Företag i detta nummer:

L A M C O • K A R L S K R O N A L A M P FA B R I K • G R A N D H Ô T E L • T H E P O N Y E X P R E S S

3

#

M ÄN N ISKORNA , HÄN DELSERNA & PRYL ARNA

201 8

75

SEK

a
k
s
n
e
v
S

utvandrare
I fotspåren av emigranter och äventyrliga entreprenörer.

GIDEONS BLIXTLÅS • AUGUSTA LUNDIN • JONAS SKALARE • ÖLPROVNING
• KURIÖSA PATENT • KVINNLIGA FOTOGRAFER • STOCKHOLMSBÖRSEN

STJÄRNA TILL HAVS
Greta Garbo spelar shuffleboard ombord
en av Svenska Amerika Liniens båtar. Okänt
vilket år. Foto: Okänd, Sjöhistoriska museet.
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nligt en kartläggning som organisationen Svenskar i Världen
gjorde för några år sedan, är totalt ca 660 000 svenskar bosatta utom
lands. Det land som är populärast att flytta till är USA, följt av Storbritannien, Norge och Spanien. Det är med andra ord inget nytt att
svenskar ger sig av för att söka lyckan på annat håll – och det kräver
inte heller alltid incitament som nöd och svält. Nyfikenhet, mod och
äventyrslystnad är nog så viktiga anledningar till att människor i alla tider
valt att lämna fäderneslandet. Därför är det inte så konstigt att det bland
dessa återfinns en hel del entreprenörer och innovatörer. Driftighet har ju en
tendens att kunna återspeglas på mer än ett sätt.
I det här numret berättar vi om några av alla företagsamma utlandssvenskar som lämnat spår i företagshistorien, både de som emigrerat för gott och de
som mer sett utlandsvistelsen som ett tidsbegränsat äventyr. Det senare gällde
inte minst alla de svenskar som arbetade i gruvprojektet Lamco i Liberia under 1960- och 1970-talen. Den historien bjuder vi på som riktig långläsning
med start på sidan 24.
Några som också vågade tänka i nya banor var de kvinnliga fotografer som
blev betydelsefulla för en helt ny bransch – porträttfotografering – under
senare delen av 1800-talet. Att våga tänka nytt och bryta upp från invanda
mönster hyllas ofta som idealet för entreprenörer. Men frågan är om det inte
är ännu svårare att stanna kvar och förändra saker i sin närhet.

Sara Johansson

FOTO: Johan Strindberg
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Skribent: Sara Johansson SJ

hemma hos

ABSOLUT
Absolut Home är namnet på ett nytt spritmuseum som slagit upp portar-

BILD: Johan Trollnäs

na i Åhus. Det är Absolut Vodkas ägare, spritjätten Pernod Ricard,
som valt att hylla Absoluts ursprung med ett besökscenter bestående
av museum, restaurang och självklart också en bar där man kan lära
sig blanda till perfekta cocktails. Satsningen är enligt företaget själva
ett sätt att bygga och vårda varumärkets identitet. Ambitionen är att
Absolut Home ska locka 50 000 besökare per år. sj

Världens största containerrederi , Maersk Line, firar 90 år. Det danska

BILD: William Morris

bolaget startade när A P Møller, som redan hade kontor i New York,
gjorde ett avtal med Ford Motor om att transportera bildelar från fab
riker i Nordamerika till företagets monteringsfabrik i Japan. Till jubileet har de tagit fram en särskild logotyp som anknyter till företagets
tidiga formspråk. SJ

mer än blommiga

TAPETER
För första gången i Sverige visas en utställning
om den mångsidiga engelska designern William Morris, vars idéer om hantverk och
kvalitet spreds över hela Europa vid sekelskiftet 1900. I utställningen presenteras hans
liv och gärning genom konstverk, tapeter,
tyger och möbler. Det är berättelsen om en
framgångsrik entreprenör och affärsman som
samtidigt var en brinnande socialist. Utställningen visas på Millesgården på Lidingö i
Stockholm och pågår till den 3 februari. SJ

6

ikoniskt sportbilsmärke

JUBILERAR
I år fyller Porsche 70 år. Sportbilstillverkaren som har sitt ursprung i
modell 356, firar en historia som producent av flera ikoniska sportbilar.
Det stora genombrottet kom med modell 911 som släpptes 1963. Dess
klassiska linjer är lätta att känna igen och går som en röd tråd genom
Porsches övriga modeller. 911 finns fortfarande kvar i produktion och
i maj 2017 tillverkades den miljonte bilen av modellen. SJ

BILD: Uddeholm
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ANDERS LANDÉN

uddeholms järnverk

–

350 ÅR

Redaktör för en ny bok om A&E DESIGN
som ges ut på Förlaget Näringslivshistoria.

Grunden till Uddeholmsbolaget lades år 1668 då landshövding Harald Posse

BILD: Hans Thorwid, Nationalmuseum

anlade ett säteri vid gården Ufve (vid nuvarande Uddeholm) samt gav
i uppdrag åt Johan Gustafsson-Karlström att anlägga en hammare och
hytta i dess närhet. I dag är Uddeholms AB marknadsledande i världen på
specialstål för verktygstillverkning. Med säljkontor och partners i mer än
90 länder levererar företaget produkter till bil-, maskinteknik- och konsumentvaruindustrin världen över. Sedan 1991 är det österrikiska Böhler
som är huvudägare. sj

vardag på

NATIONALMUSEUM
Tom Ahlström och Hans Ehrich grundade A&E Design 1968 och har sedan
dess formgivit en lång rad vardagsföremål för svenska och internationella
beställare. Diskborsten 1230 för Jordan har exempelvis sålts i 67 miljoner
exemplar. Den röda kölappsautomaten M80 för Turn-O-Matic är välkänd från de flesta snabbköp. Nu visas prototyper, skisser, ritningar och
färdiga produkter från designföretagets produktion i en ny utställning på
Nationalmuseum i Stockholm. Utställningen visas under perioden 13 oktober–13 januari. sj

Vilken betydelse har A&E Design
haft som formgivare?

− Jättestor. De har formgivit och
förändrat en stor mängd av alla de
bruksföremål som vi dagligen använder. Tandborstar, diskborstar, penslar och kaffekoppar till exempel. De
tog 1960-talets innematerial plast och
förändrade världen i en tid då svensk
industridesign knappt fanns.
Hur har det varit att arbeta med boken?

− Det var mäktigt att arbeta med professorn i design- och konsthantverkshistoria, Kerstin Wickman, som skrivit.
Tillsammans med formgivaren Patrik
Sundström har jag fått en inblick i
företagets historia och utveckling.
Har du något favoritföremål ur
deras produktion?

− Plastsoffan Dikken som g jordes av
Lammhults 1976, ett samlarföremål
jag numera ständigt söker efter på
auktionshusen.
Nationalmuseum nyinvigs med hjälp av bland
annat en u t s täl l ning om jus t A& E DESIGn.
Vad får man i boken som man inte
kan se på utställningen?

− I boken får du följa företaget från
grundandet till idag. En 50 år lång
designhistoria som är rikligt bildsatt.
I kombination med utställningen får
A&E DESIGNs story äntligen det utrymme den förtjänar.
7
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Text Katarina Danielsson,
ur boken Svenska Prylar

JONAS

skalare. Enklast i racet och Ständigt bäst i test.
Vem har sagt att genialitet måste vara komplicerad?

SKALARE

N

ågon vidare historia kring skalarens tillkomst är
svår att hitta. Den sägs ha varit omtalad som nyhet vid
industriutställningen i Malmö 1896, men moderniteten nådde inte många köksor eller stugsittare. Kniven
redde man sig bra med till både potatis, morötter och
äpplen, så länge den var vass och handlaget flyhänt.
Superskalaren Jonas i rostfritt stål och med vickbar kniv
började tillverkas av Mekanoverken i Forsheda 1953 och även
om tillverkningsmetoden har ändrats något under åren så är
designen densamma. Jonas säljs i stora kvantiteter i 40-talet länder och slår ofta dyrare och mer konstfullt designade varianter.
Det spelar liksom ingen roll hur andra slår knut på sig själva
för att göra något bättre, eller hur snyggt och läckert resultatet
blir – den oansenliga trotjänaren i kökslådan vinner i längden.

Vardagliga sysslor har stora krav på sig. Det måste gå fort
och vara effektivt när klockan stressar på. En del kan inte skala
bort från kroppen, andra kan inte skala mot sig. Är man vänster
hänt blir man förstås frustrerad om skalaren inte är anpassad
för det. Och hur mycket svinn får skalas ner i vasken utan att
det ska bli orimligt?
Mekanoverkens husgerådsavdelning såldes 1998 till Lindén
International och det är inte alldeles sant att man inte gjort
några förändringar på Jonas. Originalet kvarstår, men numera
finns också en ergonomisk efterträdare med ett mer klämvänligt
plasthandtag. Och förutom en design som har hållit i 65 år så
säger väl inköpspriset på cirka fyrtio kronor allt om att kvalitet
inte per automatik måste kosta mer.

Laura Lemet, Greta Svensson,
Svea Fransson och Maris
Bäckman skalar potatis. 1949.
Fotograf okänd.
Ur AGA:s arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
—

8

FÖR ETAGS HISTOR IA #3

Skandiapersonal på potatisupptagning vid Rikstens gård, 1941.
Fotograf okänd. Ur Livförsäkringsbolaget Skandias arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
—
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Text Eva Ersson Åbom

STOCKHOLMSBÖRSEN
Den 4 februari 1863 kom en viktig faktor på plats i framväxten
av välfärdslandet Sverige. Stockholms fondbörs etablerades och
nu blev det möjligt att starta företag utan att grundarens hela
ekonomi sattes på spel.
Genom breddad aktiehandel kunde fler bidra med kapital.
Risken fördelades i en vidare krets liksom utvecklingsmöjligheter och vinstchanser. En nyhet som inte kan överskattas för
näringslivets fortsatta utveckling. Affärerna gjordes upp med
handlare närvarande på börsgolvet i Gamla stan. I början höll
sig aktiehandeln inom en relativt begränsad krets av kapitalägare men vidgades så småningom allt mer. Lite mera folkligt
blev det när Ivar Kreuger på 1920-talet introducerade B-aktier
med begränsat inflytande. Såväl små som stora investerare
strömmade till. De köpte aktier och obligationer, till en början
med stora vinster. I många fall också med katastrofala följder i
Kreuger-kraschen på tidigt 1930-tal. Tekniken gjorde successivt sitt intåg och Ericsson introducerade nya lösningar som
effektiviserade handeln.
När aktiefondssparandet etablerades, först i liten skala mot
1950-talets slut, och sedan utbyggt med nya sparformer som
kombinerades med skattefördelar ökar det privata aktieintresset.

AP-fonderna kliver också in och blir stora institutionella placerare. På 1980-talet gör Allemansfonderna succé hos allmänheten
och när premiepensionssystemet införs år 2000, blir i princip
hela svenska folket aktieägare, om än indirekt.
Även börshandeln, de finansiella produkterna och tekniken
bakom utvecklas internationellt, starkt pådrivet från Sverige. När
nytänkaren Olof Stenhammar, 1984, kliver in på scenen med
aktieoptioner och Optionsmäklarna, OM, startar en ny era. OM
blir världens första privatägda, vinstdrivande och elektroniska
börsverksamhet med innovationer som sjösätts slag i slag. Efter
beslut om privatisering köper OM 1998 upp den betydligt äldre aktören Stockholms Fondbörs. Verksamheterna slås ihop och
får det gemensamma namnet OM AB. 2003 tar OM AB över
Helsingforsbörsen och de tre baltiska börserna. 2004 byter man
namn till OMX. Köpenhamnsbörsen införlivas, liksom Börsen på
Island. 2008 säljs OMX till den amerikanska Nasdaq-börsen och
numera är den svenska börshandeln helt elektroniskt baserad.
155-åringen har gått igenom många faser men är ”still going
strong”. Utan börsens långa verksamhetstid hade åtskilligt sett
annorlunda ut i den svenska näringslivshistorien.
Aktiebrev för Svenska Carbid & Acetylen-
aktiebolaget, 1901.Ur AGA:s arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
—

ABB Aros Fondkommission i aktion i slutet av 1980-talet.
Ur Nasdaq OMX arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—
10
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Börsdeltagarnas platser med noteringsapparater och lokaltelefoner
hos Stockholms Fondbörs, 1930. Ur Ericssons arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.
—
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Augusta Lundin, porträtt från
tidskriften Idun, 8 april 1892.
Ur Bonnier AB:s arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
—
Klänning av silvergrå sidenbrokad med blom- och bandmönster. Dekor av chiffon och
broderade tyllband. Buren av
Selma Lagerlöf (1858–1940)
vid Nobelfesten 1909.
Fotograf: Per Myrehed,
från utställningen Couturens
hemligheter på Sven-Harrys
konstmuseum.
—

FÖRST MED DET

Text SaraJohansson

SENASTE
modeskapare. Hovleverantör, efterfrågad expert och
internationellt känd designer. Dessutom en uppskattad
arbetsgivare som värnade sina sömmerskors hälsa. Augusta
Lundin var en lysande stjärna på 1800-talets modehimmel.
12
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A

ugusta Lundin föddes den 13 juni 1840 i Kristianstad. Som dotter till en skräddare var det kanske inte
så konstigt att såväl hon själv som hennes systrar blev
sömmerskor. Redan som ung lärde hon sig yrket och
så småningom sökte hon sig till Stockholm där hon
fick anställning på Emma Hellgrens Modehandelsfirma.
1867 startade hon en egen syateljé för beställningssömnad
i en våning med tre rum och kök på Malmskillnadsgatan 30.
Affärsidén var att vara först med de senaste och mest eleganta
klänningsmodellerna. Augusta sägs ha varit en affärsbegåvning
med stor organisationsförmåga. Hon startade ateljén utan lånade
pengar och bland de första anställda fanns hennes egna systrar.
1874 utvecklade hon verksamheten till att även innefatta försäljning av accessoarer. Även den nya butiken inrymdes i lokalerna.
Centrum i 1870-talets Stockholm låg kring Brunkebergstorg
och Augusta Lundins verksamhet bidrog allt mer till kommersen där. Hon lärde vid den här tiden också känna Otto Gustaf
Bobergh som hade återkommit till Stockholm efter flera år i
Paris där han bland annat varit delägare i modehuset Worth
& Bobergh. Genom honom fick hon en inblick i hur de stora
modehusen drevs. Hon införde det franska sättet att tillverka
klänningar, där varje del syddes separat av specialister. Företaget växte och snart flyttade verksamheten till Brunkebergstorg
2 där hon disponerade tre hela våningar. Den översta för sy

ateljén, den mellersta för provrum och material och den undre
för mottagning och kontor.
1908 växte företaget ur även dessa lokaler och flyttade till
Brunkebergstorg 20. Då, när Augusta Lundin var 68 år, hade
hon 175 sömmerskor och 4 damskräddare anställda. Hon var
en uppskattad arbetsgivare som månade om sömmerskornas
hälsa. Hon förkortade tolvtimmarsdagen till tio och införde
två veckors semester under sommaren. När Föreningen för
sömmerskor grundades blev hon utsedd till hedersledamot.
Föreningen organiserade sjuk-, arbetslöshets- och pensionskassa för sömmerskor.
Ryktet om hennes känsla för mode hade fått stor spridning och
det hade blivit prestigefyllt att beställa sina kläder hos A
 ugusta
Lundin. Företaget hade kunder i Sverige, Finland, Norge och
Ryssland. Redan 1892 hade hon blivit kunglig hovleverantör
och förevisade nya kollektioner och tyger med hjälp av mannekänger på slottet. Kung Oskar II var en återkommande kund
som kunde beställa 30 klänningar som julklapp till hovdamerna. När Selma Lagerlöf tog emot Nobelpriset 1909 var det i en
silvergrå sidenklänning signerad Augusta Lundin.
1919 avled Augusta Lundin. I sitt testamente hade hon utsett
syskonbarnen till efterträdare. Under deras ledning skulle före
taget AB Augusta Lundin leva vidare i ytterligare 20 år innan
det slutligen avvecklades och inventarierna såldes på auktion.

Augusta Lundins syateljé omkring 1900,
vid Brunkebergs torg. Fotograf okänd, från
Stadsmuseet i Stockholm.
—
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TEMA:
svenska
utvandrare
_

UT I VIDA

VÄRLDEN
Text Anders Johnson

Fartyget Stockholm avgick från
Göteborg den 5 augusti, 1916.
Fotograf: Dan Samuelson,
Sjöhistoriska museet.
—
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emigranter. Det går att hitta svenska
entreprenörsavtryck i stora delar av världen. Driftiga
män och kvinnor som lämnat hemlandet för att söka lycka
och framgång i en ny miljö. Vissa av dem har så småningom
återvänt med nya intryck i bagaget, medan andra blivit
en viktig del av det nya landets företagshistoria.

V

ilhelm Moberg skrev i romanen Utvandrarna 1949
följande om de svenskar som emigrerade till USA:
”Det var de djärvaste som först bröt upp. Det var de
företagsamma som fattade besluten. Det var de oförvägna som först gav sig ut på den avskräckande färden över
det stora havet. Det var de oförnöjda och tilltagsna,
som icke förlikte sig med sin lott i hemorten, som blev de första
utvandrarna i sin bygd. De som stannade kvar, de tröga och tvehågsna, kallade dem äventyrslystna.”
Därför är det inte så underligt att det bland dem som permanent eller tillfälligt har lämnat Sverige finns många företagsamma entreprenörer. Bland emigranterna till USA finner vi
bland andra uppfinnaren John Ericsson. Han konstruerade en
effektiv fartygspropeller 1839 och pansarfartyget USS Monitor
1862. Från 1839 till sin död 1889 bodde han i New York City.
Carl Eric Wickman grundade bussföretaget Greyhound i
Hibbing, Minnesota, 1914. Alexander Samuelson formgav
1915 den kurviga Coca Cola-flaskan på ett glasbruk i Terre
Haute, Illinois. Ernst Alexanderson från Uppsala var en pionjär inom radiotekniken. Han konstruerade bland annat en typ
av långvågssändare som blev basen i ett världsomspännande
nät av radiostationer. John W. Nordstrom öppnade 1901 en
skobutik i Seattle tillsammans med en annan svenskamerikan,
skomakaren Carl Wallin. Ur detta har den stora modekedjan
Nordstrom skapats.

SVENSKAR I EUROPAS TREDJE STAD
Under 1800-talet tävlade Sankt Petersburg med Wien och
Berlin om platsen som Europas tredje stad efter London och
Paris. Många svenska entreprenörer kom att etablera sig där.
Hovjuvelerarna Bolin gjorde utsökta arbeten åt hovet och andra
bemedlade ryssar. Firman etablerades i Sankt Petersburg 1834
av Carl-Edvard Bolin från Stockholm. Hovskräddarna Lidvall
och Nordenström försåg stadens elit med uniformer, kostymer
och dräkter. En annan medlem av familjen Lidvall, Fjodor

John Ericssons pansarfartyg USS Monitor fick ge namn åt en helt ny
fartygstyp. Här monitorn USS Dictator som sjösattes 1863.
Bild: Tekniska museet.
—

(Fredrik) Lidvall, blev en ledande arkitekt som bland annat
ritade Hotell Astoria.
De ledande svenska företagarna i Sankt Petersburg var familjen Nobel. Familjemedlemmarna kom flera gånger att flytta mellan Sverige och Ryssland. År 1838 anlände Immanuel
Nobel första gången till Sankt Petersburg och han kom sedan
att driva flera företag, bland annat ett som tillverkade minor.
Även de tre sönerna Robert, Ludvig och Alfred var verksamma i Sankt Petersburg. Ludvig och dennes son Emanuel blev
sedan några av de ledande industrialisterna i Sankt Petersburg.
Deras maskinfabrik var världens största tillverkare av dieselmotorer. I Baku etablerade Robert och Ludvig Nobel oljebolaget Bröderna Nobel (Branobel) 1876. Under åren närmast före
första världskriget svarade bolaget för nästan en fjärdedel av
världens oljeproduktion.
År 1868 kom den 23-årige svensken Willgodt Odhner till
Nobels företag. Han uppfann 1876 räknesnurran, världens första portabla, lättanvända räknemaskin för de fyra räknesätten.
Hans konstruktion blev normgivande för alla framtida räknemaskiner av denna typ. ›
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Passinspektion av immigrationspersonal ombord på M/S
Kungsholm som var i Svenska Amerika Liniens ägo 19281942. Fotograf: Ella Barnett, Sjöhistoriska museet.
—

Efter kommunisternas maktövertagande i Ryssland 1917
flydde juvelerarfirman Bolins huvudman Wilhelm Andreje
vitj Bolin till Stockholm och drev verksamheten vidare där.
Fjodor Lidvall fortsatte som arkitekt i Sverige och ritade här
bland annat Shellhuset i Stockholm, kanske mer känt från tv
som Öhmans varuhus (i tv-serien Varuhuset). Willgodt Odhners tillverkning av räknemaskiner hade övertagits av sonen
Alexander Odhner. Verksamheten återupptogs i Gamlestaden
utanför Göteborg 1918.

HÄSTARNA AVGJORDE HEMVISTEN
Alfred Nobel verkade i Stockholm 1863–1864 men förde därefter
ett kringflackande liv i Europa. Han kom att få sitt huvudsakliga
säte i Paris men avled 1896 i San Remo i Italien. Två år före sin
död hade han köpt Bofors Bruk i Värmland. Nobel inrättade
sommarbostad och laboratorium på Björkborns herrgård nära
Bofors. Efter hans död uppstod tvister om testamentet. Om det
hade lagförts i Frankrike, där Nobel länge hade sitt huvudsakliga
säte, skulle en domstol troligen underkänna testamentet eftersom det hade stora juridiska brister. Men då frågan kom upp i
fransk domstol kunde testamentsexekutorernas advokat hänvisa
till en bestämmelse om att man skulle anses vara skriven där
man hade sina hästar – och Nobels ryska orlovhingstar fanns
sedan något år i stallet på Björkborn. Alfred Nobels testamente
kunde därför lagföras i Karlskoga häradsrätt.
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NÄR OCH FJÄRRAN
Det finns naturligtvis svenska företagare som var verksamma
även i andra länder än USA och Ryssland under 1800-talet.
Jacob Letterstedt kom utblottad till Kapstaden 1820 och blev
där en framgångsrik industriman, bland annat genom att lägga grunden till det som i dag är ett av världens största bryggerier, South African Breweries. Han donerade stora summor till
Kungliga Vetenskapsakademien.
Axel Eriksson från Vänersborg drev en stor handelsrörelse
i Namibia på 1870-talet. Han byggde även upp en omfattande
samling av västafrikanska djur, framförallt fåglar, som i dag
kan beskådas på Vänersborgs Museum.
År 1886 fick Axel Hasselbom i uppdrag att bygga en gruva
med anrikningsverk, gruvsamhälle och transportsystem i norska
Sulitelma. Detta område låg mycket otillgängligt till i den norska
fjällvärlden men Hasselbom lyckades här bygga upp och leda en
omfattande gruvverksamhet. Han kom på äldre dagar att beskrivas som ”en halsstarrig man med en professors kunskaper
och en generalfältmarskalks huvud på en massiv kroppshydda”.
Sjökapten Gustaf Öberg var sedan 1870-talet verksam som
affärsman i Kina och franska Indokina. I Kina började han på
1890-talet sälja teleutrustning från LM Ericsson och han grundade vid sekelskiftet ett bolag som fick koncession som tele
operatör i Shanghai. Knut Gadelius grundade ett handelshus i
Japan 1907 som fortfarande är verksamt där.

FÖR ETAGS HISTOR IA #3

Gustaf Öberg, 1905, Shanghai. Bild: Privat.
—

Mathilda Hamilton. Bild: Statens museer för
världskultur – Etnografiska museet.
—

Mathilda Hamilton reste till USA som 17-åring och gifte sig
där med en amerikansk pastor. De skickades på missionsuppdrag till Egypten, Palestina och Indien. År 1901 öppnade hon
butiken Indiska Utställningen i Stockholm, föregångare till
butikskedjan Indiska.

LATINAMERIKA LOCKADE
Johan Wilhelm Smith drev i mitten av 1800-talet ett framgångsrikt handelshus i Buenos Aires. Han försåg bland annat
Liljeholmens Stearinfabrik med talg. Smith återvände som en
mycket förmögen person till Sverige 1857 och medverkade här
till grundandet av Stockholms Enskilda Bank, Handelsbanken
och Alfred Nobels sprängämnesföretag.
Arkitekten Henrik Åberg var verksam i Argentina 1869–1887
och utnämndes 1874 till landets förste och ende nationalarkitekt.
Åren 1869–1887 arbetade han där tillsammans med Carl August
Kihlberg. De ritade bland annat olika delar till det nuvarande
presidentpalatset Casa Rosada.
Den svenske artilleriofficeren Erik Fahlmark arbetade i slutet
av 1820-talet som lantmätare i Latinamerika. Tillsammans med
britten John Augustus Lloyd gjorde han upp ritningar för en
järnväg och en kanal över Panamanäset. I stort sett kom deras
förslag att följas när järnvägen och kanalen väl kom till stånd
1855 respektive 1914.
Carl Zoéga emigrerade från Sireköpinge i Skåne till Brasilien 1871 och började där med kaffehandel. Han bytte namn till

Carlos och återvände till Sverige och startade en kaffehandel i
Landskrona 1881, vilken är föregångare till Zoégas i Helsingborg.

EUROPA SOM INSPIRATION OCH MARKNAD
Många framgångsrika svenska innovatörer har hittat inspiration
utomlands, även om det inte inneburit att de emigrerat. James
Watts ångmaskiner introducerades i Sverige 1804 efter att Abraham Niclas Edelcrantz hade kommit i kontakt med Watt under
en flerårig studieresa i Europa. Andra exempel på personer som
besökte Storbritannien för att studera, praktisera eller spionera
var bröderna Carl Gerhard och Jean Bolinder, Otto Carlsund
och Theofron Munktell som byggde upp mekaniska verkstäder
i Stockholm, Motala respektive Eskilstuna.
Lars Magnus Ericsson kunde 1872–1873 genom ett statligt
stipendium praktisera på Siemens & Halske i Berlin, den tidens
främsta elektrotekniska industri. Ericsson erbjöds att bli teknisk ledare på företagets fabrik i turkiska Smyrna. Men i stället
grundade han 1876 en egen verkstad i Stockholm, som kom att
utvecklas till ett framstående telekomföretag. Siemens & Halske
presenterade världens första funktionsdugliga ellok 1879. Det
hade konstruerats av svensken Bror Hemming Wesslau som
arbetade på företaget i Berlin.
Från Bonäs och Våmhus vid Orsasjön reste hårkullor runt
i Europa och USA under 1800-talet för att göra smycken av
kundernas hår. Mest berömd var Martis Karin Ersdotter som
hade Englands drottning Victoria som kund.
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EN SVENSKAMERIKANSK

SNILLEBLIXT

Blixtlåsets förträfflighet kunde inte
nog poängteras i den tidiga reklamen. I dag är det en självklarhet
som inte behöver marknadsföras.
—
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innovatör. Att bli ”knappmakare” var inte det elektroingenjören
Gideon Sundbäck tänkt sig när han kom till Amerika. Ändå blev han
den som uppfann det moderna blixtlåset, blev stormrik entreprenör och brukspatron i Pennsylvania.
Text Mats Karlsson

T

rots att Gideon Sundbäck är en av våra stora uppfinnare och entreprenörer har fadern till det moderna
blixtlåset förblivit förvånansvärt anonym här hemma
i Sverige. Det är nu mer än 100 år sedan han kom på
sin snilleblixt, som ersatte primitiva föregångare och
krånglande knäppningar som mest var till besvär. Han
uppfann också en maskin för industriell tillverkning, vilket
minst lika mycket banade väg för framgången.
För blixtlåset blev en världssuccé, även om det skulle ta sin
tid. När Sundbäck lämnade in sin patentansökan i början av
1914 stod ett världskrig för dörren och mycket civil produktion
ställdes om till militär. Blixtlåset monterades i flygarnas uniformer, det syddes kring tältöppningar och det användes för att
försluta soldaternas tobakspungar.
Efter kriget spred sig pungarnas rykte snabbt med de hemvändande soldaterna och blev den första artikel med blixtlås som
massframställdes. Under mellankrigstiden fästes det i damkläder,
väskor, fritidskläder och galoscher – den engelska benämningen
zipper myntades efter kängan zip boot. Men det var först efter
andra världskriget som blixtlåset blev en självklarhet.

Efter avslutad militärtjänst jobbade Sundbäck som bokhållare och sedan på en fönsterfabrik. Då kom lockrop från Conny
Klingener, som farit över till Amerika direkt efter sin examen
och blivit anställd av den stora industrikoncernen Westinghouse.
1905 åkte Gideon Sundbäck efter och fick jobb inom samma
koncern, som elektroingenjör i Pittsburgh. Där jobbade han som
ritare på en avdelning som konstruerade jättelika turbiner för
ett elkraftverk vid Niagarafallen. ›

CONNY OCH KOLINGEN
Otto Fredrik Gideon Sundbäck föddes 1880 på gården Sonarp
i Ödestugu socken utanför Jönköping, som tredje barnet i en
skara om sju. Hans far Otto var en klurig och påhittig man som
bland annat kom på ett nytt sätt att lägga stengrund till ladugårdar, som i trakten kom att kallas Sundbäcks-grund.
Gideon tyckte redan som liten om att plocka isär klockor och
symaskiner. Att han inte var något ämne till bonde stod klart
ganska tidigt, så det var tur att fadern hade skog att sälja och
kunde sätta sönerna i skola. Efter läroverket fortsatte Gideon
till högre studier i Tyskland, som var det självklara valet när
det gällde teknik för hundra år sedan. 1903 eller 1904 tog han
examen i elektroteknik vid universitetet i Bingen am Rhein.
Under utlandsstudierna lärde han känna göteborgaren Conrad Klingener. De blev goda vänner och fick öknamnen Conny
och Kolingen, efter Albert Engströms sjaviga snedseglare som
då var i ropet.

Gideon Sundbäck på ålderns höst, med den ständiga flugan. Bild: Privat.
—
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» Man griper ringen i
högra handen, under
det man med den
vänstra håller fast
nedra spetsen af
apparaten samt drager
nedifrån och uppåt. «

Porträtt av P.A. Aronsson och Gideon Sundbäck, 1919.
Fotograf okänd. Bild från Tekniska museet.
—

En av svenskamerikanerna som Sundbäck umgicks med var
Thorsten Bruhn, som senare skulle bli generalagent i Sverige
för vännens blixtlås. Sundbäck lär ha haft trassel med en chef
och nappade därför 1906 på Bruhns förslag att åka till den lilla
staden Meadville, inte långt från Pittsburgh, för intervju om
jobb på blixtlåsfabriken Automatic Hook & Eye i Hoboken,
strax söder om New York. Det var under den intervjun som
Gideon Sundbäck ska ha yttrat: ”Jag är ingen knappmakare!”
Men det till synes simpla lilla mekaniska problemet att fästa ihop två tygstycken på ett enkelt sätt bet sig fast. Gideon
Sundbäck kunde inte släppa tanken. De blixtlås som dittills
konstruerats var för svåra att sätta ihop och öppnades tvärtom
när man inte alls ville det.
Sundbäck antog utmaningen.

FÖRBÄTTRADE BEFINTLIG KONSTRUKTION
Automatic Hook & Eye var döpt efter den princip som dittills
använts för blixtlås. Det var hakar som skulle passas in i öglor,
hiskeliga anordningar med ståltrådar som mer förde tanken till
tandställningar och hakar som liknade huggtänder. Styrseln i
dem var obefintlig och att man lyckats få en hake att passa in i
en ögla var ingen garanti för att nästa par skulle fungera.
Firman drevs av uppfinnaren Whitcomb Judson, som konstruerat det första blixtlåset. Det var en man med förkärlek för
komplicerade lösningar. Bland annat hade han uppfunnit ett
system för framdrivning av spårvagnar med hydrauliskt drivna
stänger i gatan som tryckte vagnarna framåt. Och 1891 uppfann
han ”the clasp locker or unlocker”, för att stänga skor.
Symaskinens uppfinnare Elias Howe hade redan 1851 varit
inne på tankar om en anordning som liknade blixtlås; den patenterades men tillverkades aldrig.
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Judson provade anordningen i alla möjliga plagg men framgången blev måttlig, för blixtlåsen var inte lätta att tampas
med. Så här lät det i en tidig svensk instruktion: ”Man griper
ringen i högra handen, under det man med den vänstra håller
fast nedra spetsen af apparaten samt drager nedifrån och uppåt.
Om härunder sliden skulle fasthaka sig, så hvarken skaka eller
drag hårdt, men öppna igen, något litet, samt drag på nytt, och
apparaten skall arbeta förträffligt.”
Det fanns fler skäl till att de aldrig blev någon succé. Till exempel det som stod i en annan instruktion: ”Tag av vid tvättning”.
På Automatic Hook & Eye arbetade redan en svensk, värmlänningen Peter Aronsson som hade ett förflutet på Karlstad
Mekaniska Werkstad. Han var inte bara en duktig ingenjör och
affärsman, han hade också en vacker dotter. Och Elvira Aronsson hade minst lika stor del i att Gideon Sundbäck beslöt sig
för att bli ”knappmakare”. De började tämligen omedelbart att
brevväxla och 1909 gifte de sig.
Efter att dottern Ruth fötts året därpå dog Elvira oväntat.
Det har sagts att det var i sviter efter förlossningen, men det var
i själva verket cancer. Gideon Sundbäck blev förkrossad och ur
skick att ta hand om ett litet barn. Han skickade hem dottern
till sin mor i Sverige, där hon blev kvar tills hon tagit studenten.
Tiderna var svåra efter börskraschen 1907 och affärerna gick
knackigt. När Aronsson flyttade till modets huvudstad Paris i
ett försök att sälja de krångliga blixtlåsen, blev bara Sundbäck
kvar i ledande ställning. Det blixtlås som Aronsson konstruerat och nu marknadsförde i Europa, C-curity fastener, var inte
bra nog. Firman var konkursmässig och i desperat behov av
en framgång.
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Företaget Lightning Fastener gav
blixtlåset dess svenska namn.
—
Med "Hookless # 2" konstruerade
Sundbäck det blixtlås som är i
stort sett identiskt med dagens
moderna. Det var klart i december
1913 och patentet beviljades 1917.
—

Gideon Sundbäck begravde sig i arbete, låg sömnlös på nätterna i sina försök att lösa problemet. Två år efter hustruns död,
i december 1913, hade han till sist fulländat blixtlåset.
Han utgick från ett schweiziskt patent med lameller som
hakade i varandra omlott. På ovansidan av lamellen fanns en
fördjupning, på undersidan en utbuktning. Men schweizarna
hade gjort ett fel, insåg Sundbäck. Lamellerna var för tjocka,
så kedjan blev stel och skulle lätt gå upp. Han gjorde dem smalare och där satt den!
Samtidigt konstruerade han ”S-L-maskinen”, som stansade
ut lamellerna ur metallbleck och automatiskt fäste dem på tygband. Men det kunde ha tagit en ände med förskräckelse. Vid
första visningen för bolagets investerare, strejkade maskinen.
Sundbäck lyckades emellertid få igång den igen med några väl
valda kraftuttryck, och räddade därmed både företaget och sitt
eget eftermäle.

SUCCÉN KOM EFTER KRIGET
1913 var också året då Sundbäck tog över företaget, som döptes
om till Hookless Fastener Co. Efter första världskriget kom succén med tobakspungar – det såldes 800 000 bara under 1922!
Den lilla fabriken började blomstra och 1924 blev första året
som företaget gick med vinst.
Företaget delades i två, Lightning Fastener i Storbritannien för
Europamarknaden och Talon för den amerikanska. Ett dotter
bolag startades i Kanada, vilket lett till påståendet att Gideon
Sundbäck emigrerade dit. Det gjorde han aldrig, men tillbringade däremot en tid i vildmarken som trapper bland indianer,
för att komma ifrån all uppståndelse.
1916 gifte Sundbäck om sig med Marguerite Titus, av Pennsylvaniasläkt, och de fick med åren tre söner. Talon flyttade tillverkningen till Meadville, där Sundbäck blev brukspatron och
chef över som mest 4 500 anställda. Blixtlåset syddes i klänningar,
jackor, väskor, fritidskläder och allt fler plagg och a ccessoarer. ›
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Men ännu på 1930-talet tyckte skräddare att blixtlås var vulgära
och tekoindustrin att de var för dyra.
Efter hand blev anordningen självklar och ersatte knappar
i det mesta – utom männens gylf, som förblev knäppt till dess
att jeansen slog igenom efter andra världskriget.
Gideon Sundbäck fick 89 patent på blixtlås världen över och
Talon dominerade marknaden fullständigt. Men märkligt nog
fick hans blixtlås aldrig genomslag i Sverige. De första som nådde
hit var Aronssons C-curity fastener, som via Paris såldes med
namnet Ferme-tout, ”stänger allt”. Den första svenska annonsen, 1912, betonade nyttan för männen:
”Glädjens äkta män, Befrielsens timme tycks ha slagit för er.
En svensk-amerikan A.P. Aronsson har nämligen kommit på den
ypperliga idén att uppfinna en snabbknäppare, hvarigenom damerna kunna kläda på sig själfva, dvs. knäppa ihop sig i ryggen.”

Gideon Sundbäck var verksam in i det sista. Bild: Privat.
—

Den enda svenska tillverkaren, Gusums bruk, utgick från
konkurrerande patent när de tillverkade dragkedjor från 1931
till i slutet av 1980-talet. Då tog japanerna över och även Gideon
Sundbäcks imperium kollapsade.

GENERÖS UPPFINNARJOCKE
Då hade Gideon Sundbäck gått ur tiden för länge sedan, som
en mycket rik man. Men framgången steg honom aldrig åt huvudet, enligt släkten som ömt vårdar hans minne. Han förblev
uppfinnarjocken som konstruerade praktiska anordningar som
gjorde vardagen lite bekvämare, i både hemmet och fritidsstugan i Spartansburg. Det var en vedränna in i biblioteket med
sin öppna spis, det var ett matbord med roterbar jättebricka
som förenklade serveringen, det var egenhändigt konstruerade bäddsoffor.
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”Farbror Gidde” var mäkta populär när han kom på besök i
Sverige, en glad och spontan man som alltid tog sig tid för alla.
Sista gången han kom – alltid med båt över Atlanten – var 1952,
då han även besökte Norge för att se vinter-OS. Det berättas
än i dag om generösa bjudningar på Operakällaren och Grand
Hôtel, där champagnen flödade. Han besökte barndomshemmet
Sonarp och släkten i Småland – överallt strödde han presenter
omkring sig. Till jul skickade han pengar till föräldrar, syskon
och deras familjer.
Men generositeten omfattade inte bara släkten, han hjälpte
de fattiga i Meadville och han bekostade mindre bemedlade
barns skolgång i Jönköpingstrakten. Han gav pengar till sociala
projekt både i sitt nya och sitt gamla hemland.
– I Sonarp fanns en bonad från Gideons mammas hem.
När det var tråkigt med de vuxnas prat satt jag alltid och läste
texten, jag lärde mig den till och med baklänges. Gideon läste
den säkert också varje dag. Budskapet genomsyrade familjen,
berättar systerdottern Ingrid Rosenqvist: ”Närhelst du fått av
livet något gott, så dela med dig till den som intet fått”.
1953 drabbades Gideon Sundbäck av stroke och blev sängliggande. Han dog året därpå och efterlämnade hustrun Marguerite, dottern Ruth och tre söner. Gideon Sundbäck fick 1951
Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj och 2006 valdes
han in i amerikanska uppfinnarnas minneskrets, Hall of fame.

» Närhelst du fått
av livet något gott,
så dela med dig till
den som intet fått. «

KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN

–

Hopknäppningsanordning
Snabbknäppare
Allknäppare
Säkerhetsknäpp (av C-curity fastener)
Fermitetslås (av franska Ferme-tout, ”stänger allt”)
Draglås
Dragkedja
Blixtlås (av Lightning fastener)
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Fritidskläder var bland de första plagg
blixtlåsen monterades i. Under första
världskriget sattes även blixtlås i flygarnas jackor, vilket väsentligt minskade
draget av kall luft.
—
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ETT FOLKHEM I

Text Eva Ersson Åbom

		LIBERIA
Joint venture. När enorma järnmalmsfyndigheter upptäcks i Liberia
får svenska företag med kapital och gruvkompetens en rejäl chans
i Afrika. 1960 går startskottet för Lamco-projektet som ska
komma att sysselsätta 15 000 svenskar i drygt två årtionden.

När Lamcos gruvor, hamnanläggningar, järnvägar,
samhällen och transportbanor skapades 1960-1963
hade Grängesbergsbolaget, Atlas Copco, Sentab
och Nordströms Linbanor erfarna svenska ingenjörer,
byggare och andra experter att sätta in. Ur Skanskas
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—
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D

en afrikanska kontinentens rikedomar har i århundraden väckt omvärldens intresse och drömmar
om exploatering. Araberna var tidigt på plats. De hård
föra europeiska kolonialmakterna gjorde successivt sitt
intåg med folk och fä, kunskaper i teknik, handel och
företagande – ofta med brutalt politiskt styre. Svenska
företag började också bedriva affärer i Afrika.
Vid 1900-talets mitt inleddes frigörelseprocesser i allt fler
länder samtidigt som banden till de forna kolonialherrarna
förblev starka. Liberia var ett självständigt särfall med välkomnande attityd mot flera håll. 1944 etablerade den nyvalde
presidenten William Tubman sin så kallade öppna dörrens
politik ”Vi kommer att uppmuntra utländska investeringar för
att utveckla landets resurser, helst genom kompanjonskap, och
vi kommer att garantera investerarna en rättvis behandling och
det skydd de behöver.”

Exploatering av gruvkoncessionen krävde mycket kapital
och syndikatet behövde också knyta till sig en riktigt stor stålproducent som garanterad köpare. Efter täta besök av Marcus
Wallenberg och en dramatisk slutrond i Washington lyckades
Grängesbergsbolagets vd Erland Waldenström sy ihop en lösning
1960 med amerikanska Bethlehem Steel, tyska Kreditanstalt für
Wiederaufbau och amerikanska Export-Import Bank och First
National Citybank som långivare. Lamco Joint Venture, LJV,
samlade svenska, amerikanska och liberianska intressenter under operativ ledning av Grängesbergsbolaget som hade kapital
att placera sedan svenska staten köpt företagets delägarepost i
LKAB. Den totala anläggningskostnaden uppskattades initialt
till 222 miljoner dollar.
Det flesta varor som hörde samman med ett industrialiserat
samhälle måste importeras till Liberia. Listan över de viktigaste svenska exportprodukterna år 1961 talar sitt tydliga språk.

UPPRINNELSEN TILL LAMCO JOINT VENTURE
President Tubman hade bakgrund som jurist och mycket goda
relationer med USA. Redan 1943 åkte han som nyvald president på statsbesök till president Franklin Roosevelt och han
ville senare att amerikanska krafter skulle hjälpa till att etablera
en gruvnäring i Liberia. Liberia hade en generellt låg utvecklingsnivå, saknade i princip ett eget erfaret näringsliv och infrastrukturen var mycket bristfällig. 1953 gav den Liberianska
staten en 70-årig prospekteringskoncession till en USA-orienterad gruppering. Snart fick också svenska affärsintressen upp
ögonen för Liberia. 1955 tog Marcus Wallenberg på Stockholms
Enskilda Bank initiativet till att Lamco, The Liberian American-
Swedish Minerals Company, bildades med staten Liberia som
hälftenägare. På våren gav sig ett första internationellt team
under svensk-amerikansk ledning ut i oländig regnskog, utmed
höga okända berg och het savann, för mineralletning. I sparade
kostnadsberäkningar återfinns kalkyler för en expedition med
300 man, 15 befäl, provborrare och ett par jeepar med förare.
Teamet fick uppleva strapatser i svår terräng med en omfattande
last av verktyg, sprängmedel, broar, bensin, reservdelar, däck,
tält, kylskåp, strålkastare, radioutrustning, vatten och självklart
också proviant. I kalkylerna finns också månadsvisa beräkningar
för basverksamheten i Liberias huvudstad Monrovia, där särskilt
kostnaderna för post, telegram och resor står ut som skyhöga.
De skulle fortsätta att vara det under hela uppbyggnadstiden.
Förutom president Tubman var prospekteringens intressenter
utspridda i världen, vilket innebar dyrbar kommunikation.
På julafton 1955 upptäckte den utsände geologen A.W. Sandy
Clark enorma mängder järnmalm i Nimba-bergen och därmed
var grunden lagd för Västafrikas största gruvprojekt. De nödvändiga resurserna för industriell utvinning av malmen satsades
av det så kallade Svenska Lamco-syndikatet med flera svenska
industriföretag som delägare: Skånska Cement, Sentab, Atlas
Copco, Nordström Linbanor och Grängesbergsbolaget. Projektet
var en internationell affär som snabbt fick bästa tänkbara svenska uppbackning. I november 1959 åkte prins Bertil och Svenska
Lamco-syndikatets ordförande och finansiella rådgivare Marcus
Wallenberg till Monrovia för överläggningar.

Lamcos styrelseresa till Liberia, ca 1962. Ur Skanskas arkiv hos Centrum
för Näringslivshistoria.
—

Nybyggnationen skedde i stor skala. Leveranser av sprängämnen, bräder, monteringsfärdiga hus, träfiberplattor, plattor
och rör av asbestbetong, hushålls- och sanitetsartiklar av porslin, varmvalsat eller smitt järn och stål i stänger, rör av gjutjärn, taggtråd, spik och bultar, diesellok, personbilar, lastbilar,
släpfordon och möbler visar att uppbyggnaden av gruvanläggningen i Liberia gav effekt långt in i det svenska näringslivet.
SAS öppnade flygförbindelse med Monrovia, kraftverk skulle
byggas och elsystem dras, telefonsystem installeras, snickerifabriker sättas upp, vägar byggas med mera. Fler än de svenska
företagen i konsortiet såg att det fanns potential när Liberia väl
fått en egen ekonomi med finansiella resurser.

FOLKHEM EFTER SVENSK MODELL
Järnmalmen skulle brytas i gigantiska dagbrott med stora truckar,
265 km från havskusten, på 1 200 meters höjd och sedan vräkas
ner på kilometerlånga transportband som tog malmmassorna
vidare till tågtransporter i dalen. ›
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Tågen körde malmen till hamnen i Buchanan där den skulle
skeppas vidare till stora malmkunder i USA och Europa. Det
innebar ett gigantiskt bygge. Redan 1958 sysselsatte Lamco-projektet 2 500 arbetare och 200 tjänstemän. 1961 till 1963
var den egentliga uppbyggnadstiden och som mest räknar man
att 11 600 personer var i gång samtidigt på byggnadsfirmor och
hos entreprenörer av olika slag. I Liberia rådde tuffa förhållanden med låg sanitär nivå och svåra tropiksjukdomar var legio.
Initialt uppstod också rasmotsättningar att hantera för den
svenska platsledningen. Mitt ute i den orörda afrikanska naturen
byggde Lamco-syndikatet snabbt upp ett svenskt folkhem med
gruvanläggningar, verkstäder, moderna arbetsmiljöer, säkra
vägar, skolor och bostäder i Yekepa vid foten av Nimbaberget
och Buchanan-samhället vid kusten. Till och med marknads
lokaler, rekreation, polisstation och domstol ingick i anläggningarna. Allt anpassades till det speciella klimatet nära ekvatorn.
Den nya hamnen i Buchanan konstruerades och byggdes med
utgångspunkt i nordiska erfarenheter från malmhamnarna i
Narvik, Svartön och Oxelösund.
När malmbrytningen drog igång 1963 och malmtågen började
rulla till hamnen i Buchanan kom 3 000 arbetare och cirka 750
tjänstemän i sysselsättning. I stort sett allt som tillhör ett funge
rande samhälle behövde byggas upp från grunden och de flesta
tjänstemännen rekryterades från Sverige. Ekonomer, kontorister,

Bygge vid hamnen i staden Buchanan. Ur Skanskas
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—
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sekreterare, ingenjörer, förmän och yrkesspecialister vid gruva,
verkstäder och byggnadsavdelning, järnvägs- och hamnpersonal,
intendentur och sjukvårdspersonal. Förutom utlandserfarenhet
och äventyr i exotisk miljö, lockade en betydligt högre lönenivå
än i Sverige och förmånligare beskattning. Inflyttade Lamco-
familjer anlitade också mycket tjänstepersonal vilket var viktigt
för lokalbefolkningens ekonomiska utveckling. För att säkerställa hälsoläget ordnades med polikliniker och rejält tilltagna
modernt utrustade sjuk- och barnbördshus. Gula febern och
tyfus kunde man vaccinera sig emot och mot malarian fanns
också motmedel, men dysenterin som hotade genom dricksvattnet, hakmask och bilharzia i sötvattnet krävde vaksamhet
och att man höll sig borta från sjöar, vattendrag och vått gräs.

LIBERIAS PRESIDENT PÅ STATSBESÖK I SVERIGE
President Tubman var vittberest och hade besökt många statschefer. 1962 kom han och hans hustru även till Sverige. Tillsammans med sin delegation fick de ett storslaget mottagande av
såväl statsminister Tage Erlander som kungahuset och Marcus
Wallenberg, som bjöd på middag på residenset Täcka Udden.
Vid flera besök och sammankomster deltog tunga representanter för svenska staten, näringslivet och Enskilda Banken samt
internationella gäster med koppling till Lamco.

FÖR ETAGS HISTOR IA #3

Lamco-syndikatet hade höga ambitioner för bostäder, kontor, marknadsplatser och serviceinrättningar som noga anpassades till terrängen, klimatet och lokala
kulturella förutsättningar. Likheten med motsvarande, samtida, svenska samhällen var ändå slående.Ur Skanskas arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—

Det bjöds bland annat på övernattning på Stockholms slott,
besök i högsta domstolen, LM Ericssons fabrik i Midsommarkransen, Oxelösunds järnverk, Farsta Centrum, mottagning i
Stockholms stadshus, statsbankett på slottet och möten med
Grängesbergsbolagets styrelse. Besöket avslutades med kransnedläggning på Dag Hammarskjölds grav i Uppsala. Återresan gjordes på järnväg genom Sverige i Gustaf VI Adolfs eget
utlånade tågset. Den 21 september kommenterar Tage Erlander
händelsen i sin dagbok ”Äntligen är president Tubmans besök slut.
Hans fru hade många kvaliteter men nog representerar han den
värsta av de afrikanska regimerna, sedan Sydafrika, Rhodesia
och Abessinien tagits undan”.
I anslutning till statsbesöket vajade Liberias flagga överallt
i Stockholm och presidentens porträtt var talrikt utplacerat i
skyltfönster. De goodwill-skapande utställningar som sattes upp
i Grängesbergsbolagets huvudkontor på Gustav Adolfs Torg och
i Skandinaviska Bankens kontor vid Hötorget påannonserades
brett i dagspressen. Utställningarna lyfte fram presidentens
aktiva insatser för landet och slog fast att ”Liberia är en stat i
utveckling från afrikansk urskog till modern industrialism, från
splittring mellan isolerade stammar till nationell enhet”. Lamco
presenterades som ett vänskapsprojekt med stora möjligheter
för svenskt näringsliv i det moderna framåtsträvande Liberia
med engelska som officiellt språk. ›

» Liberia är en stat i
utveckling från afrikansk
urskog till modern
industrialism, från splittring
mellan isolerade
stammar till
nationell enhet. «
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PROJEKTET BYGGER PÅ ÖVERLÄMNING
Ett viktigt krav på Lamco-projektet var redan från start att de
utländska specialisterna skulle lära upp sina liberianska medarbetare och kollegor till att successivt ta över så många befattningar som möjligt. I åtagandet ingick också att bygga och utrusta
skolor för de liberianska arbetarnas barn. Lokala myndigheter
skulle bedriva själva undervisningen men kunde bland annat
på grund av akut lärarbrist inte klara uppgiften. Följden blev
att Lamco även fick ta på sig ansvaret för den lägsta nivån i det
liberianska kunskapslyftet och driva såväl grundskolor som aftonskolor för tusentals elever. Eftersom skolorna var attraktiva
blev elevantalet betydligt större än beräknat. Många fler än de
anställdas barn sökte sig dit och lyckades genom olika manövrer skaffa sig en studieplats. Den liberianska familjekänslan
borgade till exempel för att man gjorde vad man kunde för att
hjälpa sina släktingar till fördelar. Över en natt kunde familjen
utökas med flera redan stora barn. Uppgiften blev övermäktig
för Lamco och 1967 överfördes skoldriften till den väl erfarna
katolska missionen.
Arbetsförutsättningarna för västerlänningar var knepiga i
den obekanta miljön, med tufft klimat och annorlunda språk och
kultur än hemmavid. För att bli lyckosam hos Lamco ställdes
stora krav på både personliga egenskaper och jobbkunnande.

Det var viktigt att kunna samarbeta och ha förmåga att vara en
positiv förebild. Medarbetarna måste vara brett yrkeskompetenta och självgående i en arbetsmiljö där var och en i princip
fick lita till sig själv för att få saker att fungera. Liberia hade
stränga lagar mot raskränkningar med hårda straffpåföljder, i
första hand med dryga böter, utvisning eller förbud för företaget
att fortsätta sin verksamhet. Redan under anställningsförberedelserna framhöll Lamco med kraft hur viktigt det var med
respekt för andra människor utan inskränkning för hudfärg och
etnicitet. Genom särskilda publikationer upplyste bolaget sina
medarbetare om värdlandets historia, ekonomi och samhällsliv. I det tidiga 1960-talet påtalas att ”Det finns kanske fortfarande länder där utlänningar kan leva högt på en verklig eller
inbillad överlägsenhet och föra en herremanstillvaro i kretsen av
landsmän. Till de länderna hör inte Liberia. Tänk på dess gamla självständighet, i synnerhet gentemot kolonialsträvanden, och
dess grundidé om jämlikhet oavsett ras.” Man poängterar också
att Lamco-projektet inte skulle kunnat sättas i verket utan att
den liberianska staten som delägare gett tillstånd till exploatering av malmtillgångarna i Nimba. ”Vi inom Lamco ska helt
enkelt inte tänka hudfärg. Lamcos verksamhet ska präglas av
samarbete mellan människor. Vi måste försöka lojalt smälta in i
den liberianska miljön. Därigenom bidrar vi till att ge vårt land

Invigning av Lamco-syndikatets anläggningar med Marcus Wallenberg och Prins Bertil på var sin sida om Liberias president William Tubman. Gruvdriften
startade i maj 1963 och i juli lämnade den första malmbåten Buchanans hamn. Ur Skanskas arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—
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Lamco drev två egna moderna, väl utrustade sjukhus med medicinskt kompetent personal i Yekepa och Buchanan. Fotograf: Thomas Wingstedt. Bild:
Privat.
—

Det byggdes 279 km helt ny järnväg som förbindelse mellan gruvorna i
Nimba och Tokadeh, och hamnen i Buchanan. Ur Skanskas arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
—

och våra landsmän ett gott namn i Liberia. Respektera Liberia,
dess lagar, förordningar och sedvänjor!” uppmanade Lamco
sina medarbetare.

som uppnåddes i sina årsberättelser. Malmen var starkt efterfrågad och med rekordförsäljning 1970 gick Lamco in i ett nytt
decennium med flaggan i topp. Efter en liten dipp 1971 vände
siffrorna uppåt till 8 900 000 ton sålda järnmalmsprodukter
1972 och återigen en ansenlig vinst. Samma år tog Liberias regering initiativ till en översyn av gruvkoncessionsavtalet från
1960, mellan Lamco, Bethlehem Steel och Liberia. Helt klart
hoppades den nye presidenten, William Tolbert, på större inkomster från bolaget. Lamcos styrelse och ledning tog sig en
rejäl funderare på den långsiktiga framtiden. Hur stora nyinvesteringar krävs för att upprätthålla produktionsvolymerna
och är man beredd att gå in med så mycket pengar? Hur ser den
förväntade avkastningen ut? Flera olika scenarier inklusive den
fortsatta relationen till regeringens engagemang i bolaget togs
upp till övervägande. Man fastnar för nyinvesteringar och 1973
startas också malmbrytning i Tokadeh-berget. Produktions
kapaciteten ökar till 12–13 miljoner ton årligen.
Men samma år slår oljekrisen till och följs av en omfattande
internationell stagnation. Stålindustrin drabbas hårt över hela
världen. Lamco måste dra ner på produktionen när efterfrågan
minskar, från att först ha fortsatt med storskalig brytning och
lagt på lager. Efter tjugo år av gemensamma intressen försämras
samarbetsklimatet mellan Liberia och Sverige/USA dramatiskt.
Förståelsen från högsta ort för behovet av lägre produktionstakt
och därmed mindre likvida medel till Liberia, var obefintlig.
Finansminister Phillips var uttalat missnöjd med det ekonomiska utfallet. Enda sättet för Lamcos ledning att gå regimen till
mötes skulle vara att ta upp nya lån. Grängesbergsbolagets vd
Erland Waldenström, nu ordförande för Lamco Joint Ventures
och finansielle rådgivaren Marcus Wallenberg, gör sitt bästa för
att i möten med president Tolbert avstyra stora förlustbringande
utbetalningar till Liberias statskassa. ›

STREJKEN DRAR BLICKARNA TILL LAMCO
Det var inte enkelt för den svenska ledningen att få styrsel på
den komplexa verksamheten. Genom sina svenska rötter hade
Lamco en förhållandevis öppen attityd gentemot facklig organisering bland arbetarna. Vid mitten av 1960-talet började ändå
strejker och oroligheter med rasrelaterade och fackliga förtecken. I juli 1967 lade många arbetare återigen ner arbetet och ledningen hotades. Staten Liberia hade ju betydande ekonomiska
intressen i verksamheten och när situationen blev allvarlig satte
regeringen in trupper till skydd mot det annalkande våldet. President Tubman slog fast att strejken var olaglig och att landet
inte hade råd med några strejker. Ett antal arbetare identifierades
som drivande i tumultet och fick mot sin vilja lämna företaget.
Genom tv-bevakning väckte strejkerna stor uppmärksamhet i
Sverige och en tidig debatt om svenskt näringslivsengagemang
i u-länder. Lamco fick utstå hård kritik som dock av de flesta
sakliga bedömare ansågs obefogad. I boken ”Lamco i Liberia”
från 1967 konstaterar professor Torsten Gårdlund, som gjort
efterforskningar på plats, att ”Det kan fastslås att de liberianska
arbetarna vid koncessionsföretagen vad gäller bostäder, skolförhållanden, samhällshygien och sjukvård nått en standard som är
utan motstycke i det liberianska samhället i övrigt. Och bland
koncessionsföretagen finns det ingen som erbjuder sina liberianska anställda bättre standard än Lamco.”

1970-TALETS TILLTAGANDE SVÅRIGHETER
Grängesbergsbolaget hade det operativa ansvaret för Lamco i
Liberia och redovisade fortlöpande de resultat och framgångar
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Lamcos vd Olle Wijkström avgår i december 1976. Vid nyår
1977 anklagas företaget i flygblad som sprids i Liberia för att
vara på väg att slå igen. Det utländska engagemanget misstänkliggörs allt mer och hos den lokala personalen stiger oron för
friställningar. Mot slutet av 1978 beskriver initierade besökare
i Liberia atmosfären som ”efter en veckas vistelse i landet har
vi ett bestämt intryck av att det jäser på många håll. Presidenten
kritiseras öppet i pressen för att ha köpt en Boeing 737 som ’bara
står i regnet och förstörs’” och ”presidenten är oroad över den
ekonomiska utvecklingen i landet”. Regimen vägrar acceptera att
pengarna från Lamco sinar. Det är politiskt viktiga inkomster
till staten som står på spel och vid möten är regeringens representanter öppet negativa mot Lamco Joint Ventures utländska
företrädare. Från sina amerikanska partners på Betlehem Steel
får svenskarna höra att president Tolbert påstått till president

Jimmy Carter på besök, att ”Lamco exploits the country”. Sjunkande löner och allmän frustration över att arbetssituationen
får fler och fler expatriates att lämna företaget. Starka inhemska
krafter börjar också verka för flytt av Lamcos säljverksamhet
till Liberia men de svenska och amerikanska delägarna är inte alls med på noterna. För bättre cash flow söker man febrilt
efter möjligheter att sänka sina kostnader men i förlängningen
ligger en total omprövning av hela det svenska Lamco-engagemanget. Så blir Liberia allt mer instabilt och i april 1980 mördas
president Tolbert i en blodig militärkupp. Gränges avslutar sitt
engagemang i Lamco 1983, och 1989 läggs gruvdriften ned.
Perioden fram till 2003 blev den mörkaste i Liberias historia, präglad av krig och ekonomiskt vanstyre. I dag är det mesta
som Lamco byggde upp förstört.

Gruvprojektet innebar bland annat att nya bostäder och skolor byggdes.
I dag är det mesta förstört. Fotograf: Thomas Wingstedt. Bild: Privat.
—

LIBERIA

–

Med start 1821 flyttade 13 000 frigivna slavar från USA och slog sig ner på den så kallade Pepparkusten i västra
Afrika. 1847 blev staten Liberia en självständig republik med flagga och politiskt system baserat på det amerikanska.
När Lamco-projektet seglar upp har William Tubman varit president i ett decennium och förblir i ledningen fram till
sin död år 1971. Den helt övervägande delen av landets jord är statlig. Utländska företag kan inte äga fast egendom.
Marknadstillträde sker genom förvärv av nyttjanderätter på 60-80 år. De större företag som finns är helt eller till hälften utlandsägda med höga krav på att i första hand sysselsätta liberiansk arbetskraft och bidra med bostäder, sjukvård och skolor. Staten lockar med skattelättnader till företag som etablerar sig.
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TEMA:
svenska
utvandrare
_

EN SMÅLÄNDSKA I

NEW YORK

i

början av 1990-talet bestämde min dotter och jag oss
för att det var dags att testa om vi kunde etablera vårt företag i USA. När jag kom till New York första gången kände
jag direkt att det var här jag ville vara. Staden lockade min
kreativitet och gjorde mig glad. Och jag är ytlig på så sätt
– jag vill ha roligt. Ganska snart köpte jag också ett hus och
gjorde upstate New York till mitt hem, även om jag fortfarande
tillbringar en hel del tid i Sverige.
När vi började bygga upp vår verksamhet i USA så gjorde vi
det på ett, som jag inser nu, väldigt svenskt sätt. Vi ville att alla
skulle vara med och känna sig delaktiga i processen. Problemet
var bara att ingen lyssnade på mig när jag stod där i mina gympa
skor och försökte vara en i mängden. Är det något jag har lärt
mig under dessa år så är det att våga vara chef. Det inte är fult
att vara chef i USA. Man lyssnar på chefen och litar på att hon
eller han vet hur skutan ska styras. Å andra sidan så ställer det
här också krav – personalen förväntar sig till exempel tydligare
arbetsbeskrivningar än mina svenska anställda gör. Det finns
också en större bredd när vi söker personal. I Sverige upplever
jag att alla är ganska lika och har ungefär samma utbildningsnivå, oavsett vilken position man söker.
Som företagare i USA måste man ta ett stort socialt ansvar.
Det är viktigt att skänka till välgörenhet och skattereglerna underlättar detta genom att företag får ge bort 10 procent av vinsten
skattefritt. Du måste ge tillbaka helt enkelt, annars ser man ner
på företaget. Eftersom det inte finns samma skyddsnät som i
Sverige förväntas de som har möjlighet bidra på olika sätt. Och
det här gäller inte bara företag – även i skolor och föreningsliv
arbetas det för att hjälpa till i närområdet.
Förändring går väldigt fort här, både i affärslivet och i samhället i övrigt. Bestämmer man sig för att ändra något, till exempel att man inte längre får röka på gatorna, så anpassar sig
alla väldigt snabbt. Det sättet att genomföra saker passar mig
väldigt bra. I Sverige räknas jag nog som lite besvärlig. Jag tycker
till exempel alltid att det är väldigt mycket möten i Sverige. Det
är visserligen bra att så många som möjligt ska få vara med och
bestämma, men ibland kan det gå lite långt. Jag är inte en person
som kan sitta på långa möten utan att det bestäms något konkret.
Men globaliseringen gör att vi blir mer och mer lika. I affärs
sammanhang är jag inte en lika udda fågel längre – varken i

» Är det något jag har
lärt mig under dessa år
så är det att våga vara chef.
Det inte är fult att vara
chef i USA. «

Sverige eller USA. Jag har lärt mig massor av alla de fantastiska
personer jag mött, precis som mina anställda och affärskontakter
säkert har tagit till sig av mitt sätt att göra saker. De svenskar
som genom åren har slagit sig ner på olika platser i världen har ju
inte gjort det obemärkt. Och vi svenskar har så otroligt mycket
att vara stolta över, det är så många innovationer och fantastiska företag som har kopplingar till Sverige. Det här är något jag
tycker att svenskar skulle försöka bli bättre på – att våga berätta
när man gör något bra, att skryta lite mer helt enkelt.
För det är inte så farligt att vara duktig.

Gun Nowak
Grundare av det globala sminkföretaget FACE Stockholm
_

31

FÖR ETAGSHIS TOR IA #3

VARDE

familjeföretag. I slutet av 1800-talet tillverkade
Karlskrona Lampfabrik Sveriges första fotogenlampor.
Genom världskrig, fabriksbränder, oljekris och ökad
globalisering har produktionen fortsatt. I dag drivs
verksamheten av femte generationen lampfabrikörer.

		LJUS
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BILD Karlskrona Lampfabrik
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H

östen 1884 kunde Karlskronaborna läsa i lokaltidningen: ”En lampfabrik är under anläggning på Blåport
af den företagsamma egaren af Wahlqvistska klädesfabriken, fabrikör Carl Svahn.” På tre decennier hade
fotogenlampan raskt erövrat världen. Fotogen var inte
bara lätthanterligt och billigt, det brann med klarare
låga och var dessutom mer brandsäkert än tidigare ljuskällor.
Brasor, lysstickor och talgljus blev snabbt historia. Men trots
att landets belysningsaffärer tjänade stora summor på att sälja fotogenlampor fanns det i början av 1880-talet fortfarande
ingen inhemsk industri för tillverkning av lamporna. Det ville
fabrikören Carl Svahn i Karlskrona ändra på.
När spadarna sattes i marken för Karlskrona Lampfabrik var
Carl Svahn i 35-årsåldern. Han var född på Sveriges motsatta
kust – i Kungsbacka, Halland. Som tonåring hade han skickats
till Chalmers slöjdskola i Göteborg och efter fransk-tyska krigets
slut började han arbeta på ett handelskontor i Hamburg. Via
Paris flyttade Carl Svahn till slut tillbaka till Sverige där han
blev erbjuden delägarskap i den Wahlqvistska klädesfabriken
i Karlskrona. Fabriken ägdes av hans pappas kusin, Johannes
Svahn, och hade som storleverantör av yllevaror till den svenska
marinen nått framgångar i staden. Med sina språkkunskaper
och internationella kontakter ansågs Carl Svahn som lämplig
efterträdare den dagen hans släkting valde att dra sig tillbaka.
Inom klädesfabriken var Carl Svahn inköpsansvarig och i sin
roll reste han runt Europa på jakt efter både lämpliga leverantörer och nya tekniska lösningar. Delägarskapet i Karlskrona-
fabriken var en lönsam affär och Carl Svahn höll alltid ögonen
öppna efter branscher att placera pengar i. Arbetet ledde honom
till staden Göppingen i södra Tyskland. Där huserade firman
Schuler, och under sin vistelse i Göppingen blev Carl Svahn
övertygad om att en fabrik med tillverkning av fotogenlampor
i det vintermörka Sverige skulle vara en bra investering. Schuler
lovade att leverera alla nödvändiga maskiner och ställa personal
till förfogande om han ville satsa på idén. Som tur var för Carl
Svahn var den brännare som produktionen var tänkt att grunda sig på ännu inte patenterad i Sverige. Dessutom hade både
Försvarsmakten och järnvägsbolag börjat efterfråga svenskproducerad fotogenbelysning.

NY DELÄGARE
En fastighet norr om Karlskrona köptes in och 1884 var verksamheten på Karlskrona Lampfabrik igång. Tjugotalet nyanställda kvinnor och män fick sällskap av experter från Tyskland som skickats norrut för att installera de specialdesignade

Montern på Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897.
Företaget belönades med en guldmedalj för sina fotogenbrännare.
—

maskinerna. Men uppstarten av Karlskrona Lampfabrik var
inte problemfri. När en kollega och delägare i den Wahlqvistska klädesfabriken gick bort lämnades Carl Svahn ensam ansvarig för två expanderande verksamheter. En ny investerare
behövdes och till undsättning kom Carl Svahns kusin, den tre
år äldre sjökaptenen Herman Skantze. Skantze kom från en familj med generationer av sjöfarare och var ensamstående pappa till tre barn efter att frun Maria dött i barnsäng. Snart ägde
han 25 procent av både lampfabriken och klädesfabriken. Carl
Svahn och Herman Skantze visade sig emellertid ha svårt att
samarbeta, vilket ledde till att den sistnämnde efter några år
tog över hela ansvaret för lampfabriken.
Under Herman Skantzes ledning expanderade verksamheten
mer än någonsin förr. Den första produktkatalogen gavs ut och de
gamla fabriksbyggnaderna byttes mot en centralt belägen tomt
i centrum. På samma plats hade tidigare ett varmbadhus legat
och därefter Sveriges första galvaniseringsfabrik. Byggnaderna
renoverades, kompletterades och utgjorde till slut fyra tegelhus
på rad. På fabriksområdet fanns allt från kontor och maskinhall
till bleckslageri, sliperi och ett hus där lamporna förpackades.

BRAND OCH LÅGKONJUNKTURER
T.v: Familjebild från omkring 1900 med Hugo och
Nanna Skantze tillsammans med sina barn och
verkmästare Ernst Lundgren.
—

Runt förra sekelskiftet var Karlskrona Lampfabrik huvudleverantör av fotogenbelysning till svenska örlogsflottan och flera
järnvägsbolag. Flottbasen i Karlskrona var fabrikens enskilt
största kund men även lampaffärer och porslinsaffärer köpte
gott om de varor som tillverkades. ›
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Personalen samlad för gruppbild 1910.
—

Fotogenlamporna från Karlskrona fanns snart över hela
landet men också i Åbo, Helsingfors och Oslo. På stora industrimässor från Stockholm i norr till Helsingborg i söder vann
Karlskrona Lampfabrik priser för sina armaturer. 1904 lanserade
Karlskrona Lampfabrik dessutom sina första eldrivna lampor
i sortimentet och framtiden såg ljus ut. Men en morgon i november 1911 var fabriken och dess ambitioner nära att gå upp i
rök. En brand utbröt i fabrikskomplexet och när den upptäcktes var hela huvudbyggnaden redan övertänd. Samma år hade
den Wahlqvistska klädesfabriken brunnit ner till grunden. Till
följd av det hade både en fast yrkesbrandkår och nymodigheten brandbilar introducerats i staden. Karlskrona Lampfabrik
räddades men blev brandskadad.
När fabrikör Hugo Skantze, kusinbarn till både Carl Svahn
och Herman Skantze, gick bort 1919 stod inte bara Karlskrona
Lampfabrik utan hela Europa inför en ny era. Första världskriget
var över och hade lämnat många länder i spillror. Krigsindustrin
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skulle ställas om till fredstillverkning. När världshandeln minskade och inflation byttes mot deflation drabbades inte bara före
detta krigförande länder. I Sverige och på Karlskrona Lampfabrik
gjorde lågkonjunkturen på 1920-talet att omsättningen mer än
halverades. Ett årtionde senare var arbetslösheten fortfarande
stor i landet och nytillträdde lampfabrikören Lars-Olof Skantze
fokuserade på att rationalisera bort olönsam verksamhet. 1944
flyttade Lampfabriken sin produktion till nybyggda moderna lokaler norr om Karlskrona. Men verksamheten präglades
trots allt av det nya världskriget. På bottenvåningen i den nya
industrilokalen byggdes ett skyddsrum och fabriken producerade varor till det svenska försvaret och dess underleverantörer.
Under 1950-talet njöt Sverige i stort av ekonomisk framgång
men för Karlskrona Lampfabrik var situationen mer dyster. Miljontals kronor i eget kapital försvann och flera konkurrenter inom
belysningsbranschen gick under. Lampfabriken letade febrilt
efter lönsamma nischer för sina produkter; kylskåpsbrännare
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Fabriksinteriör från 1890.
—

Monteringen av
lampor 1933.
—

till Electrolux, kupébelysning för nya järnvägsvagnar hos SJ
och försök till tillverkning av lyktstolpar i aluminium. Men det
räckte inte. En stor del av den nedåtgående trenden förklarades
med dålig lönsamhet men även personalstölder, konkursförluster och storskaliga felräkningar i offerter sägs ha spelat en roll
i den konkurs som drabbade bolaget 1975.

NYSTART FÖR LAMPFABRIKEN
I november samma år reste sig Nya AB Karlskrona Lampfabrik
ur konkursaskan och elva personer började arbeta i det nya
aktiebolaget. Företaget befann sig i stort sett där det varit 90
år tidigare, på ruta ett. Men förutsättningarna var sämre den
här gången. Tillverkning av fotogenlampor var en smal nisch
inom belysningsbranschen på 1970-talet och marknaden dominerades allt mer av billiga importvaror. Tack vare ordrar på
kylskåpsbrännare hölls fabriken emellertid flytande och med
tiden utvecklades en ny produktionsmetod som möjliggjorde
lägre kostnader och 50 procent större omsättning. Karlskrona
Lampfabrik överlevde även 1990-talets fastighets- och finanskris
och i dag leds företaget i femte generationen av fabrikörsparet
Valdemar och Katarina Skantze.
− Det var inte självklart för mig att ta över fabriken men när
jag väl hade börjat fastnade jag. Vår affärsidé har varit att gå
tillbaka till företagets rötter och lyfta upp det kulturhistoriska
arvet, vilket har visat sig vara en riktig satsning, säger Valdemar Skantze.
Men när Valdemar Skantze tog över ledningen av Lamp
fabriken 2006 var läget i företaget motigt och framtiden osäker.
Det dröjde fem år innan trenden vände. De förklarar vändningen
med en ökad efterfrågan på svenska kvalitetsprodukter.
− Vi trodde att fotogenlampan i stort sett var död men på
bara några år blev den jättepopulär, särskilt bland unga. Vi har
helt nya kundgrupper nu, säger Katarina Skantze.

− Merparten av vår försäljning är dock elektriska lampor
där den klassiska stilen har kommit tillbaka på bred front, til�lägger Valdemar.
Fabrikörsparet beskriver arbetet i sin fabrik som luststyrt. De
tillverkar produkter de själva skulle vilja ha i sitt hem. Lamp
fabrikens historiska arv ser de bara som positivt. Den historiska
kopplingen ger en extra dimension i det dagliga arbetet.
− Ofta har man nog bilden av ett historiskt arv som något
betungande och hämmande, men jag tycker snarare tvärtom,
att det ger en stabilitet och tydlighet i vår identitet, säger Valdemar Skantze.

Äldre modeller från
1800-talet görs
numera i modern
tappning. Fotograf:
Björn Dahlgren
—
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STOCKHOLMS NYGAMLA

ANSIKTE
Text Hampus Busk

ariktektur. I november förra året uppmärksammades det
i medierna att det anrika Grand Hôtel på Blasieholmens kaj skulle
få en ”nygammal fasad”, ett återskapande av hotellet så som
det såg ut då det invigdes 1874.
Grand Hôtel med sin nya fasad efter renoveringen som har
pågått våren 2018. Foto: Mattias Ek från Stadsmuseet i
Stockholm.
—
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B

ehovet av en generell översyn hade väckts när man
såg ett behov av upprustning och putsning av den befintliga fasaden.
− Vi såg det som ett perfekt tillfälle att göra en större
fasadrenovering. För mig har den här fasadrenoveringen
varit ett drömprojekt sedan jag började här på Grand
Hôtel och jag är glad att våra ägare och fastighetsägare delade
min vision, säger Grand Hôtels vd Pia Djupmark.
Efter noggrann avsyning och en lätt förändring i kulören
blev projektet godkänt av stadsbyggnadskontoret. Det kanske
största fasadåterställningsprojektet i Stockholm i modern tid
fick grönt ljus. Det stora projektet, med över hundra inblandade, lyfts fram som ett återskapande av det ursprungliga Grand
Hôtels fasad. Det är också ett arbete som har integrerats med
avancerade tekniska installationer för infälld LED-belysning.
Arbetet ska bereda hotellet för ytterligare sekel som Sveriges
främsta hotell. Men den antikvariska och hantverksmässiga
aspekten har varit central och en förutsättning för att man fått
godkännande från staden. Men vad är det egentligen för ett
hus vi talar om och vad är det för rekonstruktion som ägt rum
i Stockholms innerstad?

EN FRANSMAN MED SÄRSKILT GOD SMAK
Jean-François Régis Cadier, hade varit verksam som hotelloch restaurangentreprenör i Sverige i närmare tjugo år då han
1870 av Stockholms stads styrande anmodades skapa vad som
var tänkt att bli Sveriges förnämsta hotell. Det var en uppgift

som krävde det bästa av allt, men det skulle gå snabbt. Hösten
1871 köptes tomten på Blasieholmen invid strömmen, mittemot
Kungliga slottet. Det ska ha varit Cadier personligen som bad
de två unga bröderna Axel och Hjalmar Kumlien, som just höll
på att avsluta bygget av Stockholms centralstation, att starta
sin egen arkitektbyrå och anta hotellet som uppdrag. Sagt och
gjort, bröderna startade eget, och redan februari 1872 kunde
de presentera de första ritningarna. Då hade sprängnings- och
grundläggningsarbetet redan påbörjats. Parallellt med grund
arbetet fortsatte ett frenetiskt projekteringsarbete där uppdragsgivare och arkitekter blandade referenser och förebilder från de
främsta hotellen i Paris och Wien.
I juli samma år färdigställdes ritningarna, och över 300
byggnadsarbetare uppförde byggnaden på rekordtid, med murverket uppe på mindre än ett år. Detta innebar att man kunde
ägna nästan hela påföljande år till inredning. För denna, och för
tekniska finesser som hissar, svarade nästan uteslutande olika
Stockholmsfirmor. Ett exempel är Bolinderska verkstädernas
spektakulära trappa, vilken fortfarande finns på plats. Försommaren 1874 stod rekordbygget färdigt för invigning. Kungen
som inte ville officiera invigningen av något så profant som
ett hotell bjöds i stället in för en kunglig rundvandring innan
själva invigningen, och Cadier fick därmed ändå sin kungliga
glans. Det var då inte bara stadens mest luxuösa inrättning.
Byggtiden gick till historien för sin effektivitet, som är svår att
matcha än i dag. ›
Grands fasad som den såg ut cirka 1980. Fotograf okänd.
Ur Grand Hôtels arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—
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TVÅ OMTAG, EN BRAND OCH EN VERANDA
Efter Cadiers frånfälle grundades Aktiebolaget Nya Grand H
 ôtel
för att vidareutveckla verksamheten. I samband med detta bestämdes att interiör och fasad skulle få en radikal omgestaltning
för att passa tidens ideal från Berlin och London. Arbetet med
omgestaltningen hamnade även denna gång på två unga arkitekter, Ludvig Peterson och Ture Stenberg. Byggnaden byggdes på med en våning och fick nu sitt karakteristiska tornmotiv,
upphöjda gavelpartier, balkongsättning och burspråk ovanför
ingången. All fasaddekor från bröderna Kumlien avlägsnades.
Under vd:n Wilhelmina Skoogs ledning inköptes stallet på
hotellets baksida och här uppfördes ett annex, Grand Hôtel
Royal i tydlig jugendstil och med Ernst Stenhammar som arkitekt. Här återfinns den spektakulära vinterträdgården som i
sin samtid skulle bli känd för att närapå ha ruinerat hotellet och
dess ägare. Den blev med tiden en av hotellets största tillgångar.
Men tiden och smaken förändras. Från 1920-talet ansågs
mycket av gångna årtiondens arkitektur vara omodern, ful och
svårskött. Efter ytterligare byte av regim beslutades 1923 åter
om en genomgripande förändring av byggnaden. Uppdraget
föll denna gång på Ivar Tengbom, tidens mest namnkunnige
arkitekt. Resultatet blev ett radikalt ingrepp, där nästan all
fasaddekor och takuppbyggnader togs bort. Fasaden fick en
ljus slätputs och byggnadens ursprung och identitet blev svåra
att avläsa. År 1951 beslutades att hotellet skulle byggas ut med
ytterligare en våning. Även denna gång i arkitekten Ivar Teng
boms ledning i samarbete med sonen Anders. Kort efter detta
drabbades vinden av en brand, vilken tvingade fram en förnyad
konstruktion av tornet.

1923 fick arkitekten Ivar Tengbom uppdraget att modernisera Grand
Hôtels fasad. Fotograf: Okänd. Bild: Arkitektur- och designcentrum.
—
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1964 hade hotellet fått en ny ägare genom Hotel Carlton och
Marcus Wallenberg. Det skulle leda till en av de mest radikala
förändringarna i hotellets historia. Grands populära sommarveranda som dittills byggts upp inför varje sommar för att sedan
rivas på hösten, skulle nu få fasta former. Arkitekterna Glauz
och Alleman hämtades från Österrike. Tidens modernistiska
ideal förde med sig att nya tillägg till byggnaden skulle gå i en
kraftigt avvikande stil och resultatet blev en betongkonstruktion klädd i ärgad koppar. Konstruktionen förde med sig den
olyckliga omständigheten att taket i den praktfulla vestibulen
behövde sänkas för bjälklagsinfästningarna av verandans tak.
Åren innan verandans tillkomst putsades också hela fasaden
om i en mörkare nyans. Resultatet blev ett hus som med sin
nedtonade utsida skickligt dolde sitt praktfulla inre med dess
överdådiga interiör.

TA TILLBAKA URSPRUNGET
De senaste årtiondena har en successiv översyn och upprustning
av samtliga hus som ingår i hotellet, vilka nästan tar upp ett helt
kvarter, skett. Det var genom en önskan att återställa länken
mellan det yttre och inre, mellan nutid och en rik historia, som
Grand Hôtels ägare genom dess vd Pia Djupmark i samarbete
med arkitekten Per Kallstenius födde idén att återskapa bröderna
Kumliens ursprungliga fasad. Ett arkitektteam skapades med
arkitekterna Karin Hagelberg och Karl Oscarsson på Tengbom.
Arbetet tog fart på allvar under sommaren 2016 och började
med ett ingående detektivarbete runt arkivinstitutioner, av arkitekten Marie-Louise Kallstenius, där tillgängliga bygghandlingar och dokumentation genom hela tidsperioden samlades in.

Det gamla sigillet har åter kommit
upp på hotellets fasad. Ur Grand
Hôtels arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
—
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» Men tiden och smaken
förändras. Från 1920-talet
ansågs mycket av gångna
årtiondens arkitektur vara
omodern, ful och svårskött.
Efter ytterligare byte av regim
beslutades 1923 åter om
en genomgripande förändring
av byggnaden.

Vid jämförelser mellan byggnadsritningar och fotografier kunde
man snabbt dra slutsatsen att skisserna och slutresultatet avvek
på flera kritiska punkter. För den djupare antikvariska analysen
svarade byggnadsantikvarien Lisa Sundström på Tengbom.
Utmaningen att skapa en fasad som tydligt avspeglar origina-

let krävde också en bild med extrem skärpa. Svaret fanns hos
Johannes Jaeger, hovfotograf verksam i Stockholm under senare halvan av 1800-talet. Han hade gjort en fotodokumentation
av byggnader 1878, och där återfanns hotellet. Projektet skulle
upptäcka att det var långt ifrån enkelt att hitta ett exemplar av
fotografiet med en tillräckligt hög skärpa för att läsa av fasaddetaljerna. Efter att ha vänt sig till flera institutioner var det
Centrum för Näringslivshistorias arkivarier, som bland annat
förvaltar hotellets arkiv, som satt inne med svaret. De kunde
prestera en kopia med tillräckligt hög upplösning för att kunna
mäta de saknade detaljerna.
Efter att ha jämfört ritningar med fotografiskt underlag och
lasermätning av fasaden återstod fortfarande åtskilligt. Viktiga
pusselbitar var det lager av klassiska arkitekturdetaljer som
fanns hos Stuckbema i Rosersberg. En omfattande inventering
av formelement på byggnader från samma tid ritade av bröderna Kumlien gjordes. Med detta underlag kunde arkitekten,
tillsammans med Jaegerfotot, göra förlagor till de gjutformar i
vilka stuckdetaljerna till fasaden sedan framställdes. En problematik var det restaureringsideologiska dilemma som fanns i
de två översta våningarna, som tillförts efter Kumliens tid. För
att harmonisera med det angränsande Bolinderska palatsets
takfot lät man den ursprungliga taklisten i hotellfasaden sättas
upp i sin helhet. Ovanför denna, på den näst översta våningen, återfinns ett motiv med dubbelpilastrar som funnits med i
fasaden som den såg ut från 1898. Den översta våningen från
1952 bibehålls med tillägget att en cigarrlist flyttas upp under
den befintliga listen. På fasadens mitt återkommer det gamla
skyltmotivet ”Grand Hôtel” i ny tappning. ›

Johannes Jaegers bild från 1878 låg till grund för den nya renoveringen. Fotograf: J Jaeger, Kgl. Hoffotograf.
Ur Grand Hôtels arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
—
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EN HISTORISK HELHET
Helheten som skapas är i huvudsak en hyllning till det ursprungliga hotellet, som det gestaltades av Cadier och bröderna Kumlien. Samtidigt sparas en rad formelement, till exempel
burspråket i fasadens mitt, tillkommet genom 1898 års renovering, balkongräckena från 1923 och de två översta våningarna.
Resultatet blir en helhet, där byggnadshistoriken brukats som
en kompletterande verktygslåda. Härifrån har man hämtat och
modifierat de stilgrepp som finns belagda, en slags proveniens
princip, genom att man förhållit sig till byggnadens egna utseende som avgränsning. På detta sätt redovisas hela byggnadens
sammansatta historik. Resultatet blir en omarbetning som är mer
än en enskild epok. Det blir en återupprättad hommage till de
stora hotellen i Paris och Wien, som byggherre och arkitekter har
haft för ögonen då de för länge sedan skrev om hotellhistorien.
Så, genom en av Stockholms mest komplicerade och dramatiskt omvälvande byggnadshistoriker har en omvänd gestaltningsprocess skett. Det är ett medvetet grepp att skapa något
nytt, enligt vd Pia Djupmark.
− Det är viktigt för oss att ha en balans mellan vår historia
och den moderna tid vi lever i. Jag anser att det här är ett bra
sätt att göra det på. Med den nya fasaden kommer huset att
tydliggöra vårt arv, som sträcker sig från slutet av 1800-talet
samtidigt som vårt erbjudande innanför dess väggar har allt den
moderna människan kan efterfråga. Med andra ord stärker det
både vårt varumärke och gästupplevelsen. Mina förväntningar
på den här renoveringen är att låta Grand Hôtel återfå sin forna elegans. Det påverkar inte bara våra gäster utan Stockholm
i stort. Vi gör en förändring i stadsbilden och det påverkar alla
som passerar hotellet. Jag hoppas att både våra gäster och stockholmarna kommer att gilla den nya fasaden.

Den berömda vinterträdgården. Ur Grand Hôtels arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
—

Ritning från 1898 inför fasadförändring.
Ur Grand Hôtels arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria.
—
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nyskapande &

KURIÖSA PATENT
Teknisk utveckling beskrivs ofta som en följd av banbrytande framsteg tack vare
skickliga uppfinnare och entreprenörer i samarbete. Men vägen framåt kantas av
ännu fler misslyckanden.

Text Mats Karlsson
illustration Patent- och registeringsverket

När vi skriver de svenska uppfinningarnas historia lyfter vi
gärna fram tekniska snillen som Aseaprofilen Jonas Wennström, datormusens skapare Håkan Lans eller entreprenörer
och företagsledare som Alfred Nobel. Men även de misslycka
des ibland, till och med rätt ofta. Det är helt enkelt en del av
den kreativa processen.
Fast alla har inte förmågan att få efterfrågade eller säljbara
snilleblixtar. En del är före sin tid, medan andra saknar de sociala färdigheter som krävs för att lansera sina innovationer.
En särling var lantmätaren Gustaf Rudolf Lagerstråle, som
på 1820-talet bosatte sig likt en eremit på en klippa. Mellan
husets våningar tänkte han sig ett hål och ett rep hängande i
en krok från övervåningens innertak. Han övergav dock idén
och byggde trots allt en trappa.
Mångsysslare ser sig ibland som renässansmänniskor, till
exempel Vilhelm Irgens Pettersson, eller VIP som han presenterade sig. Han intresserade sig för en mängd olika områden
och gav sig ogenerat på allt från polarforskning, oceanografi

och stadsplanering till politik, dramatik och teologi. Han kom
på kant med Stockholms stadsbyggnadskontor med förslag på
bland annat en upphöjd motorled genom city, med en fil på
vardera sidan av Dramaten. När tunnelbanan byggdes, med
få rulltrappor och hissar, konstruerade han en barnvagn med
fötter som skulle klara trapporna. Den blev ingen succé.
En man av liknande kaliber var Knut Nyström som kastade sig halsbrytande mellan stort och smått. Han uppfann en
”analtorkningsapparat”, men även ett ”torpedhydroaeroplan”.
Kvinnliga uppfinnare har ofta konstruerat anordningar
som förenklar hushållsarbetet eller använts inom hälsa, vård
och skönhet. Dock blir inte heller deras alster alltid klockrena s uccéer, som vi ska se. Fast mest handlar det om män som
skulle behövt möta fler skeptiker. Det är lätt att osökt tänka på
ingenjören från Sundbyberg i den gamla tv-serien Lorry, som
efter enkla invändningar från patentingenjören gång på gång
utbrast ”Tänkte inte på det”. ›

Tunnelbanestationen i Stureby den 26 november 1956. Vilhelm
Irgens Pettersson demonstrerar sin uppfinning: en barnvagn som
kan gå i trappor. Fotograf: John Kjellström, Svenska Dagbladet,
Stadsmuseet i Stockholm.
—
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ANALTORKNINGSAPPARATEN

–
I förteckningen Svenska patent 1903 finns nummer 18900, ”Analtorkningsapparat”. Den liknar en jättetandborste,
men har en oregelbunden träkloss i stället för borst där man fäster flera pappersark med en klämma. Man för den fram
och tillbaka så att man därmed ”efter afföring lätt och bekvämt kan rentorka anus”.
Uppfinnaren Knyt Nyström fick många patent, som 1921 en ”sparugn” – ett antal kokkärl på höjden för att laga flera rätter samtidigt, på vedspis eller gasolkök. Hans stora innovation var dock ett ”torpedhydroaeroplan” för att sänka
ubåtar och stoppa första världskriget. Men det blev aldrig byggt.

OSTHÅLLARE

–
Ostskärare och kaffekokare var för 100 år sedan populära
patentkategorier. Carl Fredrik Johan och hans fru Anna Mathilda Kristina Ohlsson i Stockholm fick 1917 patent på en
anordning för att skiva ost. En bottenplatta med piggar höll
osten på plats. Vid plattan fästes en ställning av metallbleck
som lät en ”överskiva” justeras i höjd allt eftersom osten skars.
Det skedde med kniv genom en skåra i överskivan. Åtta år senare uppfanns osthyveln i Norge.
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GAFFEL MED SÅSKOPP

–
Problemet med att få upp såsen med kniv och gaffel löstes 1918 av Alfrida Emilia Hedlund i Västerås,
fosterdotter till en fotograf i Västerfärnebo. Hennes
gaffel har på baksidan ”en skålformig fördjupning,
i vilken all sås kan uppsamlas med tillhjälp av kniven”. Att det skulle fungera förefaller märkligt,
i och med såsens väg uppför tänderna. Men som
föregångare till dagens kombinationsbestick spork
är den 100 år före sin tid.

SIMAPPARAT

–
”En ram med två sidostänger, å hvilka äro förskjutbara skoflar, som äro fästa vid en kring en främre trissa lagd
lina, hvars vid apparaten fästa ändar kringlöpa lösa block, som genom trampning växelvis föras fram och åter.” Så beskrivs kort I L Lunds uppfinning från 1910. Tanken tycks vara att skovlarna ska fungera enligt samma princip som en
roddbåts åror och ge simmaren mer kraft framåt.
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VINTERVELOCIPEDEN

–
1897 fick ”Norrbottenskungen” Carl Otto Bergman, gruvdisponent i Gällivare, patent på ett fordon
som ”lämpligen kallas vintervelociped”. Det drivs
fram med ”mot marken skiftesvis stakande stänger,
i ändamål att sagda stänger må verka på ett fördelaktigare sätt än hittills varit fallet.” Som uppfinnare
anges E. Nyström och A.W. Wermin, dvs Augusta
Vermin Varg, änka med fyra barn i Malmberget.

MASSAGEAPPARAT MOT HEMORROJDER

–
1894 erbjöd Axel Andreas Åberg möjligheten att
behandla hemorrojder hemma, tack vare patent 6075.
Apparaten utgjordes av avrundad pistong som rör sig
upp och ned, med hjälp av en roterande skiva, genom
hålet på en pall. Man sätter sig ”så att knappen hvilar mot det sjuka stället, hvilket masseras, när man
sedan vrider eller rullar bålen och trycker sig mot
knappen mer eller mindre hårdt allt efter den grad
af massage, som önskas.”
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UNISEXCYKEL

–
K F Olofsson i Östersund var tidigt ute med tanken på att herrar och
damer skulle kunna begagna sig av
samma cykel. Han fick 1917 patent
på en ”Anordning vid cyklar”, där en
herrcykel enkelt omvandlas till damcykel genom att ramens övre horison
tella rör fälls ned i diagonalt läge. Att
en herre skulle använda en damcykel
var alltså en otänkbar idé, vilket det
kanske är fortfarande…

EVIGHETSMASKIN

PARAPLY MED MYNTFACK

–

–

Evighetsmaskiner får man inte patent på, de strider emot fysikens lagar. Men minst en slank 1920
igenom Patentverkets kontroll, och finns i samlingen
Kuriösa patent: ”Anordning vid remtransmissioner”.
Uppfinnaren A T Carlsson i Hässelby är noga med
att inte nämna det förbjudna ordet, utan konstaterar
att man får ”en synnerligen fördelaktig balansering av
de på skivorna verkande krafterna, varför den torde
erhålla vidsträckt användning”.

I promenadkäppar och paraplyer kan man förvara lite av varje, till exempel rökverk som cigarrer
och cigaretter, men även plån, stickor och senare
tändare. Erin Maria Liedberg i Stockholm, bördig
från Karlskrona, gjorde flera konstruktioner med
myntfack. Ett patent från 1902 var särskilt djärvt,
där myntfacket som fälldes ut ur käppen samtidigt
blev ett handtag. Risken för oavsiktlig pengarullning
tycks inte försumbar.
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SAMTIDENS

Text Kristin Pineda Svenske

AVBILDARE

Självporträtt av Mathilda Ranch i sin studio
i Varberg, cirka 1900. Bild: Hallands kulturhistoriska museum.
—
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pionjärer. 1846 beviljades kvinnor samma
hantverksrätt, samt en begränsad handelsrätt, som
män. Det banade väg för en helt ny affärsmöjlighet för
kvinnor: porträttfotografering.

E

n nyhet från Paris spreds till resten av världen 1839.
Uppfinningen kallades daguerreotypi, efter upphovsmannen Louis Jacques Mandé Daguerre (1787–1851), och var
den första fotografiska tekniken som blev tillgänglig för
allmänheten. Med daguerreotypi avbildades motivet i
amalgam på en kopparplåt täckt av ett tunt silverskikt.
Det var en känslig historia, och varje fotografi kunde bara framställas i ett enda exemplar. Dock var det betydligt snabbare
och effektivare än det enda alternativet: porträttmåleri. Därför
var det kanske inte heller konstigt, att det i många fall var just
porträttmålare som började intressera sig för den nya tekniken.

Under Hesselius verksamma år hade flera nya tekniker etablerats på fotomarknaden. Pappersnegativen, som kunde reproduceras ett oändligt antal gånger, nådde Sverige via den danske
porträttmålaren Bernhard Bendixen. När han begav sig på en
fotografisk turné till Sverige 1851, följde den svenska porträttmålaren Maria Kinnberg med som elev. Redan följande år kunde
hon öppna en egen fotoateljé på Stora Nygatan 7 i Göteborg,
men flyttade sin verksamhet till Norrköping efter bara någon
månad. Även denna studio blev kortvarig. Likväl är Kinnberg
en av Sveriges absolut första kvinnliga yrkesfotografer – en av
omkring fyrahundra mellan 1860 och 1920. ›

EN NY BRANSCH ÖPPNADE FÖR KVINNOR
Under samma period som daguerreotypin slog igenom i Sverige,
restes en annan milstolpe: den nya Fabriks- och hantverksförordningen ersatte 1720 års skråordning, vilket beviljade kvinnor samma hantverksrätt som män. Det vill säga – myndiga
kvinnor fick nu rätt att ansöka om att bedriva ett hantverksyrke.
Gamla hantverksyrken från det tidigare skråväsendet hade
fortfarande stark manlig karaktär, men fotografering var något alldeles nytt. Det gav en lång rad av driftiga damer ett nytt
sätt att försörja sig, samtidigt som de skapade de historiska
dokument som i dag låter oss ta del av reflektionerna av deras
värld.
Fotografering vid denna tid rörde sig i de flesta fall om personporträtt. Betydligt fler människor hade råd och tid att besöka
en ateljé, där fotografiet överlämnades inom loppet av två timmar, jämfört med att sitta modell åt en målare. På så sätt kom
också ”visitkorten” att slå igenom, vilket vid denna tid var små
fotografier som överlämnades till familj och vänner. Den förste
porträttfotograf som öppnade ateljé i Sverige var Johan Adolf
Sevén år 1841. Brita Sofia Hesselius, född 1801 i Alsters socken
i Värmland, var dock inte långt efter. 1845 startade hon i Karlstad en flickskola samt fotoateljé, där hon uteslutande använde
sig av daguerreotypi. 1853 flyttade hon både skola och ateljé till
Stockholm. Hon bör ha varit framgångsrik, då hon sedermera
emigrerade till det vackra Menton på Franska rivieran, där hon
levde fram till sin död 1866.
Anders Fryxell. Fotograf Selma Jacobsson.
Bild från Kungliga biblioteket.
—
47

FÖR ETAGSHIS TOR IA #3

Rollporträtt av skådespelaren Signe Hebbe,
född 1837. Fotograf
Bertha Valerius. Bild
från Stadsmuseet i
Stockholm.
—

MAMSELLER OCH ADELSDAMER
I huvudstaden fanns det under 1860-talet 100 registrerade foto
grafer, av vilka 14 var kvinnor. Hälften av dem var ”mamseller”: ogifta, icke adliga och från medelklassen. En av dem var
Hedvig Söderström (1830–1914), som mellan 1857 och 1860 drev
en ateljé på Drottninggatan 25. Hon var även aktiv som målare och tecknare och finns representerad på Nationalmuseum.
Aurora Valeria Albertina Valerius (1824–1895), kallad Bertha,
kom mer eller mindre att avlösa Hedvig Söderström i Stockholm.
Bertha Valerius var pionjär på många plan. Redan 1849 hade hon
fått kunglig dispens för att studera vid Konstakademien. Tre år
senare fick hon ett stipendium för en studieresa till Tyskland
och Frankrike, varefter hon etablerade sig som porträttmålare.
1860 återvände hon till Paris som förkläde åt operasångerskan
Christina Nilsson, och det var här som Valerius började hänge sig
åt fotograferandets konst. 1862 öppnade hon en ateljé på Mäster
Samuelsgatan i Stockholm och redan två år senare utsågs hon till
kunglig porträttleverantör. 1866 deltog hon i Stockholms stora
industriutställning, Stockholmsutställningen. 1868 flyttade
hon till hotellet La Croix på Brunkebergs torg 15, ett förnämare område i Stockholm där alla de mest högklassiga ateljéerna
låg. Här tog hon sina porträtt, men framställde också så kallade
mosaikbilder, där flera fotografier klipptes ut och klistrades upp
tillsammans på stora ark som sedan fotograferades på nytt. Cirka
1880 överlät hon sin ateljé till sin tidigare elev, Selma Jacobsson,
som även hon skulle bli mycket framgångsrik.
Bertha Valerius själv gick tillbaka till porträttmåleri i olja och
pastell – bland annat av kung Karl XV och Oscar II.
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Albertina Eghart. Fotograf Rosalie Sjöman.
Bild från Kungliga biblioteket.
—

FÖR ETAGS HISTOR IA #3

» Gamla hantverksyrken
från det tidigare
skråväsendet hade
fortfarande stark
manlig karaktär, men
fotografering var
något alldeles nytt «

FLER KVINNLIGA FOTOPIONJÄRER:

–

Emma Sofia Perpetua Schenson (1827-1913), Uppsala. Verksam som yrkesfotograf från 1860-talet.
Avbildade främst centrala Uppsala.
Hilda Sjölin (1835-1915), Malmö. Utförde från 1860
populära fotografier på glas, vaxduk och papper. Tog som första fotograf stereoskopiska bilder
(föregångaren till 3D) av Malmö.
Josephine Rydholm (1827-1880), Uddevalla, startade en egen ateljé 1860 som sedermera övertogs
av Maria Lundbäck.
Maria Lundbäck (1857-1927), dokumenterade
ofta skilda händelser, utställningar, affärer och
industrier i Uddevalla med omnejd och blev känd
för sina porträtt, landskap och miljöer, för bland
annat visitkort och vykort. Hon tog emot många
priser och utmärkelser för sin yrkesskicklighet.

Det var dock inte bara medelklassens kvinnor som etablerade sig som fotografer. Adelsdamen Carolina von Knorring
(1841–1925) var verksam i egen ateljé 1864 till 1871 på Rege
ringsgatan 59, vid korsningen med Mäster Samuelsgatan, där ju
Bertha Valerius höll till. Även von Knorring deltog i Industriutställningen 1866 med sina vyer av Stockholm. Man kan nog
förmoda att de två kände varandra tämligen väl. Då Carolina
von Knorring 1872 gifte sig med brukspatronen och riksdagsmannen Ehrenfried Roth flyttade hon till Sunnansjö herrgård
i Ludvika kommun. Här fortsatte hon med fotograferandet
som hobby och förevigade många miljöer och landskapsvyer.

NYSKAPANDE FOTOGRAF BLEV EN AV LANDETS FRÄMSTA
Vid den tiden hade Rosalie Sjöman (1833–1919) kommit att bli
en av landets främsta inom yrket. Till skillnad från sina kolleger
hade hon dock i yngre år hunnit ingå giftermål med en sjökapten.
När maken gick bort i sviterna av sin grava alkoholism 1864 och
Sjöman blev änka med tre barn att försörja, tog det inte lång tid
innan hon blev en av Stockholms mest framträdande fotografer.
1875 gifte hon dock om sig, denna gång med en fotograf. Rosalie Sjöman hann bli fembarnsmor innan paret skilde sig 1882.
Året innan hade även hon öppnat en ateljé på Regeringsgatan,
där hon profilerade sig genom sin tekniska skicklighet och sina
experimentella bildformer. Hon blev känd för sina handkolorerade bilder, ofta i storformat, och för sina glansiga emaljfotografier, där en tunn hinna av kollodium drogs över bildens yta.
Sjöman kom att öppna hela fem filialer i bland annat Kalmar,
Halmstad och Vaxholm. Det sägs att hon enbart anställde ›

Selma Jacobsson (1841-1899), Stockholm. Övertog
Bertha Valerius ateljé 1880. Utsågs till kunglig hovfotograf 1899 men avled bara månader senare.
Wilhelmina Lagerholm (1826-1917), Örebro. Studerade måleri i Paris och Düsseldorf i slutet av
1850-talet. Drev ateljé 1862-1871 och företog flertalet studieresor i fotografi. Flyttade till Stockholm
1871 där hon återgick till måleriet och blev medlem av Konstakademien. Representerad på Nationalmuseum.
Lotten von Düben, född Carolina Charlotta Mariana von Bahr (1828-1915) i Söderby, ”amatör”
som fotograferade samer och samiska föremål
för makens publikationer om samiska studier samt
för Artur Hazelius, grundaren av Skansen. Berömd
för sina norrländska landskapsfotografier. Var en
av de första som fotograferade de svenska fjällen
.
Alma Haag (1882-1979), Sparlösa. Anställdes på
Dagens Nyheter 1907 vilket gjorde henne till en
av landets första pressfotografer. Dokumenterade
bland annat Theodore Roosevelts besök i Sverige
1910 samt August Strindbergs begravning 1912.
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kvinnor, vilket kanske var klokt, då kvinnliga framgångar inte
alltid uppskattades av manliga kolleger. Vid en utställning ska
Rosalie Sjöman ha angripits av ett antal män som menade att
dessa anmärkningsvärt vackra fotografier omöjligt kunde ha
tagits av henne själv. De misstog sig dock, och Rosalie Sjöman
fortsatte att driva sin framgångsrika ateljé ända fram till 1905.

BEVARADE OMGIVNINGEN FÖR EFTERVÄRLDEN
Men man behövde inte resa till huvudstaden för att lyckas. På
många olika håll i Sverige etablerade sig kvinnliga fotografer,
som med sin otympliga utrustning och skarpa blick bevarade
sin omgivning för eftervärlden. Bland dem finns Anna Ollson
(1841–1926), som än i dag kallas ”hela Karlstads fotograf” och
som vigde sitt liv åt att föreviga både människor (bland annat
en nybliven student vid namn Gustaf Fröding) och miljöer i
Karlstad med omnejd. 1924 skrev Nya Wermlands-Tidningen:
”Ännu är fröken Ollson dagligen flitigt sysselsatt i sin atelier och
är vid sina 83 år helt säkert den äldsta utövaren av fotografyrket
i vårt land, kanske i hela världen”.
Eller den självständiga Caroline Mathilda Ranch, som 22 år
gammal övertog sin fars ateljé i Varberg, där hon bland annat
framställde populära vykort. Innan hon drog sig tillbaka 1923
hade hon hunnit öppna filialer i Horred, Slöinge och Kungsbacka. När hon avled 1938 beskrev en tidningsnotis henne som
”högt värderad som en angenäm sällskapsmänniska, alltid glad
och vänlig med ett soligt, fridsällt sinne”. Även i dag har lokalborna Mathilda Ranch att tacka för de många tusen bevarade
fotografierna från sekelskiftets Varberg.
Ingen fotografisk odyssé är komplett utan Maria Tesch (1850–
1936), som endast 21 år gammal startade en ateljé i Eksjö. 1873
flyttade hon till Linköping där ryktet om ”Teschan”, som hon
kom att kallas, spreds snabbt och hon fick skaffa både nya lokaler och fler anställda. Hon var sträng och krävde hårt arbete
från sin personal, även om ingen lär ha arbetat lika hårt som
hon själv, men när hon försvann in under kameraskynket ska
hon ha ropat: ”Se glad ut, tänk på den som ska ha fotografiet!”
Och visst karakteriseras hennes bilder av en särskild form av
mänsklighet, till skillnad från samtidens ofta tämligen stela
porträtt. När Maria Tesch dog 1936 testamenterade hon dels
en gård till föreningen De gamlas hem i Linköping, dels en gård
i Eksjö till välgörande ändamål. Därtill efterlämnade hon en
förmögenhet på över en miljon kronor.
Det, får man säga, var fullkomligt enastående för sin tid.
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Självportträtt av Anna Ollson 1841–1926.
Bild från Värmlands museum.
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Porträtt från fotografen Maria Teschs
ateljé i Linköping 11 juli 1914.
Beställare: Hilma Anderson.
Bild från Östergötlands museum.
—

Baptister i Klarälven. Fotograf: Anna
Ollson. Bild från Värmlands museum.
—
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Kortlivad bransch. En ovanlig platsannons dök upp i amerikanska dagstidningar i början av 1860: ”Efterlyses: Unga, smala,
seniga grabbar, inte över 18 år. Måste vara expertryttare, villiga
att riskera döden dagligen. Föredragsvis föräldralösa."
Arbetsgivare var den nyinrättade Ponnyexpressen.

DE MYTOMSPUNNA

Text Kristin Pineda Svenske

RYTTARNA
Minnesmärke över Ponnyexpressen, Salt Lake Ciy,
USA. Fotograf: David
Pineda Svenske.
—
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Ponnyexpressens karta av William Henry Jackson ur boken The Pony Express
Goes Through. Bild: Wikimedia Commons
—

D

et hela började en till synes helt vanlig dag i januari
1848, då någonting glimmade till i floden där snickaren James Wilson Marshall höll på att konstruera ett
vattendrivet sågverk på uppdrag av John Sutter. Denna
händelse skulle leda till den kaliforniska guldruschen.
Inom loppet av ett år befolkades den amerikanska västern explosionsartat av ivriga guldgrävare – samt de som närde,
inhyste och utrustade dem. Kalifornien växte från 800 till 100 000
invånare på bara ett år och blev 1850 den 31:a av Nordamerikas
förenade stater. Förenade må de ha varit på pappret, men öst
och väst separerades fortfarande av enorma landmassor. Telefonen skulle inte uppfinnas förrän 30 år senare, och även om
telegrafen existerade var östra USA:s nät inte sammankopplat
med det betydligt mindre, lokala telegrafnätet i Kalifornien.
1841 hade det exempelvis tagit 110 dagar för nyheten om presidenten William Henry Harrisons död att nå Los Angeles.
Under mitten av 1850-talet hade transportbolaget Russell,
Majors and Waddell, drivet av affärsmännen Alexander Majors
(1814–1900), William Russell (1818–1872) och William Wadell
(1807–1872), tillskansat sig ett tvåårskontrakt från den nordamerikanska armén för transport av militär utrustning till de
västra och sydvästra territorierna. Den närmast laglösa amerikanska obygden gjorde dock att företaget inte sällan drabbades
av stora förluster. 1857 attackerades deras oxdragna transporter
i Utah av mormon-militia som satte eld på sex av vagnstågen.
Förlusten av oxar, vagnar och utrustning uppgick till närmare
en halv miljon amerikanska dollar.

SNILLEBLIXT FÖR SNABB LEVERANS AV NYHETER
Vad dock ingen kunde beröva företagarna var en gedigen kunskap kring lämpliga (och mindre lämpliga) transportvägar genom
USA. Samtidigt tydliggjorde problemen längs vägen det skriande behovet av att raskt kunna förmedla en vara med betydligt
kortare hållbarhetsdatum: nyheter. Fram tills nu gick posten
mellan New York och San Francisco med ångbåtar, som dock tog

Ryttaren Frank
E. Webner, 1861.
Bild: Wikimedia
Commons.
—

minst en månad på sig att runda Amerika, eller landvägen med
hästdragna diligenser. Genom att regelmässigt byta hästar men
hålla själva vagnen i rullning både dag och natt, hade tiden för
att forsla såväl människor som nyheter över kontinenten krympt
från flera månader till tre veckor. Men tre veckor var fortfarande
inte tillräckligt snabbt. Så hur kunde processen effektiviseras?
Jo, genom att plocka bort så mycket ballast som möjligt – diligensens paket, värdeskåp och de upp till 18 passagerna – och
därtill skala av själva fortskaffningsmedlet till dess att, så att
säga, bara maskineriet kvarstod: hästen och dess ryttare.
Normalt tillskrivs snilleblixten William Russel, som utan
att konsultera Majors och Waddell hade ingått en överenskommelse med Kaliforniens senator William Gwin. Ändå lanserade
de 1860 tillsammans företaget Central Overland California &
Pike’s Peak Express Company, eller i folkmun: The Pony Express.
William Russel, den mest vältalige och sofistikerade av de tre,
reste till huvudstaden för att reda ut politiska och byråkratiska
frågor. Den lågmälde Willliam Waddell skötte bokföringen,
anställningskontrakt och övrigt pappersarbete från St. Joseph,
Missouri, som skulle komma att bli Ponnyexpressens östligaste
station. Och Alexander Majors, den mest fältmässige i trion,
med erfarenhet av hästar och boskap, ansvarade för det ›
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Flera historier om Ponnyexpressens unga hjältar finns bevarade: William Cody, senare känd som Buffalo Bill, avverkade i
brist på avbytare 48 mil under 22 timmars sträckridning. Jack
Keetley, som red 55 mil under 30 timmar och satt och sov i sadeln när hästen galopperade in på sin slutliga destination och
Robert ”Pony Bob” Haslam, som genomförde rekordpasset på
61 mil, då han bland annat ersatte en avbytare som vägrade rida
på grund av sin rädsla för indianerna. Skräcken var dock inte
obefogad: Pony Bob ska under sin ritt både ha räddat en stationsförman undan en indianattack samt själv ha blivit träffad
av en pil i käken, vilket kostade honom tre tänder.

TELEGRAFEN ÄNDRADE ALLT

Ponnyexpressen införlivades så småningom i det som i dag är Wells Fargo.
Fotograf: David Pineda Svenske.
—

praktiska arbetet – inte minst att införskaffa drygt 400 dugliga
hästar från västra USA. Djuren mätte i genomsnitt 147 centimeter i mankhöjd, vägde 410 kilo och ska ha kostat omkring
200 dollar per häst.

TUFFT MEN VÄLBETALT
Baserat på beräkningen att en häst kan gå i full galopp i upp till
2,5 svenska mil utan att tappa farten (eller dö av utmattning)
satte man upp 186 hästbytesstationer längs de cirka 290 milen
från St. Joseph i Missouri, där östkustens civilisation mer eller
mindre ansågs ebba ut i vildmark, till Sacramento i Kalifornien. På varje station fanns en förman, vars uppgift det var att
se till att en ny, utvilad häst stod redo för ett blixtsnabbt byte
när ryttaren dundrade in. Ryttaren själv utförde omkring sju
hästbyten under ett och samma pass, som rörde sig om upp till
16 mil, innan näste man tog över hans mochila, den speciellt
framställda sadelväskan med fyra postfack försedda med hänglås.
Jobbet var slitsamt, inte sällan livsfarligt, men lönen för mödan
var god: 100 dollar i månaden. Att jämföra med den samtida
lönen på 0,43 till 1 dollar om dagen för okvalificerat arbete.
Stationsförmännen levde under varierande omständigheter.
Framför allt stationerna väster om Salt Lake City var ibland inte
mycket mer än en trave hopspikade bräder eller bokstavliga hål
i jorden. Förmännen skulle inte bara uthärda heta somrar och
iskalla vintrar, utan också brist på mat och dryck samt hästtjuvar och indianattacker. Under Paiute-kriget i maj och juni 1860
anfölls och brändes åtta olika stationer, 16 anställda dödades
och 150 hästar stals. Dock ska bara en enda mochila ha kommit
bort. Via underliga avvägar nådde dock även denna postväska
St. Joseph två år senare. Denna typ av försening var dock ett
klart undantag mot Ponnyexpressens garanterade leverans på
10 dagar. Rekordet för sträckan sattes efter presidentvalet i november 1860, då nyheten om att Abraham Lincoln hade valts
till president kunde tryckas i Kaliforniens dagstidningar endast
sju dagar och 17 timmar efter östkustens.

54

Att Ponnyexpressens historia blev kortvarig berodde varken på
brist på mod eller uthållighet hos ryttare eller hästar. Många
faktorer bidrog till nedgången. Dels vann aldrig Ponnyexpressen
någon större uppskattning hos allmänheten. Företagets utgifter
på cirka 1 000 dollar om dagen gjorde brevportot mycket dyrt:
i dagens pengar omkring 100 dollar per 28 gram. Inte ens att
portot senare sänktes till en dollar kunde rädda Ponnyexpressen, som beräknas ha förlorat 13 dollar per brev.
Majors, Russel och Waddell hade lidit stora ekonomiska
förluster beroende på allt från indiankrig till bistra vintrar.
Samtidigt orsakade det amerikanska inbördeskriget avbrott
längs sträckan, som efter mars 1861 förkortades kraftigt. Den
kaliforniska regeringen fattade då beslutet att låta Ponnyexpressens verksamhet ingå i affärsmannen Ben Holladays postservice
Butterfield Overland Mail Company, som i sin tur kontrollerades
av post- och bankbolaget Wells Fargo & co.
Den sista spiken i havrekistan slogs in 18 månader efter
Ponnyexpressens första ritt. Då färdigställdes den amerikanska
transkontinentala telegraflinjen som nu knöt ihop USA:s östoch västkust. Plötsligt fanns det ett sätt att skicka nyheter kors
och tvärs över landet bara med ett par knapptryck. Två dagar
efter telegraflinjens invigning lades Ponnyexpressen ned. Vid
inbördeskrigets slut 1866 sålde Ben Holladay Butterfield Overland Mail Company till Wells Fargo. Ponnyexpressen återuppstod dock aldrig mer än i filmer, böcker och serier. För Wells
Fargo gick det betydligt bättre. Företaget är i dag en av USA:s
största bankkoncerner.

PONNYEXPRESSEN I SIFFROR

–

Aktiv tid: 18 månader
Ryttare: 80
Expressturer: 308
Sammanlagd riden sträcka: 991 000 km
Förmedlade brev: 34 753
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De modiga ryttarna finns
avbildade på många platser
längs den gamla rutten. Fotograf: David Pineda Svenske.
—
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MED SMAK

FÖR ÖL

Text Bartosz Petryk
bild Ur Carlsberg Sveriges
arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria

ÖlPROVNING. Den 25 juli 1955, i ett rum fyllt med glas och flaskor, förs det noggranna
anteckningar: ”ljus”, ”fyllig”, ”ngn. sötma” och ”elegant”. Det som beskrivs är smaken på olika
sorters starköl som ska börja saluföras av det nybildade Systembolaget.

E

fter decennier med motbok då ortsbutiker med speciella tillstånd skött försäljning av sprit, ska dessa butiker
slås samman i oktober 1955 och bilda det Nya System
aktiebolaget. I fortsättningen ska detta nya bolag ha
ensamrätt på alkoholförsäljning i Sverige. Brännvinet
hade länge varit en laddad fråga och den svenska staten
ansåg att ett monopol skulle främja folkhälsan.
Ölen hade flödat riket runt och släckt törstiga strupar i århundraden. Svagdrickor, pilsner och övriga maltdrycker bryggdes
över hela landet och införskaffades där mat och frukt inhandlades, om den inte var för stark vill säga. För en konsekvens av
1922 års folkomröstning om ett totalt alkoholförbud där nej-
sidan knappt segrade blev att starköl endast fick säljas på apotek
mot recept. Nu skulle Systembolaget överta denna försäljning,
utan receptkrav. Genom att propagera för, och marknadsföra,
alkoholsvagare drycker och en förändrad dryckeskultur borde
svenskarna supa sig fulla mindre och låta sig väl smaka mer.
Så därför sitter en samling herrar [?] och protokollför sina
intryck av ”diverse utländska starkölssorter” där påfallande
många sorter är ljusa. Svensk ölhistoria är just sådan – vi har
haft en förkärlek för ljusare ölsorter med ett litet inslag av porter för sötmans skull.
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EN STOR STARK
1955 finns det i Sverige runt 160 starkölsbryggerier som inleder
förhandlingar för att få sälja sitt öl hos det nybildade bolaget.
Under kommande decennier rationaliseras branschen och 1993
finns det drygt ett tjugotal kvar. Ortsnamnen försvann från
etiketterna och kvar fanns de kändaste varumärkena, och en
måttenhet (”en stor stark, tack”) blir den mest populära ölsorten.
Spolar vi fram i tiden kan vi se att Sveriges inträde i Europeiska
Unionen inte bara innebar en händelserik tid för Systembolaget
– även svenskarnas öldrickande förändras. Resvanor ändras och
i Europas och världens avkrokar påträffas en rik flora av vete-,
ale-, sur- och fruktöl. Samtidigt tillåts fler importörer av alkohol att verka på den svenska marknaden. Under 2000-talets
inledande decennium dyker det upp många ölentusiaster som
långsamt och småskaligt brygger öl efter eget huvud med finurlig namn- och formgivning. Hantverket kom åter att stå i fokus.

NANOBRYGGERIER, FESTIVALER OCH ÖLAPPAR
I dag finns det drygt 300 svenska bryggerier som tillverkar öl,
allt från de stora jättarna till hembryggarna som småskaligt och
närproducerat tappar flaskor i lador och garage och sedan säljer till lokala restauranger och serveringar. På Systembolagets
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Sonja Ullmark kontrollerar olika sorters öls hållbarhet i centrallaboratoriet
på Münchens Bryggeri i Stockholm, 1963. Fotograf: Royal Reklamfoto.
—

webbplats kan man om andan faller på botanisera bland cirka
2 900 ölsorter i 60 olika stilar, härstammandes från hela världen, och sortimentet av specialöl har en stadig tillväxt för att
motsvara den ökande nyfikenheten kring olika öls säregenskaper. Bokförlag ger ut böcker som lär ut nanobryggandets
konst, ölfestivaler sammanför tillverkare och konsumenter med
ovanliga och experimenterande jäsningskonster och initierade
ölfantaster delar med sig av sina intryck i mobilapplikationer
som kan jämföras med det populära spelet Pokémon Go; du
måste smaka dem alla. Omdömena som fälls där går i samma
anda som detta drygt 60 år gamla protokoll ur Systembolagets
arkiv: ”Ljus, fyllig, kraftig humlesmak, väl balanserad smak”.
Kanske finns det också någon som kan förmå sig att bjuda på
ett mer uttrycksfullt ”mums”.

Protokoll från ölprovning hos nybildade
Systembolaget 1955.
Ur Systembolagets
arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria
—
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Gå med i Centrum för Näringslivshistorias vänförening!
Ett medlemskap stöttar inte bara bevarandet av näringslivets historia - du ges också möjlighet
att besöka intressanta miljöer, se unikt arkivmaterial och träffa en och annan näringslivsprofil.
Medlemskapet kostar 280 kr/år och då ingår även en prenumeration på tidskriften
Företagshistoria. Läs mer på naringslivshistoria.se/vanforeningen
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FÖRETAGS

PROFILEN

PRODUKTEN

ÅRTALET

ORTEN

Frågekonstruktör Gustav Svensson

5

4

3

2

1

Företagets första
stora produktionsanläggning låg på
Tulegatan i Stockholm.

1970 bildade man
Ellemtel tillsammans med dåvarande
Televerket.

Grundades 1876 av
uppfinnaren Lars
Magnus. Hans hustru
Hilda har på senare år
lyfts fram som mycket
betydelsefull för
företaget.

Ericofonen, mer
känd som Kobran, var
en känd produkt. Taxen
och Dialog är
två andra.

I över 60 år var
huvudkontoret beläget
i Midsommarkransen,
närmare bestämt vid
platsen som passande
nog döpts till
Telefonplan.

5

4

3

2

1

Född 1935 i Göteborg.
Har vid sidan av sina
många uppdrag i
näringslivet även
suttit i Folkpartiets
styrelse.

Var tidigare svärson
till näringslivsprofilen Gunnar Engellau.

Han efterträdde
nämnde svärfar 1970
som vd för Sveriges
största företag.

Ett av hans första
beslut på posten
var att lägga ner
tillverkningen av
P1800 för att i
stället satsa på säkra
familjebilar.

Efter sin tid som
vd, och sedermera
styrelseordförande
för AB Volvo, har Pehr
mest varit verksam
utanför Sverige.

5

4

3

2

1

Uppfanns 1977 i USA
av Spencer Silver och
Arthur Fry.

Silver försökte
skapa ett superlim,
som inte blev särskilt
lyckat…

… medan Fry blev
irriterad över att
hans små papperslappar hela
tiden föll ut ur hans
anteckningsbok.

Kombinationen av
klistret och papperslapparna blev vad
vissa konkurrenter
kallar för Sticky
notes.

Men de små färgglada
klisterlapparna, som
tillverkas av 3M och
finns på varje kontor,
är ändå mest kända
under originalnamnet.

5

4

3

2

1

Turid Widerøe blir
detta år SAS första
kvinnliga pilot. GB:s
nyheter för året
är Ananaspinne
och Apelsinpinne.

Stockholms
första pizzor
börjar serveras på
restaurang Östergök.

SAAB i Linköping
och Scania-Vabis i
Södertälje går
samman till
Saab-Scania.

Stefan Jarls Dom
kallar oss mods har
premiär, och Vilgot
Sjöman följer upp Jag
är nyfiken – gul med
Jag är nyfiken – blå.

Under våren sker
den så kallade
Majrevolten, med
bland annat kårhus
ockupationen på
Holländargatan i
Stockholm.

5

4

3

2

1

På 1860-talet drev Per
Anton Segelberg här
Sveriges näst största
tändsticksfabrik.

Per Antons palats,
Segelbergska huset,
ritades av stadsarkitekten Fridolf
Wijnbladh.

Slottet i Svartån är
residens för landshövdingen. I staden
tillverkar AB Roberts
essenser till julmust
och Champis.

Orten var under
första hälften av
1900-talet känd
som ”skostaden” på
grund av dess många
skofabriker.

Stadens invånare
har förväxlats med
Arbogas dito, i ett
känt invigningstal
av Kung Carl
XVI Gustaf.

Företaget: Telefonaktiebolaget LM Ericsson Profilen: Pehr G Gyllenhammar Produkten: Post-It Årtalet: 1968 Orten: Örebro

FÖRETAGET

QUIZET

Testa dina kunskaper om näringslivshistoria!
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Verkstäder

Det svenska techundret

det svarta järnet

PATRIC JOHANS SON

KINA ZEIDLER

MIA GEIJER & MATHS ISACSON

Natur & Kultur

Pagina

Walborg bokförlag

Även i vår teknologiskt utvecklade civilisation behövs uråldrig kunskap och/
eller teknik. Någon ska fixa blyfönstret, reparera den gamla bilen, reparera/
tillverka korgstolen, gjuta ett järnföremål eller fixa den ärvda möbeln. Sådant
skedde förr i ruffiga, väl inbodda, verkstäder. Och så är det fortfarande.
Cilla Ramnek har tittat in i elva verkstäder – utöver de ovan angivna även
tryckeri, tapetserare, fiskbetestillverkare, skomakeri och dekorateljé – och talat med ägarna om deras arbete. Det är
kortfattade skildringar med bilder som
ger en aning om den speciella miljö som
ofta finns i sådana lokaler. Som äldre
läsare blir jag nostalgisk, många yngre
häpnar kanske: Finns sånt fortfarande?
”Verkstäder” är företagshistoria på
gräsrotsnivå och skildrar ett levande kulturarv. Men jag störs av att bildtexterna
sällan förklarar vad bilden visar.

Det är sällan företagshistoria är lika
underhållande som en roman. Men här
är ett undantag. Räknat per capita är det
bara Silicon Valley som har fler så kal
lade enhörningsföretag – värderade till
över en miljard dollar tio år efter starten
– än Sverige.
Kina Zeidler presenterar ett antal av
dem: Spotify, Klarna, Skype, Mojang
(Minecraft), Avito, Adlibris, Apotea
och Truecaller. Flera är välkända, några
mer anonyma. Avito är en rysk köp- och
säljsajt, grundad av svenskar, Truecaller
är en app som visar uppringaren bakom
telefonnumret.
Boken skildrar ingående företagens
utveckling från start, de ibland udda
personerna bakom dem, de olika faserna i utvecklingen, jakten på kapital och,
i fallet Avito, snubbeltrådarna som döljs
i den ryska byråkratin. Det är närgångna
skildringar som avslöjar att även i den digitaliserade världen krävs jobb, jobb och
mer jobb för att lyckas.

Bergslagens vapentillverkning har rötter från 1500-talet. Den hade sitt stora
uppsving under och mellan världskrigen
och pågår än i dag.
Det handlar långt ifrån bara om kända vapenfabriker, som Bofors, utan också
om många mindre företag. 1940 ansågs
190 företag i Bergslagen vara involverade
i försvarsindustrierna. Antalet sjönk efter
kriget men ännu 1974 jobbade omkring
20 000 personer med försvarsmateriel.
”Det svarta järnet” berättar om de företag och de människor som försett och
förser landet – och delar av omvärlden
– med krigsmateriel, om försvarspolitik,
om exportsuccéer och om skandaler som
Bofors Indienaffärer. Den redovisar också försvarsindustrins försök att producera
mer fredliga produkter, som Nobelkruts
tabletter mot huvudvärk.
Boken behandlar visserligen bara Bergslagen, men ger ändå intressanta inblickar i
en industrihistoria som annars är omgiven
av hysch-hysch.

/Börje Isakson

/Börje Isakson

Historien om vår tids rockstjärnor

Bergslagens vapenindustri under 1900-talet

CILLA RAMNEK &

/Börje Isakson
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MIN INNOVATIVE

ONKEL

M

FOTO: Eva Hildén Smith

in morfars kusin Per-Oskar var en person jag
minns med stor glädje. Han, och hans hustru Brita,
var några av de mest omtänksamma och generösa
personer jag träffat. Vi brukade besöka dem de
somrar vi passerade Helsingborg på väg söderut,
men några gånger bjöd han hela släkten på middag i Stockholm – eller Malung, som släkten stammade från.
Trots sitt intensiva arbetsliv, och att han alltid hade någon ny
idé i bakhuvudet, hade Per-Oskar ändå alltid tid att tänka på
den mest avlägsna släkting eller bekant och blev på djupet berörd om någon hade problem.
Men Per-Oskar Persson var inte bara en sympatisk onkel,
han var också en del av den svenska näringslivshistorien. Riktigt
hur betydelsefull han var förstod jag först för ett par år sedan
när jag på ett event på Nalen mötte några personer inom frysvarubranschen och märkte med vilken respekt de talade om honom.

» Här uppfann Per-Oskar
bland annat Flofreeze,
en maskin som hastigt
kan styckfrysa stora
mängder grönsaker. «

Per-Oskar Persson föddes i Bollnäs 1923 och blev civilingenjör
på KTH 1949. Där fortsatte han på institutionen för kylteknik,
och var en viktig person bakom framtagandet av en kylsäng för
operationer under hypotermi. År 1958 lämnade han dock den
akademiska världen då Tore Lauritzson på Helsingborgs fryshus,
senare Frigoscandia, erbjöd honom en anställning som teknisk
direktör. Här uppfann Per-Oskar bland annat Flofreeze, en maskin som hastigt kan styckfrysa stora mängder grönsaker. Den
installerades först vid Findus ärtfabrik i Bjuv men kom med
tiden att användas för över hälften av all världens grönsaks
infrysning! Den finns med på listor över Sveriges 100 viktigaste
uppfinningar genom tiderna.
Per-Oskar var även vd för Frigoscandia Equipment. Hans sätt
att ta människor och att han engagerade sig mer i kundernas
produkter, alltså hur frysvarorna skulle bli i slutändan, än de
egna maskinerna (som ju endast var ett delmål) bidrog också
till bolagets stora framgångar.
Efter pensioneringen uppfann Per-Oskar Persson, som aldrig
kunde ha tänkt sig att vara sysslolös, Lundair-freeze som fryser in blodplasma extremt snabbt, vilket ger en bättre kvalitet.
Att den, till skillnad från andra plasmafrysare, i stället för alkohol använder luft i processen, känns nästan som en tanke då
Per-Oskar hela livet var starkt engagerad missionsförbundare.
Per-Oskar blev hedersdoktor vid KTH och fick Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) guldmedalj. Själv har jag fått hans
samling av årliga minnesmedaljer i brons som IVA fram till
1996 lät slå över berömda svenska ingenjörer. Ett fint minne.

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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Tecknad annons för
Electrolux dammsugare i
Storbritannien, 1920-talet.
Ur Electrolux arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

