beverage Holding kunde göra med vinsterna var att fortsätta investera på plats. Till slut hade man hela tio bryggerier i
Ryssland, fyra i Baltikum, tre i Ukraina och verksamhet även i
Kazakstan, Vitryssland och Uzbekistan. Sverige, som historiskt
alltid misslyckats med sina försök till storskalig ölexport, var
nu en betydande aktör på den internationella bryggarscenen –
även om det skedde genom produktion av dotterbolag i andra
länder och inte genom export.
År 2000 köptes Pripps av danska Carlsberg. Det lär just ha
varit den lönsamma verksamheten i öst som lockade. Därmed
förlorade Baltic Beverage Holding sin svenska koppling och blev
ett dotterbolag direkt till Carlsberg. Men nog är det en intressant
del av den svenska näringslivshistorien, tänker jag medan jag
smuttar på min från Lettland medtagna Lielvárdes Tumšais.

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

–
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NÄSTA NUMMER AV FÖRETAGSHISTORIA
I BUTIK DEN 5 DECEMBER

BRUMMANDE

MOTORER
Vi berättar bland annat taxiväsendets
historia – från droska till Uber.

Sju sorters kakor

Boken som formade den svenska
fikakulturen.

Världsutställningar del 2
Dragkamp om kungligheter och
politiska budskap.

PRENUMERERA på Sveriges enda tidskrift om företagshistoria!
Jag vill beställa:
4 nummer (ett år) för 269 kronor
8 nummer (två år) för 519 kronor
Fyll i namn och adress:
NAMN

ADRESS

EPOST

Du kan också beställa på foretagshistoria.prenservice.se
– använd i så fall koden 332-332 10 02
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EVA BURÉN & BJÖRN OLSSON
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LEVI STRAUSS (USA)

ANNA LARSSON

THOMMY BINDEFELD

MARTIN HEDENSIÖ

SYSTEMBOLAGET

SVENSKT TENN

ALECTA

STEPHANIE BONSACK

SVEN-HARRY KARLSSON

SWAROVSKI (ÖSTERRIKE)

FOLKHEM & SVEN-HARRYS

Så jobbar vi med vår historia! Alla företag har en berättelse som är unik för verksamheten.
Idag använder allt fler företag, världen över, sin egen historia som hävstång för framtida
utveckling. Kom möt företagen som använder sin egen historia för marknadsföring.

3 OKTOBER 09.00–17.00
NALEN REGERINGSGATAN 74, STOCKHOLM
Pris 3 900 kr. www.naringslivshistoria.se/hms17
(Är ditt företag medlem hos Centrum för Näringslivshistoria?
Mejla info@naringslivshistoria.se för ditt medlemspris.)
ETT ARRANGEMANG FRÅN

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

