
MÄNNISKORNA, HÄNDELSERNA & PRYLARNA

ÅGESTAVERKET sid 8 •  KRÖNIKAN:  WISEMAN sid 23 •  DALÉNS ÖDESDIGRA ÅR sid 38 •  BÖCKER sid 58 •  QUIZ sid 61

INTERPRESS 7588-04

7 388758 806901
RETURVECKA v 6

EDWARD BLOM sid 57 

på konditoriet som 
överlevt två diktaturer

NR 4
PRIS 69 KR

2016

Igår järnkanoner, idag smyg-
fartyg: här är Sveriges mest 
kontroversiella industri.
sid 10-23

kristinedals textilfabrik • Österbergs gobeläng • ce johanssons måttsats • så fick Bergsala nintendo

bästa näringslivsböckerna till jul sid 32

Murmans kamp bemannade sverige sid 26

journalistik på konsumentens sida sid  44 

100 år med investor sid 48

Också i detta nummer:

svenskt
försvar

De ska säkra



K R Ö N I K A

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

 – berättar näringslivets historia



L E DA R E

”AT T G Å F R Å N D E T G A M L A T I L L D E T N YA  är den enda traditionen värd 
att bevara” — så skrev Marcus ”Dodde” Wallenberg när han argumente-
rade för att sluta investera i järnväg och börja investera i flyg. I år fyller ätten 
Wallenbergs maktbolag Investor 100 år. Hur det har gått från att vara en 
påtvingad nödvändighet till Sveriges tyngsta industriaktör läser du i detta 
nummer av Företagshistoria. 

E T T AV I N V E S T O R S V I K T IG A I N N E H AV  under flera decennier har varit 
Saab. Saab har i sin tur blivit Sveriges tyngsta spelare inom en industrigren 
vi ägnar hela tre artiklar i detta nummer, nämligen försvarsindustri. En 
verksamhet där framför allt exporten är ytterst kontroversiell, men som 
bidrar till forskning och teknikframsteg och ofta sägs vara en viktig del i 
svensk alliansfrihet. Frågan är då igen om det är tillräckliga argument för 
att Sverige ska vara världens största vapenexportör, vilket vi var 2011. 

L Å N G T  I F R Å N  B Å D E  F I N A N S  O C H  F Ö R S VA R  finns en bransch som 
idag blivit något av en svensk specialitet, videospelsbranschen. Ett av skälen 
till de svenska framgångarna kan vara spelkonsolen Nintendo NES, som i 
år har funnits här i 30 år. Företaget som lyckades förmå 
japanska Nintendo att låta Sverige bli först i Europa med 
konsolen heter Bergsala: historien om hur det gick till 
berättar speljournalisten Tobias Bjarneby från sidan 40. 

Y T T E R L IG A R E T VÅ BA N B RY TA R E får plats i detta 
nummer. Ulla Murman slogs mot myndigheterna 
för sitt företag Stockholms Stenografservice, för att 
lagen som sa att hennes verksamhet var olaglig skulle 
ändras. Det tog 40 år, trots att både domstolar och 
departement fanns bland kunderna. 

Slåss fick också Maja-Lisa Furusjö göra som 
redaktör och chefredaktör på tidningen Icakuriren. 
Motståndarna var Icas handlare och ledning, som 
inte alls gillade att hon skrev sanningen även när Icas 
produkter höll sämre kvalitet än konkurrenternas. 

S VÅ R T AT T H I N N A L Ä S A? Satsa på näringslivs-
böcker i julklappar, så spar du tid på att leta. Vilka 
böcker du ska ge har vi bett ett antal smarta personer 
tipsa om speciellt för dig i detta nummer. 

Trevlig läsning!

Per Torberger
Chefredaktör
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I år fyller Sveriges äldsta levande lanthandel 150 år. Det är Bäcks lanthandel i Romelanda, mitt 

emellan Göteborg och Trollhättan, som har hängt med sedan 1866. Från start drevs Nedre Bäcks 

Lanthandel, som den heter, av familjen Jacobsson. 

2013 tog nuvarande ägarna Thomas Bengtsson och Jörgen Sjöblom över butiken. PT

Skribenter: Bodil Hasselgren BH, Per Torberger PT

15 ÅR MED 
Icasåpan
I dagarna är det nästan precis 15 år sedan 

Ica sände den första filmen om Stig och de 

andra karaktärerna i sin reklamsåpa. Den 

29 november 2001 hade den första filmen 

premiär. Tanken var från början att det skulle 

bli fem—sex filmer, men det blev fler. Hittills 

har det blivit över 600 filmer, och redan 2007 

hamnade serien i Guinness rekordbok som 

världens längsta reklamsåpa. 

Filmerna görs av reklambyrån King, som 

också ligger bakom flera andra karak tärsstarka 

reklamfilmskoncept för bland andra Comhem 

och Lotto. PT

 

SVERIGES ÄLDSTA LANTHANDEL
fyller jämnt halvsekel

När nya fempundssedlar lanserades i England valde Bank of England Museum att nyöppna en 

utställning med de mest uppseendeväckande sedlarna genom historien. I museets Banknote gallery 

kan du bland annat lära dig om papperssedelns kinesiska ursprung och introduktion i 1500-talets 

Storbritannien, vidare till dagens komplexa design som gör sedlar näst intill omöjliga att förfalska.

På BBC History Extra kan du läsa mer och se bilder på de mest spektakulära sedlarna. Den som 

vill hålla sig i landet kan bege sig till Kungliga Myntkabinettet där såväl världens som Sveriges 

mynt- och sedelhistoria finns representerad. BH

SE DE MEST 
SPEKTAKULÄRA
sedlarna 
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FOTO BANK OF ENGLAND MUSEUM

KONST OCH INDUSTRI 
i samverkan
Den som läser både kultur- och näringslivssidorna har 

kanske slagits av hur sällan samma nyhet platsar i båda 

avdelningarna — kanske en spegling av det ömsesidiga 

förakt samhällssektorerna emellan som ibland skymtar 

förbi i debatten. 

Att de egentligen är tätt förknippade visas bland annat 

i Malmö Konstmuseums utställning Samhällsmaskinen, 

som pågår fram till slutet av januari. Med utgångspunkt 

i industrialiseringen undersöker utställningen bilden av 

Sverige, men också hur konsten har hämtat inspiration 

från den utveckling som skett. 

Ett annat exempel på detta samspel är en jubilar, 

Liljevalchs konsthall på Djurgården i Stockholm, som 

öppnade 1916. Konsthallen finansierades med arvet 

efter industrimannen Carl Fredrik Liljevalch den 

yngre (1837—1909), och den första utställningen visade 

bland andra verk av Carl Larsson, Anders Zorn och 

Bruno Liljefors. PT
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The National Museum of American History har 

digitaliserat över 2 200 föremål inom smink och 

hygienprodukter från mitten av 1800-talet fram till 

idag. Samlingen finns tillgänglig via deras webbplats  

och erbjuder en intressant inblick i förändrade 

skönhetsideal och utvecklingen inom sanitets- och 

hygienprodukter. 

Bland annat hittar du makeup från Elizabeth Arden 

och Revlon och tandpulver från Colgate i samlingen, 

men mer intressant än varumärkena är många gånger 

själva innehållet. Som Cuticura, som sägs vara ”a 

positive cure for every form of skin and blood disease, 

from pimples to scrofula”. Mirakelmedicin, minsann. 

Ett annat exempel är den produktgrupp som 

påstods bleka huden, eftersom en ljusare hy var 

på modet och ansågs hälsosamt kring sekelskiftet 

1900. Blair’s Snow White Hair Beautifier från Blair’s 

Laboratories i Lynchburg, Viriginia, marknadsfördes 

på tidigt 1900-tal med att göra lockigt eller spretigt 

hår lättare att hantera, samtidigt som det blev ljusare. 

Samlingen är skapad med finansiellt stöd av 

Kiehl’s och med bidrag i form av föremål, reklam 

och handlingar av såväl privata samlare som av 

företag där the American Cyanamid Company, the 

Dial Corporation, Garfield and Company, Norwich 

Eaton Pharmaceuticals, Procter & Gamble och Sterling 

Drug kan nämnas. BH

HERZOG OCH DALÉN 
FÖRST UT FRÅN 
nya förlaget

FÖRDJUPAD 
UNIFORMITET 
PÅ POSTMUSEUM

SVUNNEN SKÖNHETSKRÄM GÖRS 
tillgänglig på webben

Postverket, Posten AB, Postnord, post-

bönder, brevbärare och postiljoner. Det 

svenska postsystemet har anor från 1600-

talet och under alla tider har man klätt 

sina anställda i uniform. På Postmuseums 

nya utställning Uniform(t) kan man följa 

utvecklingen av postens kläder från 1800-

talet fram till idag.

Utställningen Uniform(t) — med under-

rubrikerna identitet, mode och makt — 

tar sin början i tidigt 1800-tal i en tid 

då uniformen ger status i det svenska 

samhället. Genom århundradena har 

uniformsplikten hängt kvar, och gör så än 

idag, och man har alltid från Postens sida 

försökt att vara modern och följa trender.

Nu går det alltså att se Post-uniformer 

från nu och förr på Postmuseum i Gamla 

stan i Stockholm. Men i stället för att bara 

visa uniformer ur sin dräktsamling så har 

Postmuseum valt att låta modehistorikern 

Hanna Eide och designkritikern 

Joh a n ne s D eu rel l  undersöka 

uniformerna och skriva ner sina intryck 

utifrån identitet, makt och mode. Detta ger 

Uniformt ett djupare innehåll som öppnar 

för tankar om klädkoder i arbetslivet och 

samhället i stort.

Utställningen Uniform(t) pågår till  

augusti 2018.  BH

En biografi om bokbindaren Peder Herzog 
av Per Dahl och en om snilleföretagaren 

Gustaf Dalén av Anders Johnson blev de två första 

böckerna att ges ut av Förlaget Näringslivshistoria. 

Peder Herzog var den tyske bokbindarlärlingen 

som kom till Sverige utan någonting, byggde 

upp landets största bokbinderiverksamhet och 

förändrade förlagsbranschen i grunden. 

Aga-grundaren Gustaf Dalén var uppfinnaren som 

förlorade synen, blev nobelpristagare och byggde 

upp ett framgångsrikt världsföretag — läs mer om 

honom på sidorna 38—39 i detta nummer.  PT
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Prylen. C.E. Johanssons kombinationsmåttsats 
består av 102 bitar stål som kan kombineras i 
omkring 20 000 kombinationer. Storleken är från 1 
till 201 millimeter med ökningar i steg av 0,01 mm. 
Passbitarna kunde kombineras med varandra på 
olika sätt för att kunna ge alla mått som behövdes 
vid industriell tillverkning. Passbitar var i sig 
ingen ny uppfinning utan fanns tidigare, men varje 
produkt hade ofta sina egna måttverktyg som inte 
kunde användas till någonting annat. 
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Carl Edvard Johansson (1864—1943) påstod att han kunde klyva 
ett hårstrå i tvåhundra delar och sedan mäta dem med sin kom-
binationsmåttsats. Och konsten att mäta tusendelar av millimet-
rar visade sig kunna påverka världspolitiken. Myndigheterna i 
USA beordrade 1915 att det de kallade för ”Johnny blocks” skulle 
användas vid samtliga civila och militära verkstäder som till-
verkade krigsmateriel, och enligt den amerikanska pressen var 
Johanssons kombinationsmåttsats orsaken till den amerikanska 
krigsmaktens framgångar i första världskriget. 

H I S T O R I E N  O M  U PPF I N N I N G E N  börjar många år tidigare 
när Carl Edvard Johansson 1888 fick anställning på Carl Gustafs 
stads gevärsfaktorie i Eskilstuna. Han insåg att det inom vapen-
tillverkningen fanns ett stort behov av standardiserade mått, där 
en tillverkning med hög precision skulle medföra att alla delar 
kunde användas till alla gevär inom samma serie. 

Åtta år senare, samma år som han gifte sig med sin Margareta, 
uppfann Carl Edvard Johansson kombinationsmåttsatsen. Året var 
1896. Måttsatsen bestod av 102 delar i stål och stålbitarna slipades 
hemma på den nyblivna hustruns ombyggda Singer-symaskin. 

Passbitarna hade en noggrannhet på några bråkdelar av en 
tusendels millimeter. Lades två bitar sida mot sida fastnade de i 
varandra — så slät var ytan. 

Hur han kunde slipa bitarna med sådan precision vet ingen 
idag — Carl Edvard Johansson var noggrann med att inte avslöja 
hela tillverkningsprocessen, och slipmetoden är en hemlighet 
han tog med sig i graven. 

102 BITAR
STÅLHÅRD PRECISION

Företaget C.E. Johansson AB bildades i Eskilstuna 1901. Så 
småningom blev den lilla verkstaden ett miljonbolag med kontor 
även i USA. Grundaren till Cadillac Automobile Company, Henry 
M. Leland, var 1908 den första i USA att köpa kombinationsmått-
satsen, vilken kostade lika mycket som en medel stor bil. Lelands 
konkurrent Henry Ford köpte kort därefter sin. 

Åren som följde reste Carl Edvard Johansson mycket, både 
inom Europa och till USA. Under sin livstid korsade han Atlanten 
22 gånger. 

Trots framgångarna drabbades Carl Edvards företag av ekono-
miska problem. 1923 flyttade han och familjen till USA och Carl 
Edvard Johansson, då 55 år gammal, anställdes av sin vän Henry 
Ford, som tog över tillverkningen av kombinationsmåttsatsen. 
År 1929 hade 11 000 måttsatser, med totalt en miljon stålbitar, 
tillverkats och sålts. Henry Ford sade senare att det hade varit 
omöjligt att tillverka A-Forden och V8:an i så stora serier och med 
så hög kvalitet utan Johanssons kombinationsmåttsats. 

N Ä R  C A R L  E DVA R D  J O H A N S S O N  VA R  72 år flyttade han 
tillbaka till Sverige. Året var 1936 och företaget C.E. Johansson 
AB rekonstruerades. 

Sex år senare dog Carl Edvard. Hans företag levde vidare och 
köptes 2002 av Hexagon Metrology, specialiserat på industriell 
mätteknik och även det med säte i Eskilstuna. 

Kuriosa: Carl Edvard Johanssons standardmått för tum accep-
terades så småningom i både England och USA. Dessförinnan 
skiljde sig storleken av dessa mått en aning länderna emellan. • 

JO BLOCKS. Carl Edvard Johanssons kombinationsmåttsats revolutionerade industrin 
i början av förra seklet. Tack vare den kunde serietillverkningen ta fart på allvar. 

Men hemligheten hur han tillverkade sina 102 block tog han med sig i döden. 

TEX T M ARLOES ÖHRNELL

FOTO ÖVERDIREKTÖR C E JOHANSSONS ARKIV, ARKIV SÖRMLAND

Sug. Bitarna har en yta som är slätare än glas och som, på ett speciellt sätt, glider på 
varandra. Bitarna sitter ihop likt magneter och tål att hålla en tyngd på drygt 90 kilo. 
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sveriges första kärnreaktor, R1 på Tekniska Högskolan mitt inne i 
Stockholm, är idag välkänd. Men det är inte mycket att se: bara res-
terna av ett gammalt kontrollrum skvallrar om att det skett något 
annat än den eventverksamhet lokalen ibland används för idag.

Mindre känt men mer att se är Ågestaverket, Sveriges tredje 
reaktor och första kommersiella kärnkraftverk. Det byggdes i 

Ågesta söder om Farsta i Stockholms södra förorter, åren 1957—1964. Idén var 
att det skulle bli ett av ett tiotal små, lokala kärnkraftverk som skulle förse 
omgivningen med både el och värme, men eftersom det snabbt visade sig bli 
väldigt dyrt, krymptes planen inom kort till att omfatta just Ågesta. Ytterligare 
en anläggning byggdes visserligen, i Marviken utanför Norrköping, men den 
togs aldrig i bruk.

Ågestaverket byggdes av AB Atomenergi, Vattenfall och Stockholms Elverk. 
Asea var en stor leverantör. Reaktorn var en tungvattenreaktor och som bränsle 
användes svenskt uran som inte anrikats. Konstruktionen valdes delvis för 
att anrikningen var väldigt dyr, men det fanns ytterligare ett skäl. Genom att 
använda inhemskt kärnbränsle skulle det vara möjligt att framställa plutonium 
till ett svenskt kärnvapenprogram utan insyn, eftersom bara importerat bränsle 
omfattades av den internationella inspektionsplikten.

Ågesta kärnkraftverk togs i drift 1964. Under tio år pågick verksamheten, som 
dock bara blev lönsam under sitt sista år, 1974, efter att oljekrisen slagit till. Ett 
stort antal incidenter inträffade under driftåren, men i samtliga fall lyckades 
man åtgärda problemen i tid för att inte orsaka större olyckor. 

Idag går det att se bland annat turbinhus och kyltorn på berget utifrån. På 
insidan ser verket fortfarande ut att kunna startas med ett knapptryck, tack 
vare att det underhålls löpande. 

Verkets framtid är dock osäker. Röster har höjts för att göra det till museum, 
men i dagsläget ser det inte ut att bli så. •

Kylslaget. Ett ganska intetsägande och trist industriområde 
ser det ut som, om det inte vore för det nästan olycksbådande 
kyltornet som kikar upp över trädtopparna.

Elrätt. I tio år pågick verksamheten 
i Ågestaverket. Under den tiden 
skedde ett antal tillbud. När 
Sverige sedan satsade på större 
verk, övergavs tungvattenmetoden. 
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KARLSKRONAS 
ÖRLOGSVARV 

— ENVIS ÖVERLEVARE I 340 ÅR

TEX T M ATS CARLSSON LENART

NIO LIV. Det har flera gånger under historien varit 
nära att det stolta örlogsvarvet i Karlskrona skulle 
försvinna. Men skeppsbyggarna i Blekinge är av segt 
virke och har vägrat ge upp kampen mot makthavare, 
konkurrenter och utländska ägare.

Stridsskepp. Pansarskeppen i 
Sverigedivisionen: Gustav V och 
sannolikt Sverige (bortre till 
vänster) och Victoria (bortre till 
höger) på Karlskronas örlogsvarv. 
Troligt 1930-tal. 
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K A R L S K R O N A  Ö R L O G S V A R V

1679—80 Varvet grundas, ursprungligen på 

en annan plats (Vämö), ett par kilometer 

fågelvägen från södra Trossö, dit varvet 

flyttades efter ett par år. På Vämövarvet 

byggdes dock varvets tre första skepp.

1719 Året efter Karl XII:s död var svårt för 

Sverige — och för varvet i Karlskrona, som 

saknade pengar till att betala arbetarna 

som led hungersnöd. Den 20 april utbröt den 

första strejken på varvet.

FO
TO

 S
JÖ

H
IS

TO
RI

SK
A 

M
U

SE
ET



11F Ö R E T A G S H I S T O R I A  / 0 4  /  1 6

skjulet (idag kallat Wasaskjulet) restes över en stapelbädd som 
anlagts för nya, större fartyg. Nu kunde man bygga fartyg under 
tak och därmed i alla väder. 

SK APAR STÖRSTA ARBETSPL ATSEN
Karlskronavarvets verkliga storhetsperiod inföll i slutet av 1700-
talet, efter att Gustav III återinfört det kungliga enväldet i Sverige. 
Kungen storsatsade på flottan som sågs vara nyckeln till att Sverige 
fortsatt skulle vara en regional makt att räkna med. 

Chef för varvet blev 1782 den då 60-årige Fredric Henric af 
Chapman. Han var en framstående organisatör och en närmast 
vetenskaplig skeppsbyggare, som noga provade ut sina konstruk-
tioner med stora modeller i bassänger innan de byggdes på riktigt. 
Under Chapmans ledning byggdes nya fartyg på löpande band 
i Karlskrona — 20 stora fartyg på tre år, en helt ny svensk flotta! 
Varvet var vid denna tid Sveriges största arbetsplats.

På 1800-talet vände varvets lycka igen och hela seklet blev en 
svår period. Förlusten av Finland 1809 blev början på en lång 
period där intresset för det militära efter sekler av krig och 
ofärd, minskade i Sverige, något som inte minst drabbade flottan. 

NY TEKNIK FÖRÄNDRAR
Samtidigt började ny teknik så smått göra entré. Redan på 1810-
talet fick USA:s flotta sina första ångdrivna fartyg och på 1840-talet 
dök järnet upp som ett nytt skeppsbyggnadsmaterial. 

Men Sveriges sjöförsvarspolitik under större 
delen av detta annars så dynamiska sekel var 
trevande. Och på varvet i Karlskrona, som under 
lång tid hade monopol på byggande av svenska 
örlogsfartyg, fanns 1700-talets intresse för ny teknik 
inte längre kvar. De få fartyg som överhuvud-
taget byggdes under 1800-talets inledande 
decennier var klassiska krigsskepp i ek. 

När så Sverige åter började satsa på 
flottan i slutet av 1800-talet var det > 

Det var 1680, i spåren av Sveriges erövring av Skåne, 
Blekinge och Halland, som kung Karl XI flyttade 
svenska flottans huvudstation och huvudvarv 
från Stockholm till Trossö i östra Blekinge. 
Krigsfartygen behövde en mer central placering 
i det svenska stormaktsväldet och rörelsefrihet 

året runt, något Stockholm inte erbjöd då skärgårdsfjärdarna 
frös om vintern. Den nya örlogsstaden fick namnet Carls Crona.

Med grundandet började en ny och modernare tid i svensk 
fartygsbyggnadshistoria. Flottbasen och varvet i Karlskrona var 
det yppersta som fanns i Sverige i slutet av 1600-talet och under  
hela 1700-talet, vad gällde ny teknik och modern organisation. 
Hit sökte sig de smartaste sjöofficerarna och de mest innovativa 
ingenjörerna, liksom yrkeskunniga skeppstimmermän och andra 
kompetenta hantverkare som ville jobba i den tidens framkant.
Till Karlskrona kom folk från hela stormaktsväldet, inklusive 
några av de första judarna och turkarna som bodde i Sverige, 
lockade av den nya stadens affärsmöjligheter. 

KUNGENS DÖD BLIR NÄSTAN VARVETS
Men redan tidigt började Karlskronas upp- och nedgångsperioder. 
Innan staden var ens 30 år fyllda, sköts Karl XII på Halden, vilket 
blev slutet på Sveriges stormaktstid. Efter decennier av krig var 
landets resurser uttömda. Under många år sjösattes inga fartyg 
alls från varvet i Karlskrona.

Bristen på beställningar kvävde emellertid inte varvets utveck-
lingsglöd. Det fortsatte att ligga i framkant och bädda för att fram-
tida beställningar skulle kunna levereras så effektivt som möjligt. 

För det viktiga underhållet av fartygen stod en torrdocka klar 
på 1720-talet, en docka som sägs ha väckt internationell upp-
märksamhet för sin storlek och avancerade utförande. Dockan 
gjorde det möjligt att komma åt fartygens skrov utan kölhalning, 
den metod för att torrlägga skeppen undertill som innebar att 
hundratals man med spel och rep tvingade fartygen till slagsida.

Och 1763 tillkom en annan viktig innovation när Stora skepps-

Förnyare. Under Fredric 
Henric af Chapman fick  
varvet sin storhetstid. 

K A R L S K R O N A  Ö R L O G S V A R V

1782—93 Chapmans tid som 

varvschef — varvets glansperiod.  

På tre år byggdes 20 stora skepp. 

1788—89 Glansperioden innehöll också ett katastrofalt år, när svårt 

febersjuka besättningar kom hem från ryska kriget. Farsoten smittade 

bland annat 1 200 varvsarbetare och i hela Karlskrona stad dog cirka 

10 000 människor.

1724 Torrdockan 

(”Polhemsdockan”) tas i bruk.
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ångdrivna örlogsfartyg av järn som gällde. Men de skeppen beställ-
des inte från Karlskrona — alla stora beställningar gick till civila 
varv, till exempel till Lindholmen i Göteborg. Det var heller inte 
bara frågan om att de andra varven hade erfarenhet av ånga och 
järn. Den nya tidens fartyg var också större än de gamla segel-
skeppen och i Karlskrona fanns inte dockor och bäddar som var 
tillräckligt stora för till exempel pansarskepp. 

I Karlskrona fick man nöja sig med att bygga mindre fartyg, 
exempelvis kanonbåtar. Men man överlevde och frigjorde sig 
sakta men säkert från fokuset på seglande fartyg i trä.

ÅTERHÄMTNINGEN INLEDS
I början av 1900-talet blev ubåtar en produkt från Karlskrona, 
och från det att HMS Laxen sjösattes 1914 byggdes 20 kompletta 
ubåtar fram till 1968. 

Även civila och halvcivila fartyg blev tidigt en marknad. Redan 
på 1800-talet byggde varvet bland annat postångare, fyrskepp 
och lotsfartyg. Efter andra världskriget tillkom bland annat is -
brytare, tullkryssare, sjömätningsfartyg och landsvägsfärjor. Och 
så småningom, även roro-fartyg och produkttankers.

På örlogssidan var det sämre: det skulle dröja ända till 1931 
innan Karlskronavarvet fick sjösätta sitt första större moderna 
örlogsfartyg, jagaren Klas Uggla.

K A R L S K R O N A  Ö R L O G S V A R V

Av stapeln. Ubåten Sjöormen 
sjösattes den 5 april 1941 i 
Karlskrona yttre örlogshamn. 

Under efterkrigstiden var till en början minsvepare en viktig 
militär produkt. Då magnetminor var en av andra världskrigets 
obehagliga innovationer var det nödvändigt att bygga sveparna i 
trä. På 1960- och 1970-talen återkom de mer offensiva ytfartygen 
i varvets produktion när de av gasturbiner drivna torpedbåtarna 
av Spicaklassen byggdes, sammanlagt 15 fartyg som höll varvets 
då ännu nästan 2 000 anställda sysselsatta under många år. 

Men i mitten av 1970-talet började det på nytt se osäkert ut för 
Karlskronavarvet. Marinen hade just lagt sin sista större order på 
många år, på 16 patrullbåtar, men den gick till ett varv i Norge.

I samma veva råkade hela den övriga svenska varvsnäringen i 
kris och staten tvingades ta över de stora civila varven. Av dessa  
skapades 1977 koncernen Svenska Varv. Där inlemmades även 
Karlskronavarvet, även om detta inte alls var i någon lika akut kris.

I Karlskrona hade folket på varvet under 1960-talet varit mer 
framåt och förutseende än vad företrädarna under 1800-talet 
var — man ville utforska nya material och samtidigt utveckla 
komplementär produktion, för att inte vara beroende av mili-
tära beställningar. Resultatet blev bland annat en fritidsbåt i 
glasfiberplast; ”Karlskrona-Viggen” som mellan 1965 och 1970 
tillverkades i 300 exemplar. En udda produkt bland torpedbåtar 
och minsvepare, men kanske den produkt som långt senare skulle 
rädda varvet från att ”bara” bli ett underhållsvarv.

1970—71 överläts produktionen av Viggen på ett civilt båtbyggeri. 
De som arbetade i varvets plasthall fick så småningom tillfälle att 
börja jobba med en ny tillämpning, nämligen en minsvepare i 

1822 Varvet bygger sina 

första fartyg som skulle 

komma att drivas med ånga 

(posthjulångare).

1847 Första propellerdrivna 

fartyget byggs vid varvet — 

skruvångkorvetten Gefle.

1860 Varvet sjösätter sitt sista stora stridsfartyg i trä, linjeskeppet 

Skandinavien som låg färdigbyggd i docka i 35 år, innan hon 

slutligen kom i sjön.
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Skrovhallen 1989. Att bygga under tak blev tidigt ett trumfkort för Karlskronavarvet. Till vänster två kustkorvetter av typen Göteborg under byggnad. 
Till höger minröjningsfartyget Koster, torrsatt för översynsarbete.

K A R L S K R O N A  Ö R L O G S V A R V

glasfiberarmerad plast — som ju också är ett omagnetiskt material. 
HMS Viksten var ett försöksfartyg som sjösattes 1974. 

På 1980-talet byggde varvet sedan sju minröjningsfartyg i 
plast, en försmak av de mer avancerade kompositfartyg som 
senare skulle följa.

BUDK AVLEN RÄDDAR VARVET 
Men i statliga koncernen Svenska Varv, 1987 omdöpt till Celsius, 
var det stadig utförsbacke. Strukturplaner och utredningar för 
de olika varven staplades på varann. 

1988 skulle Celsius en gång för alla utreda vilket varv som 
skulle bygga örlogsfartyg i Sverige. Kandidaterna var varvet i 
Karlskrona och Kockums i Malmö, vilket på 1970-talet övertagit 
rollen som Sveriges ledande ubåtsvarv. 

Den 10 mars 1989 kom Celsiusledningen med koncernchefen 
Rolf Bergstrand i spetsen till Karlskrona och bekräftade upp-
gifter i massmedierna några veckor tidigare: Kockums skulle få 
all produktion och utveckling medan Karlskrona fick nöja sig 
med underhållet. 

De anställda la omedelbart ner arbetet i protest. 
Enligt Bergstrand skulle Celsius styrelse fatta sitt beslut i frågan 

på Hotell Stenungsbaden i Stenungsund den 29 mars.
Under veckorna före styrelsemötet ansträngde Karlskrona sig 

till det yttersta för att försöka stoppa beslutet. Den sista åtgärden 
var att ett 70-tal varvsanställda turades om att springa hela vägen 
(40 mil) med en appell gällande varvets framtid. ”Vi springer för 
livet”, stod det på löparnas tröjor.

När budkavlen till sist nådde Stenungsund strax innan styrelse-
mötet tog Celsius styrelseordförande Olof Lund emot arbetarna. 
”Ni kan väl inte ha sprungit hela vägen. I natt åkte ni väl ändå 
buss?” Men när Lund väl förstått att det var en riktig budkavle 
lyssnade han till budskapet. Det tog skruv, för det blev inget 
beslut på Stenungsbaden. I stället skulle en framtida gemensam 
styrelse för Kockums och Karlskronavarvet besluta om fördel-
ningen mellan de båda varven. Men att hundratals jobb skulle 
bort — någonstans — låg fast.

PL ASTBÅT BLIR RÄDDNING
Avgörandet om vem som skulle få bygga nya fartyg drog ut på 
tiden. I Karlskrona fortsatte arbetet. 1989 kom en betydelsefull 
beställning. Försvarets Materielverk, FMV, ville pröva smygtek-
niken och beställde försöksfartyget HMS Smyge.

Fartyget levererades 1992 och bäddade för marinens stora 
beställning av de sex smygardesignade korvetterna av Visbyklass, 
som varvet i Karlskrona fick 1999 — fartyg som byggdes i kolfiber-
armerad plast, ett material som är lätt och samtidigt stenhårt. > 

1871 Varvets första fartyg helt i 

stål, den lilla ångslupen Blixten.

1915 Första ubåten, 

Laxen, sjösätts. 

1932 Första större 

moderna örlogsfartyget, 

jagaren Klas Uggla.

1961 Varvet blir 

aktiebolag under namnet 

Karlskronavarvet AB
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1999 hade Karlskrona blivit en integrerad del i Kockums AB 
och ingick därmed när den tyska varvskoncernen HDW — en 
av Kockums tuffaste konkurrenter på ubåtsområdet — köpte 
Kockums. Plötsligt var det så hemliga, framstående och blågula 
varvet i Karlskrona i utländska händer, något som hade varit 
otänkbart bara 15 år tidigare. Men 1999 fanns euforin efter järn-
ridåns fall knappt tio år tidigare fortfarande kvar. Ryssland var 
försvagat och Sverige såg sitt försvar främst som en resurs att 
sätta in i internationella fredsoperationer.

”DE MÖRK A ÅREN”
Men trots att den tyska ägartiden ibland kallas för ”de mörka åren” 
av medarbetare i såväl Karlskrona som Malmö, lyckades varvet 
i Karlskrona inte bara överleva som nybyggnadsvarv, utan med 
bygget av de smygande Visbykorvetterna i kolfibermaterial också 
utveckla en närmast unik position bland världens skeppsvarv.
Och hade inte HDW köpt Kockums så hade förmodligen varvet 
i Karlskrona och hela Kockums lagts ner.

Till slut var det produktionen av ubåtar som sänkte konstruk-
tionen där Sveriges enda ubåtstillverkare ägdes av en utländsk 
konkurrent. Kockums i Malmö hade byggt sina tre sista ubåtar 
(Gotlandsklassen), de sista fartyg företaget överhuvudtaget byggde 
vid sitt anrika varv i Malmö, i mitten av 1990-talet. Redan 1997, när 
Kockums ännu var svenskt och statligt, började Sverige planera 
”nästa generations ubåt”, ursprungligen tänkt som ett samnor-
diskt projekt. I flera år pågick det utvecklingsarbetet, men efter 
att Danmark år 2004 beslutat sig för att inte längre ha ubåtar i 
sitt försvar så sprack projektet.

Så småningom gick Sverige ensamt vidare med att utveckla den 
nya ubåten A26 och 2009 började Kockums utvecklingsavdelning 
i Malmö att designa på uppdrag av FMV. Men någon beställning 
var det ännu inte fråga om, endast ett utvecklingsprojekt.

MILITÄREN GÅR IN I VERKSTADEN
Men samarbetet mellan FMV och Kockums gnisslade betänkligt 
och arbetet drog ut på tiden. Förtroendet var kört i botten och de 
tyska ägarna ville absolut inte att deras svenska dotterbolag skulle 
utveckla en ny svensk ubåt som sedan kunde börja konkurrera 
med dem själva på exportmarknaden.

Till slut fick Kockums beskedet från FMV att det inte skulle bli 
någon order. Det var 2014. Samtidigt började FMV diskutera med 
Saab, sin kanske äldsta samarbetspartner, om inte det kunde 
bygga A26, trots att företaget aldrig byggt ett fartyg. Saab hakade 
på och hade till och med planer på att bygga ett helt nytt ubåtsvarv 
i Karlskrona. Rekrytering av personal inleddes och ett stort antal 
medarbetare lockades på kort tid över från Kockums till Saab.

Mitt i detta skeende körde en säkerhetstransport från FMV, 
eskorterad av beväpnade soldater från regementet P7, en april-
morgon 2014 in i den av stor sekretess omgärdade verkstad i 
Malmö där Kockums tillverkade ubåtarnas stirlingmotorer. FMV 
hämtade ut egendom av olika slag, kopplad till utvecklingen av 
A26, som det svenska försvaret ansåg att de var ägare till.

K A R L S K R O N A  Ö R L O G S V A R V M E D I C I N

VARVET I KARLSKRONA
GRUNDAT:  1680 
ÄGARE:  1680—1999 svenska staten

 1999—2014 tyska varvet HDW  
 ( från 2005 en del av Thyssen Krupp-koncernen)

 2014— Saabkoncernen 
 (genom helägda dotterbolaget Saab Kockums AB)

ANTAL BYGGDA FARTYG SEDAN 1680:  462 
ANTAL ANSTÄLLDA CIRKA 1789:  3 000
  1943:  2 500
  1985:  1 100
  2008:  860
  2016:  550

Konflikten med de i detta skede sannolikt ursinniga tyska 
ägarna var nu ställd på sin spets, men lösningen kom en tid senare 
då Saab köpte ThyssenKrupp Marine Systems AB, alltså före detta 
Kockums inklusive varvet i Karlskrona, för 340 miljoner kronor. 

ÖVERLEVARE MED FRAMTIDSHOPP
Saab slapp därmed bygga ett nytt varv utan började i stället 
omgående ett stort arbete för att få fason på varvet i Karlskrona. 
Inte minst fanns ett stort investeringsbehov på grund av att de 
tyska ägarna mest varit intresserade av den svenska kompetensen 
gällande ubåtsteknologi, och därför haft sitt fokus på Malmö. 

I början av 2015 fick Saab Kockums order på två A26-ubåtar. 
Dessa spjutspetsfarkoster byggs nu på det 337-åriga varvet i 
Karlskrona, med undantag för stirlingmotorerna vilka produ-
ceras i Malmö. 

Karlskronavarvet — svensk industris kanske främsta överlevare 
genom alla tider — gick visserligen krympt, men också stärkt, ur 
alla kriser och vågdalar och hoppas nu på en ljusnande framtid 
— med export både av ubåtar och ytfartyg i kolfibermaterial. •

1977 Karlskronavarvet 

inlemmas i statliga koncernen 

Svenska Varv. 

1992 Första smygarfartyget i 

fibermaterial, Smyge, sjösätts.

1999 Varvet i Karlskrona och  

hela Kockums säljs till den tyska 

konkurrenten HDW.

2014 Varvet blir åter svenskägt 

(Saab Kockums AB)

Så räddade

Doldis. Första smygarfartyget, Smyge, sjösattes 1991. 
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K A R L S K R O N A  Ö R L O G S V A R V M E D I C I N

BOFORS. Under några få år var Alfred Nobel ägare av 
Bofors. Det korta nedslaget i Värmlandsskogarna 

fick på lång sikt en historisk betydelse. Nobels 
investeringar i Bofors lade inte bara grunden till en 

världsindustri och en blomstring i hela bygden  
— satsningen där avgjorde också Nobelprisets öde.

TEX T NILS JOHAN TJÄRNLUND
BILD K ARLSKOGA MUSEUM

Så räddade

Nobel 
Bofors 

(och Bofors Nobelprisen)
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D 
et är en strålande höstdag den 18 september 1895. 
Vid järnvägsstationen i Bofors väntar ett myller 
av nyfikna människor. Unionsflaggor vajar på 
tätt stående flaggstänger hela vägen ner till bru-
ket, och man har rest äreportar av gröna växter 
dekorerade med Sveriges färger, landskapsvapen 

och kungens porträtt. 
I fjärran hörs ett ånglok som närmar sig. Ombord på tåget finns 

kung Oscar II och höga militärer som bjudits in av Alfred Nobel 
(1833—1896) för att ta del av den spirande utvecklingen i Bofors. 

När tåget saktar in vid perrongen dundrar den kungliga saluten 
och mellan hurrande folkskaror beger sig kungen i sällskap med 
Nobel ner till kanonverkstaden.

Där är arbetet och maskinerna i full gång. I härdningsrum-
met sänks en glödröd kanonmantel ner i en cistern av olja, och 
flammande lågor slår i taket. Utställningar visar upp stora och 
små kanoner, kulor och granater. I smedjan gjuter man kungens 
namnchiffer — fyra meter långt och tre meter brett.

Vid en storslagen lunch på Nobels nya sommarresidens, 
Björkborns herrgård, högg gästerna senare in på läckerheter 
som kaviar, järpar i gelé med gåslever och ostindisk pudding, 
och kung Oscar II uttryckte sin belåtenhet med studiebesöket. 
Alfred Nobel avslutade sitt tal med orden: ”För egen del skall jag 
göra allt vad jag kan för att föra industrien här framåt.”

BÖRJAN TILL VÄLBEHÖVLIG NYSTART
Det var en ny tid av optimism på den tidigare litet sömniga bruks-
orten. Doktor Nobel, som han kallades, hade oväntat dragit in som 
en fläkt från den stora världen och pumpat in nytt kapital och 
nya idéer i det förlusttyngda bolaget. Avsikten var att utveckla 
Bofors till en världsindustri.

Bofors järnbruk grundades redan 1646, men var länge ett i 
raden av de svenska småbruken. Under första halvan av 1800-talet 
fick anläggningen ett uppsving med familjen Lagerhjelm som 

ägare. Per Erland Lagerhjelm (1829—1890) beslutade 1867 att 
anlägga ett valsverk och anställde fransmannen Jacques Valette 
som valsmästare. Bofors blev nu ett känt namn utomlands. Vid 
världsutställningen i Paris 1878 erhöll bruket guldmedalj för sina 
exakta ringar av valstråd.

Men 1870-talet var en svår tid då priserna på järnprodukter 
pressades hårt. Många gamla järnbruk slogs ut. En expansion 
var nödvändig för att överleva, men det krävdes också en ökad 
specialisering. 

Bofors gick ihop med Gullspång och bruket köpte även upp 
f lera andra bruk i närheten, bland andra Björkborn. På Bofors 
uppfördes en masugn samt en martinugn, som kunde pro-
ducera ett stål med högre prestanda. Metoden sänkte dess-
utom bränslekostnaderna och möjliggjorde återanvändning 
av järnskrot. Anläggningen kompletterades med ett stålgjuteri, 
som innebar att Bofors kunde ge sig ut på oprövad mark: att bli 
en försvarsindustri.

STÅLK ANONER L JUSNING
Den svenska kanontillverkningens framtid var vid den här tiden 
i fara. Den tyska tillverkaren Krupp hade fått fram överlägsna 
pjäser och 1878 beslutade den svenska regeringen att framtidens 
kanoner måste vara av den tyska typen.

Samma år lyckades bergsingenjör Carl Danielsson (1845—1917) 
i Bofors tillverka det första täta gjutstålet. Staten blev genast 
intresserad och en provskjutning visade att en kanon tillverkad 
av Boforsstål var överlägsen det gamla tackjärnet. ”Stålet segrar 
över järnet”, som testets ansvarige kapten Edvard Barnekow 
konstaterade.

Nyheten chockade den ledande svenska kanontillverkaren 
Finspång och blev upptakten till ”kanonernas krig”, en bitter fejd 
mellan bruken. För att ta upp kampen anlade Finspång en egen 
martinugn, samtidigt som Bofors byggde upp en egen kanon-
verkstad. 

Förebild. (t.h.) Nobels entrébiljett till världsutställningen i 
Paris 1878.

Arvsskifte. (nedan) Nobels sommarresidens, Björkborns 
herrgård. Herrgården kom att spela en avgörande roll i 
kampen om Nobelpriset efter Alfreds död. 
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Bofors första order till marinen omfattade tio stycken åtta 
centimeters fästningskanoner till Karlskrona. Leveransen blev 
mer än två år försenad, ingen smakstart, men disponent Carl 
Danielsson var glad över beställningen: ”ty om än den direkta 
förtjänsten blir mindre än man beräknat, så hava vi dock fått ett 
fotfäste, som det inte blir så lätt att rubba.”

Förutsägelsen stämde. Bofors övertog Finspångs plats som 
den främsta kanontillverkaren med hög kvalitet och nya in no-
vationer. Bolagets ingenjör Arendt Silfversparre uppfann en 
helt ny kanonmekanism med så kallad ogivalskruv, vilken gjorde 
det möjligt att öppna och stänga mekanismen med ett enda 
handgrepp, kort sagt en snabbare laddning.

NOBEL EN SK ÄNK FRÅN OVAN
Men den tekniska utvecklingen hade skett till ett högt pris. 
Bofors blödde och ägarna, som nu var handelssläkten Kjellberg 
i Göteborg, fick ständigt skjuta till pengar. I början av 1890-talet 
var företaget konkursmässigt och tvingades till en rekonstruktion, 
som bara gav tillfällig arbetsro.

I denna svåra tid kom ett plötsligt intresse för Bofors från Alfred 
Nobel, dynamitens uppfinnare. Det var som en skänk från ovan. 
Nobel var en av Europas stora affärsmagnater med bas i Paris. 
Men det var forskningen som intresserade honom mest. Helst 
ville han dra sig tillbaka från affärerna för att fullborda ballistit, 
ett röksvagt krut på nitroglycerinbas. Den nya produkten skulle 
ersätta svartkrut för militära ändamål och få en större spräng-
verkan utan den försvårande röken. >

Pengagrubbel. I ett brev till Bofors skriver Alfred Nobel  
att han tänker låta styrelsen förtydliga reglerna kring  
när kostnader för laborationer och experiment ska 
påföras honom respektive bolaget, eftersom ”en 
förväxling lätt kan äga rum” i nuläget.

ARVET FRÅN ALFRED
Alfred Nobels arv från Bofors lever vidare i bland annat 
dessa företag:

BOFORS BRUK:  Saab Dynamics (pansarvärnsvapen, robotar)

  BAE Systems Bofors (precisionsstyrd  

  ammunition, stridsfordon, luftvärnssystem)

NOBELKRUT:   AkzoNobel (kemikalier)

  Cambrex (finkemikalier)

  Eurenco (explosivämnesverksamhet)

Experiment. I arbetet 
med att vidareutveckla 
Bofors bekostade Alfred 
Nobel bland annat ett 
nytt laboratorium.
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Första kund var den italienska marinen, vilket hade gjort fran-
ska myndigheter misstänksamma och framtvingat en flytt till San 
Remo. Men den förnäma kurorten var inte idealisk för Nobels 
experiment. Han vände nu blicken mot hemlandet. 

Skälen var flera. Alfred Nobel ville få möjlighet att testa nya 
idéer, men han ville också bidra till utvecklingen av den svenska 
försvarsindustrin, som riskerade att slås ut i den internationella 
konkurrensen.

Först undersökte Nobel anläggningarna i Finspång, som han 
dömde ut som gammalmodiga. Han fick rådet att i stället se när-
mare på Bofors och vid årsskiftet 1893—94 kom han överens med 
ägarna, handelshuset Kjellberg & Söner, om att ta över merparten 
av aktierna. Nobel hade också förtur att köpa den resterande 
aktieposten, vilket han utnyttjade 1895.

NY T T L ABORATORIUM KL ART 1895
Det mesta skötte Alfred Nobel på distans och bevarade brev 
vittnar om en okuvlig energi, konstaterar Hans Johansson, 
museichef på Nobelmuseet i Karlskoga.

— Nobel satte en riktig vitaminspruta i Boforsbolaget. Hans 
investerade kapital och visioner fick en enorm betydelse för 
bygden.

Nobel ville skräddarsy inriktningen ytterligare och lät på kort 
tid bygga ut kanonverkstäderna för att kunna tillverka kanoner 
av grövre dimensioner. 

Sommaren 1895 stod det nya laboratoriet vid Björkborn klart 
med ingenjör Ragnar Sohlman (1870—1948) som föreståndare. 
Sohlman hade redan tidigare varit Nobels assistent i San Remo 
och skulle snart få den grannlaga uppgiften att hantera Nobels 
testamente.

Nobels tanke var att vintertid vistas i San Remo och utföra 
förberedande kemiska experiment, för att sommartid pröva dem 
i större skala vid Björkborn. Han ville komplettera kanontillverk-
ningen med produktion av det progressiva krutet. 

Om inte ohälsa och fruktan för det kalla svenska klimatet 
hindrat honom hade Alfred Nobel förmodligen stannat längre 
perioder i Värmland. Han brann av iver för de nya projekten.

N O B E L  O C H  B O F O R S

Detta var en hektisk tid för Nobel, som samtidigt led av hjärt-
besvär. Han ordinerades nitroglycerin — något av en ödets ironi, 
som han själv påpekade. Efter flera hjärtattacker kom döden inte 
alldeles oväntat i San Remo den 10 december 1896.

25-ÅRINGEN AVGJORDE NOBELPRISETS ÖDE
Nu följde mycket snåriga turer rörande Nobels testamente där 
Bofors spelade en huvudroll. Ofta har det hävdats att Nobelprisets 
förverkligande hängde på tre hästar i stallet på Björkborn. 
Historien har ett korn av sanning i sig, men behöver nyanseras, 
säger Hans Johansson.

— Faktum är att häradsrätten i Karlskoga bestämde sig ganska 
snabbt för att de ville ta hand om ärendet. Rätten menade att 
Nobel bodde här eftersom han hade köpt Boforsfabriken och hade 
stora planer för orten. Han hade anlagt laboratoriet, renoverat 
herrgården, tagit hit vagnar, tjänstefolk och hästar med mera.

Bakom beslutet stod en blott 25-årig vikarierande lagman och 
några lekmän från trakten. Det avgjorde Nobelprisets öde, eftersom 
testamentet då skulle behandlas enligt svensk lag. Utan Nobels 
investeringar i Bofors skulle boutredningen troligen ha avgjorts 
i Frankrike och arvet hade kanske delats upp på släktingarna.

KORT TID, BESTÅENDE AV TRYCK
Och utan Nobel hade Ragnar Sohlman aldrig kommit till Karlskoga. 
Han förverkligade inte bara Nobelstiftelsen och Nobelprisens 
instiftande, utan grundade även 1898 dotterbolaget Bofors 
Nobelkrut vid Björkborn för att utveckla de patent som Nobel 
tagit fram för olika sprängämnen och civila kemiska produkter.

Hela Karlskoga kom att leva upp och blomstra på det kapital 
och de uppfinningar som Alfred Nobel låg bakom. Ett arv som 
lever vidare i ett stort antal företag. Samtidigt har historien om 
Nobel själv blivit en turistattraktion. •

Kanoners. Bild från monteringshallen. 
Dubbelkanonerna tillhör det främre 
kanontornet till pansarbåten Drottning 
Victoria som byggdes vid Karlskronas 
örlogsvarv. 

Prismakare. Ragnar Sohlman 
blev den som fick ta hand om 
Alfred Nobels testamente. 
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EXPORTEN
— MOTORN I SVENSK FÖRSVARSINDUSTRI

SVENSK VAPENINDUSTRI. Krig i Europa, 
holländska mynt och järnmalm från 

Sörmland. Tillsammans banade de väg 
för svensk vapenexports premiärvara — 

gjutjärnskanonen. Trehundra år och två 
världskrig senare har det mesta förändrats, 

med högteknologiska radarsystem, 
kapprustning och mutskandaler. Men motivet 
för svensk export har alltid varit detsamma: 

behovet av att rusta upp Sverige. 

TEX T M ARIA WIDEHED

N O B E L  O C H  B O F O R S

Luftvärn. Kanadensiska soldater 
besätter ett Boforsbatteri under 
Operation Overlord – befrielsen 
av Normandie – 1944.

FO
TO

 P
RI

SM
A 

BI
LD

AG
EN

TU
R 

AG
 / 

AL
AM

Y 
ST

O
C

K 
PH

O
TO



F Ö R E T A G S H I S T O R I A  /  0 4  /  1 620

S V E N S K  V A P E N E X P O R T

Maj 2016. Ridån dras åt sidan i den stora salen 
i Linköping. Musiken höjs och ljuseffekterna 
skruvas upp. Det första exemplaret av Saabs 
nya stridsplan rullar ut för att premiärvisas för 
förväntansfulla generaler, ministrar och jour-
nalister.

Sverige har beställt 60 exemplar av Jas Gripen E till ett värde 
av 39 miljarder kronor. Men samtidigt som de första planen om 
tre år levereras till den svenska försvarsmakten inleds också de 
första serieleveranserna till Brasilien.

Det är en av många försäljningar som skvallrar om vad Sverige 
har blivit: en av, sett till antalet exporterade vapen per invånare, 
världens största vapenexportörer.

Det började med järnmalm. Och kanoner, som har tillverkats 
i Sverige sedan andra halvan av 1500-talet.

Kanoner i gjutjärn var en viktig produkt för många av de järn-
bruk som startades i Sverige under 1600-talet. De utvecklades 
snabbt till en svensk specialitet och få kom att stanna i landet 
— åtta av tio järnkanoner exporterades utomlands.

HOLL ÄNDARNA L ADE GRUND FÖR EXPORTEN
Hur blev det egentligen så? Jo, med hjälp av holländskt kapital.

Efter att Spanien 1609 hade accepterat Hollands självständighet 
började holländarna planera för sitt framtida försvar genom att 
importera kanoner från just Sverige.

Det var den holländske affärsmannen Louis de Geer, 1578—1652, 
som fått upp ögonen för svenskt järn och gjorde ett bruk i Finspång 
i Östergötland till Sveriges största kanongjuteri.

Han blev svensk medborgare och adlad. Dessutom finansierade 
han det mesta av utvecklingen av tillverkande svensk industri. 
Han engagerade sig också i försvaret och bekostade 1643 på egen 
hand två flottor i kriget mot Danmark.

Sverige blev snabbt Europas ledande kanonexportör, med 
bland annat England och Holland som köpare. Flottor världen 
över använde svenska järnkanoner och de har med åren hittats 
på havets botten vid bärgningar i såväl Indiska oceanen som 
Karibiska havet.

De flesta kanonerna tillverkades i Sörmland, där fanns järnmalm 
och skog som kunde användas till bränsle. De gjuterier som fick 
tillverka kanoner kallades för styckebruk, och vid de svenska 
styckebruken i Åker, Finspång, Stavsjö och på andra orter göts vid 
mitten av 1600-talet mer än en tredjedel av alla Europas kanonrör.

Men exporten var inte det viktigaste. När den svenska försvars-
makten var i behov av kanoner eller ammunition skulle bruken i 
första hand tillgodose det, andra köpare fick vänta.

I mitten av 1700-talet minskade kanonexporten. Det uppkom 
gallror — hål och blåsor — i loppet på kanonerna och kring den 
så kallade galippan, en del i gjutformen — och kunderna började 
klaga på kvaliteten.

För att bli av med problemen började man i stället gjuta massiva 
kanonrör för att sedan borra upp kanoninloppet. Det funkade. 
Under 1770- och 1780-talet ökade exporten på nytt med den nya 
tillverkningsmetoden.

Men under sent 1800-tal ersattes gjutjärnet i eldrören av smides-
stål och fältkanon m/1881 var den första kanonen i Sverige att 
tillverkas av stål i stället för järn. På kort tid försvann de gamla 
järnkanongjuterierna och en era var över. Så var också de stora 
exportordrarna.

KRIGET GER EXPORTEN NY FART
Från mitten av 1800-talet fram till slutet av första världskriget 
utgjorde krigsmaterielexporten under 1 procent av Sveriges totala 
export, och ibland så lite som 0,02 procent. 

Högtskjutande. Haubitsar blev en av Bofors mer välkända exportprodukter 
i samband med den så kallade Boforsaffären, där företaget anklagades 
för att ha mutat personer i Indien för att vinna en stor exportaffär. 
Haubitsarna på denna bild är dock av tidigare datum. 
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S V E N S K  V A P E N E X P O R T S V E N S K  V A P E N E X P O R T

Under första halvan av 1900-talet blev Sverige åter en av de 
största krigsmaterieltillverkarna i världen. Orsaken? Adolf Hitler 
och Tyskland.

Sverige var inte rustat för andra världskriget och var dessutom 
beroende av import utifrån. Därför återupptogs den storskaliga 
krigsmaterielproduktionen. Flera nya försvarsindustriföretag 
grundades och vid andra världskrigets slut var många andra 
länders försvarsindustrier sönderslagna av kriget, men Sveriges 
produktion bestod.

Industrin fortsatte att utvecklas, inte minst efter det svenska 
beslutet om att söka ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i 
krig” efter det att Norge och Danmark valt att gå med i Nato 1949.

Sverige ville avstå från militära kopplingar som kunde under-
gräva trovärdigheten i neutraliteten. Och för att vara alliansfri 
krävdes en egen krigsmaterielproduktion.

Dessutom skulle Sverige under kalla kriget kunna möta varje 
form av krigföring från sovjetisk sida och var därför tvungen att 
satsa på ett ”stormaktsförsvar i miniatyr”, skriver Wilhelm Agrell, 
professor i underrättelseanalys, i en av sina böcker.

KONCERNERNA TAR ÖVER
Saabs flygplan, Bofors artillerisystem, Hägglunds stridsfordon, 
Kockums ubåtar och Ericssons radarsystem — när Sverige växlade 
upp tog de stora spelarna över och den svenska vapenexport-
industrin kom att domineras av försvarskoncerner.

Saab AB, Svenska Aeroplan Aktiebolaget, bildades 1937 för 
att tillverka militära flygplan till det svenska försvaret. Första 
fabriken i Trollhättan öppnade 1938.

27 år senare började Saab även utveckla bilar, men under 

1990-talet såldes biltillverkningen till General Motors och fokus 
återgick till vapentillverkning. Idag tillverkar de bland annat 
stridsflygplanet Jas Gripen, luftvärnssystemet Robot 70, granat-
geväret Carl Gustav och flera olika radarsystem.

2014 tog Saab AB dessutom över Kockums Mekaniska Verk- 
stad — mer om den och hur det gick till i artikeln om Karlskrona-
varvet.

Saab är idag Sveriges största krigsmaterielexportör och  
står för mer än 60 procent av den svenska vapenexporten.

FRÅN SNICKERI TILL BANDVAGNAR
BAE Systems Bofors var från början Bofors-Gullspång och grun-
dades 1646 som ett jord-, järn- och skogsbruk i Bergslagen. 1883 
fick Bofors sin första order på kanoner och blev därmed ett krigs-
materielföretag. Företaget köptes år 1894 av Alfred Nobel, och 
var i hans ägo tills hans död två år senare (läs också artikeln om 
Nobel och Bofors).

Före andra världskriget exporterade Bofors en hel del artilleri, 
bland annat till Kina, Belgien, Turkiet, Iran, Argentina och 
Thailand, men under kriget togs hela produktionskapaciteten 
i anspråk av de svenska upprustningsbehoven. Bofors produ-
cerade då bland annat luftvärns- och fältkanoner. Under kriget 
ingick Bofors ett vapenavtal med svenska staten och utökade 
sin produktion. Man började utveckla den laserstyrda Robot 70, 
artilleripjäser och en pansarvärnsrobot.

2005 köpte det brittiska krigsmaterielföretaget BAE Systems 
Bofors och i samband med det bytte Bofors namn. Idag är expor-
ten avgörande och BAE Systems är Europas största vapen-
företag. >

Persiskt. Shahen av Iran besöker Bofors i maj 1960. Resan dit går med militar helikopter. 
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Sortimentsbild. Boforsprodukter uppställda 
framför Bofors hotell, Karlskoga 1965. Bofors AB:s 
vd Sverre R:son Sohlman står i mitten, till vänster 
artillerichefen Börje af Klint, till höger direktör 
Per Odelberg.
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 BAE Systems Hägglunds grundades som Hägglund & Söner 
1899 och var en snickerifabrik. På 1950-talet fick Hägglunds sin 
första beställning på stridsvagnar från den svenska försvars-
makten och sedan dess har en rad olika strids- och bandvagnar 
utvecklats. 1980 utvecklades Stridsfordon 90. Idag äger BAE 
Systems även Hägglunds.

INDUSTRI I MED- OCH MOT VIND
Efter andra världskriget satsade Sverige på att bygga upp ett 
av Europas tekniskt mest avancerade försvarsforsknings- och 
produktionssystem, och 1960-talet kom att bli svensk försvars-
industris guldålder.

Men på 1970-talet började den svenska försvarsbudgeten 
återigen att minska. Fredsforskningsinstitutet Sipri noterade att 
förändringen kom att betyda mycket för Sveriges exportpolitik: 
det svenska försvarets beställningar minskade och kostnaderna 
för forskning och utveckling ökade. Lösningen för att försvars-
företagen inte skulle gå omkull och Sverige även fortsättnings-
vis skulle kunna ha teknologi i framkant? Att öka exporten av 
krigsmateriel.

Ett 1970-tal med liberal exportpolitik följde. Stridsflygplan 
exporterades till Pakistan och vapen till Ghana och Nigeria, Iran 
och Indonesien. 1977 godkändes export till Brasilien och Peru, 
trots att båda staterna var militärdiktaturer.

Vi hoppar fram till april 2003. Då har exporten ökat lavinartat 

och demonstranter tågar från Jakobsbergs pendeltågsstation till 
Saab Tech Systems huvudkontor i Järfälla med banderoller. Några 
lägger sig på marken med ansiktena täckta av blodröd färg. Syftet: 
att få stopp på Sveriges export av vapen till krigförande länder.

Så länge det har funnits en svensk krigsmaterielexport har det 
funnits invändningar mot den. Sedan trettiotalet har den svenska 
staten reglerat vapenexporten och just nu finns en utrednings-
grupp tillsatt som föreslår hårdare direktiv.

FRÅN SK ANDALER TILL REKORDÅR
Så finns det förstås de som har gått runt lagstiftningen. I modern 
tid har vi mångmiljonmutor när Jas Gripen såldes till Tjeckien 
och fallet då Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i hemlighet 
gjorde upp om en ammunitionsfabrik i Saudiarabien.

På 1980-talet var det Bofors som ertappades med att sälja vapen 
och ammunition till svartlistade stater, samtidigt anklagades 
företaget för att ha mutat sig till en exportorder på luftvärn-
skanoner till Indien. Debatten som följde efter vad som kom att 
kallas Boforsaffären var förmodligen en viktig faktor i 1980-talets 
förhållandevis restriktiva exportpolitik. ”Jag godkänner inga nya 
köparländer”, förklarade den nya utrikeshandelsministern Anita 
Gradin när hon tillträdde hösten 1986.

Idag är det annorlunda. För fem år sedan, 2011, var Sverige 
världens största vapenexportör sett till antal vapen per invånare, 
med exportordrar på totalt 13,9 miljarder kronor. •

S V E N S K  V A P E N E X P O R T

Kommunikation. Radiotelefon 
från Ericsson används i fält. 
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K RÖ N I K A

NÄ R V I PR ATA R OM S V E N SK F ÖR S VA R SI N DU S T R I så hand-
lar det oftast om kanoner och flygplan, Bofors och Saab. Något 
som får mindre utrymme i dessa diskussioner är vår svenska 
varvsindustri som framgångsrikt har konstruerat och byggt 
örlogsfartyg till flottan i flera hundra år.

Kärt barn har många namn. Karlskronavarvet, sedermera 
Kockums, därefter tyska ägare i HDW och TKMS blev för något 
år sedan uppköpt av Saab under turbulenta omständigheter och 
med stöd från staten. Det huvudsakliga syftet var att säkerställa att 
ubåtsprojektet A26 kunde förverkligas, men även att vidmakthålla 
kompetens för kvalificerat underhåll av våra svenska örlogsfartyg. 

M E N  T I D E R N A  H A R  M I N S T  S AG T  F Ö R Ä N D R AT S . Under 
1980-talet byggde Karlskronavarvet över 30 nya fartyg. Under 
1990-talet byggdes lika många. Men under 2000-talet byggdes 
endast ett tiotal fartyg, och under 2010-talet har man hittills inte 
byggt ett enda. Lägg här till att det marina underhållet vid varvet 
har minskat i nästan samma omfattning, eftersom flottans totala 
fartygsbestånd har krympt med motsvarande magnitud. 

Det är också här det hela börjar bli minst sagt problematiskt.

D E T  Ä R  M YC K E T  KO S T S A M T  AT T  driva ett stort varv och 
vidmakthålla nödvändiga kompetenser och infrastruktur för kon-
struktion, byggnation och underhåll av kvalificerade stridsfartyg. 
Kraven är i vissa fall högre jämfört med att bygga och underhålla 
civila fartyg. Men så länge inte varvet lyckas exportera sina pro-
dukter eller knyta till sig underhåll av andra fartyg, så innebär det 

FÖRSVARLIGT. Svensk försvarsindustri har alltid varit, och är fortfarande viktig  
för Sverige. Dessutom är det unikt att ett så pass litet land som Sverige har  

kunnat ligga i teknikens framkant och ta fram försvarsmateriel i världsklass  
i över ett sekel. Men är det möjligt att fortsätta på inslagen väg, och hur  
påverkar det vår försvarsförmåga när anslaget krymper som andel av  

BNP och försvarsmaterielkostnaderna skenar?

RISKERAR DEN MARINA FÖRSVARSFÖRMÅGAN
att ätas upp av ökande 

varvskostnader

här att den enda kunden blir svenska staten och Försvarsmakten 
som genom försvarsanslaget får bära hela varvskostnaden på 
egen hand. Som lök på laxen så verkar orderboken avseende 
nybyggnation se relativt tom ut så när som på tidigare nämnda 
två nya ubåtar till marinen.

H Ä R H A R V I  I N T E B A R A E T T VA RVS D I L E M M A utan också 
ett försvarsdilemma. Hur mycket är det värt att betala för att ha 
ett ”eget” örlogsvarv? Någonstans går givetvis brytgränsen när 
kostnaderna inte längre är försvarbara då försvarsförmågan för 
varje investerad krona helt enkelt blir för liten. 

Men den stora frågan är vad alternativet skulle vara? •

Niklas Wiklund 
är örlogskapten och ledamot 
av Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet men skriver i egen-
skap av fri försvarsdebattör. 
Hans blogg finns på http://
navyskipper.blogspot.se/
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I 
år fyller Ulla Murman 90 år. Hon kan se tillbaka 
på ett långt och rikt arbetsliv. Blicken är vänlig men 
bestämd. Hon sätter sig tillrätta i vardagsrumsfåtöl-
jen och visar med ena handen hur tjänstemännen på 
Arbetsmarknadsstyrelsen hytte finger och pratade till 
henne i en nedlåtande ton. 

— Män talade så med kvinnor på den tiden. 
Ulla Murman började arbeta tidigt men trivdes aldrig som 

anställd. Redan som tonåring väcktes tankarna på att starta 
eget. När hon 1953 öppnade sin skrivbyrå anade hon inte för 
ett ögonblick att hennes företagande skulle innebära 40 år av 
lagtrots eller att hon — tillsammans med ett antal kollegor — just 
lade grunden till en ny bransch.

DRAMATISK A UPPBROT T
Ulla Murman föddes 1926 i Trehörningsjö utanför Örnsköldsvik 
som sjätte barnet i en syskonskara med sju flickor och en pojke. 
Familjen bodde i en sjurumslägenhet som modern fått i bröllops-
gåva. Fadern var grosshandlare, men när Ulla var fyra år lämnade 
han plötsligt familjen. 

Ulla säger att hon inte har några minnen av sin far och att 
hon inte har ägnat honom en tanke sedan dess. Det var han helt 
enkelt inte värd.

— En dag klev han bara ut genom dörren och försvann, sedan 
såg vi honom aldrig mer. 

Modern stod nu ensam med försörjningsbördan. Lösningen 
blev att flytta till Stockholm med de äldsta barnen, medan de fyra 
yngsta syskonen lämnades till Elsa Borgs barnhem i Gnesta. Där 
trivdes Ulla Murman och hon minns vistelsen som en mycket 
lycklig tid. Hon inspirerades av föreståndarinnan som var både 
rättvis och omutlig men aldrig yttrade ett ont ord. 

— Ute på gården fanns ett utedass med fyra hål som vi barn 
skulle använda medan de vuxna hade WC inomhus. Men före-
ståndarinnan tyckte att utedasset dög precis lika bra åt henne. 

Modern besökte barnhemmet så ofta hon kunde. Varje vår och 
höst cyklade hon de sju milen mellan Stockholm och Gnesta. Men 
besöken blev korta. Efter bara en timme måste hon ge sig av och 
börja cykla hela den långa vägen hem igen. 

— Mer kan man faktiskt inte begära av en ensamstående åtta-
barnsmor som måste försörja sig själv och sin familj. 

MODERN FIXADE LÖNEN
Efter tio år på barnhemmet återförenades familjen i en trerum-
mare på Nybrogatan på Östermalm i Stockholm. Det var trångt 
och med så många munnar att mätta räckte inte hushållspengarna 
till. Ulla måste börja betala hemma så hon skaffade sig jobb som 
springflicka i en mjölkaffär på Gärdet. 

Varje morgon packades två korgar fulla med varor som skulle bäras 
hem till husmödrarna. Helst ville de ha leveransen redan klockan sju, 
så för Ulla blev det tidiga morgnar och många tunga transporter. >

TEX T M ARIA LINDBERG HOWARD

MOTSTÅNDSRÖRELSE. Skrivbyråer har funnits i över 150 år men under 
lång tid ansågs de bryta mot lagen om privat arbetsförmedling. 

En av dem som skulle komma att förändra det synsättet var 
företagaren Ulla Murman, som med sitt okuvliga civilkurage 

efter 40 års kamp fick det statliga monopolet på fall.

KAMPEN MOT MYNDIGHETERNA

BANADE VÄG FÖR 
HYRPERSONALEN
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När modern frågade henne om pengarna berättade Ulla att 
någon lön hade hon inte sett till. Butiksinnehavaren påstod sig 
ha glömt att betala ut tre månadslöner på totalt 45 kronor, men 
efter ett barskt telefonsamtal från modern fick Ulla äntligen 
sina pengar. 

När hon var 15 år gammal fick hon jobb hos tryckeriet Bröderna 
Lagerström, som även drev ett bokförlag. Som telefonist tog hon 
emot beställningar och packade böcker som skickades till pri-
vatpersoner. ”Det här kan inte vara någon lysande affär” minns 
Ulla att hon tänkte när hon satt där och skrev adresser. Hon blev 
kvar några år men med tiden blev jobbet alltför långtråkigt, så 
hon sa upp sig. Nu hade hon på allvar börjat fundera på vad hon 
ville ägna sig åt i livet. 

— Jag sparade alla pengar jag tjänade. Unnade mig knappt ens 
bio eller glass, allt sattes in på banken. 

FICK IDÉN FRÅN USA
Vad hon sparade till var hon inte säker på. Inte heller visste hon 
vad hon ville jobba med. Efter sju år i folkskolan ägnade hon 
kvällarna åt att studera svenska och engelska och hon gick kurser 
i maskinskrivning och bokföring. Men snart växte sig en tanke 
allt starkare hos Ulla: ”Jag vill ha ett eget företag!” 

Det var ett syskon som kom med idén. En storasyster hade flyttat 
till USA där det var vanligt att företag anlitade skrivbyråer när 
de behövde tillfällig arbetskraft. På besök hemma i Stockholm 
pratade systrarna om Ullas företagsdröm. Storasystern tyckte 
att det skulle passa Ulla att driva eget och uppmuntrade henne 
att starta en skrivbyrå. Vad ingen av systrarna kände till var att 
den sortens företagande var olagligt i Sverige. 

FRÅN NÄRINGSFRIHET TILL FÖRBUD
När näringsfrihet infördes i Sverige 1864 berättigades ”svensk man 
eller kvinna att i stad eller å landet idka handels- eller fabriks-
rörelse, hantverk eller annan hantering”. Samma år startade 
Sophie Adlersparre en renskrivningsbyrå i Stockholm som 
utförde kontorsarbete och översättningar åt företag. Byrån fun-
gerade som en platsförmedling där de mest lämpade erbjöds 
arbete och enbart kvinnor anställdes. 

År 1884 kommer lagen ”angående kommissionärer för anskaf-
fande åt tjänstehjon och andre av anställning inom eller utom 
riket” som medför att privata arbetsförmedlingar måste söka 
tillstånd. Förordningen blev den första i en rad statliga regleringar 
av arbetsmarknaden. 

Maskinist. Ulla Murmans företag 
Stockholms Stenografservice 
anställde bara kvinnor. 
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Landets första offentliga arbetsförmedling öppnas i Helsingborg 
1902 och fem år senare inför den liberala regeringen under led-
ning av statsminister Karl Staaf statsbidrag till kommunala 
arbetsförmedlingar. 

Med tiden sker en könsfördelning på arbetsmarknaden. Män 
får i huvudsak jobb via de offentliga arbetsförmedlingarna. Av 
kvinnliga arbetssökande är det från 1920- till 1940-talet mellan 75 
och 92 procent som får jobb via de privata arbetsförmedlingarna.

En rad privata skrivbyråer erbjuder hjälp med kontors-
arbete som renskrivning, avskrifter, kopiering och adressering. 
Verksamheten anses laglig om personalen är fast anställd med 
en bestämd lön och om arbetet utförs i skrivbyråns egna lokaler. 

När Socialdemokraterna vinner valet 1932 reformeras arbets-
marknadspolitiken. Nya lagar stiftas om statsunderstödda arbets-
löshetskassor och offentliga arbetsförmedlingar och 1935 beslutar 
Riksdagen om ett förbud mot privata vinstdrivande arbetsför-
medlingar. Under en övergångsperiod måste de årligen söka 
tillstånd och får då fortsätta med sin verksamhet. 

T VINGAS ANSTÄLL A DIREKT
Så ser läget ut våren 1953 när Ulla får syn på en annons om en 
ledig lokal på Skomakargatan i Gamla stan med en månadshyra på 
80 kronor. Hon har funderat på storasysterns råd och på banken 
har hon sparat ihop 2 000 kronor. Så hon gör slag i saken, startar 
ett aktiebolag och köper två skrivmaskiner. Nu ska drömmen om 
ett eget företag äntligen förverkligas. 

— Jag valde att döpa mitt företag till Stockholms Stenografservice. 
Jag tyckte det slog bättre än ”sekreterarservice” och det var viktigt 
att ha med Stockholm i namnet.

I april 1953 sätter hon in en annons i Dagens Nyheter med texten: 
”Visste ni att ni aldrig behöver vara utan kontorspersonal?”
Redan dagen därpå börjar telefonen ringa. Både stora och små 

företag vill ha hjälp och Ulla måste genast börja anställa. Hon sätter 
in en platsannons och får många svar. Alla som söker jobb får 
genomgå ett skrivmaskinstest och de personliga egenskaperna 
vägs noggrant in. Till en början anställer hon tio medarbetare, 
alla kvinnor, och de blir snart fler. 

— På den tiden var det lätt att anställa folk och alla mina med-
arbetare var väldigt duktiga och trevliga människor. 

Ulla berättar att till en början kom kunderna till skrivbyråns 
kontor med dokument som skulle renskrivas. Men snart började 
de även efterfråga hjälp av erfarna sekreterare på plats. Då fick 
hennes medarbetare ta med sig en skrivmaskin och cykla iväg. 
Plötsligt hade Sverige fått sitt första moderna bemanningsföretag. 

VERKSAMHETEN ”OL AGLIG”
En dag 1955 ringer en jurist från Arbetsmarknadsstyrelsen och 
säger att det är olagligt att driva privat arbetsförmedling och att 
Ulla Murman genast måste lägga ner sitt företag. Hon minns att 
hon tyckte det lät konstigt och att hon svarade: ”Nej, det tänker 
jag inte göra”. 

Två år senare dyker kriminalpolisen upp och nu väcks åtal 
mot Ulla och två andra skrivbyråer. Alla tre fälls i Svea Hovrätt 
1958 och döms till femton dagsböter vardera. 

Domen överklagas, vardagen fortsätter och skrivbyråernas 
verksamheter blomstrar. >

Fällda. HD:s dom av Ulla Murman och 
konkurrenten Gertie Åbom 1989. Några  
år senare blev bemanningsföretag lagliga. 

Sändebud. Ingrid Örn som drev skrivbyrån Rako 
i Solna norr om Stockholm fick också tampas med 
myndighetspersoner — ibland mitt framför ögonen på 
inbjudna  journalister. 
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Lagbrytare. Ulla Murman var 
en av de drivande personerna 
som till slut lyckades få 
till en lagändring kring 
personaluthyrning.
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 Genom åren kommer Ulla att åtalas åtta gånger. Hon frias i 
slutänden i sex av fallen, men flera mål drivs vidare och två gånger 
fälls hon i Högsta domstolen. Straffet är dagsböter. 

— Varje gång rörde det sig om låga bötesbelopp och jag kan 
inte minnas att jag någonsin fick några inbetalningskort. Så jag 
struntade helt enkelt i att betala.

DÖMS — MEN MILDA STRAFF
En statlig utredning kommer 1966 fram till att Sverige är det 
enda landet i Västeuropa som likställer personaluthyrning med 
arbetsförmedling. Men inget förändras och 1968 förbjuds all 
privat arbetsförmedling. Från 1971 kan även kunderna åtalas 
och fängelse införs i straffskalan. Men domstolarna tycks inte se 
skrivbyråernas verksamhet som svår brottslighet utan fortsätter 
att utdöma låga dagsböter. 

De största motståndarna är Arbetsmarknadsstyrelsen, TCO och 
LO som ser skrivbyråerna som ett hot mot såväl arbetsmarknaden 
och de offentliga arbetsförmedlingarna som anställningstrygg-
heten. Men Ullas medarbetare är efterfrågade av kunderna, 
hennes personal är anställd med lön och semesterlön och med 
tiden får de även kollektivavtal och garantilön. 

STATEN OCH FACKET BL AND KUNDERNA
År 1986 säljer Ulla sin skrivbyrå till sonen Lars Murman som dri-
ver den vidare under namnet Teamwork. Men Ulla Murman ska 
komma att åtalas en sista gång. Året därpå fälls hon i Stockholms 
tingsrätt, men frias av Svea hovrätt som anser att företaget utför 
specificerat arbete och inte sysslar med personaluthyrning. Men 
Högsta domstolen, som 1962 fällde Ulla och två andra skrivbyråer, 
beslutar sig för att pröva fallet. 

Under rättegången 1989 framkommer pinsamma uppgifter om 
att såväl Regeringskansliet, Riksåklagarämbetet, Socialstyrelsen 
och TCO och LO:s rättsskydd samt självaste Högsta domstolen har 
anlitat skrivbyråer. Ulla och en annan skrivbyrå döms återigen till 
låga dagsböter. Men arbetsförmedlingslagen är under översyn och 

BEMANNINGSBRANSCHEN
1864 Näringsfrihet införs. En renskrivningsbyrå startas i Stockholm 
 med enbart kvinnliga anställda. 
1884 Statlig reglering av privata arbetsförmedlingar. 
1902 En offentlig arbetsförmedling startas i Helsingborg. 
1936 Ny lag förbjuder privat arbetsförmedling. 
1942 Ny lag förbjuder även privat personaluthyrning. 
1968 All sorts privat arbetsförmedling förbjuds. 
1971 Fängelsestraff införs för olaglig arbetsförmedling. 
1993 Ny lag avskaffar det statliga monopolet på arbetsförmedling. 

Arvtagare. Ullas son Lars köpte skrivbyrån och döpte om den till 
Teamwork. 1996 sålde han det vidare till amerikanska Manpower.
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i domen står att läsa att ”räckvidden av det principiella förbudet 
mot privat arbetsförmedling är en utpräglad intressefråga som 
helst bör lösas genom lagstiftning”. 

Dagen därpå är det ”business as usual” och telefonen ringer. 
— Det var justitiedepartementet som bad mig att skicka någon 

som kunde hjälpa dem. Jag sa att jag dagen innan hade dömts i 
Högsta domstolen för min verksamhet, men det tyckte de bara 
var ”tjafs”. 

Så hon skickar en medarbetare och struntar återigen i att betala 
dagsböterna. Fyra år senare avskaffas det statliga monopolet på 
arbetsförmedling. •
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K R I S T I N E D A L S  T E X T I L F A B R I K

     Unik
INDUSTRIMILJÖ

TEXTILCENTRUM. Ett intressant industriminne i Lidköpings kommun 
är Kristinedal cirka 15 kilometer söder om Lidköping. Djupt 

ned på båda sidor om ån Flian nere i en ravin reser sig två stora 
tegelbyggnader som var den största industriella satsningen på  

den västgötska landsbygden på 1840-talet.

TEX T SEVED JOHANSSON

K R I S T I N E D A L S  T E X T I L F A B R I K

Nutid. Kristinedals ”nya fabrik” idag. Huset 
inrymmer nu en bilverkstad på nedre botten.

Dåtid. (nedan) Samma byggnad 1920. Byggnaden 
uppfördes 1898 och här fanns både väveri och 
appretur. Notera att skorstenen var högre då. 
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K R I S T I N E D A L S  T E X T I L F A B R I K

U tanför Saleby samhälle i Lidköpings kommun 
ligger Kristinedal. Här finns ett två meter högt 
vattenfall i ån Flian, vilket tidigt togs tillvara för 
att driva kvarnar och fabriker. Flöje kvarn låg på 
östra stranden och Mossa något längre upp på 
västra stranden. 

Mossa kvarn förstördes i en vårflod år 1803. Mjölnare Mossberg 
befann sig i kvarnen när vattenmassorna tog den med sig, men 
undkom med blotta förskräckelsen efter en kort seglats i sin 
egen kvarn. 

På 1840-talet anlades en vadmalsstamp mitt emot Flöje kvarn, 
vilken användes för att bereda ylletyg till vadmal med hjälp av 
tre par vattendrivna stampar. Tyget placerades i hett vatten och 
bearbetades med stamparna så att fibrerna filtades ihop. Resultatet 
blev ett tätt och starkt tyg som användes till vinterkläder.

FRÅN STAMP TILL INDUSTRI
Vadmalsstampen är ursprunget till textilindustrin i Kristinedal. 
Verksamheten utvidgades 1847 med ett spinnverk med 60 spind-
lar och 7 vävstolar. När Kristinedals Nya Ullspinneri AB bildades 
1890 revs spinnverket och Flöje kvarn och man uppförde 1898 
”Nya fabriken”. Den innehöll väveri i de två övre våningarna och 
appretur, efterbearbetning av textila material, i bottenvåningen. 
Fabrikens maskiner drevs av två turbiner om tillsammans 60 
hästkrafter.

Den gamla byggnaden uppfördes 1888 och inrymde både spin-
neri och kontor. Fabrikens maskiner, som till exempel plysch-
maskiner och kardmaskiner, drevs av en 55 hästkrafters turbin 
från Finshyttan. 

För att underlätta förbindelserna mellan nya och gamla fabriken 
byggdes en träbro. 

Kristinedal var en högmekaniserad industri där tillverkningen 
växlade under åren. Det fanns både spinneri, väveri, färgeri och 

en kemisk tvättinrättning, som tog emot tvätt från bygden. Åren 
1930 till 1965 hade företaget stor tillverkning av handsticknings-
garner. De var också ensamma om att tillverka specialgarner, som 
till exempel linblandningar, vilka vävdes både i Sverige, Norge 
och Finland för att användas för olika heminredningsändamål.

SOM MEST 180 ANSTÄLLDA
Under fabrikens storhetstid i slutet av 1940-talet hade man cirka 
180 personer anställda. Tiden före nedläggning av företaget 1976 
sysselsatte fabriken 28 personer. 

 Dagens ägare till Kristinedal, Kent Christensson, övertog 
verksamheten efter föräldrarna Hilding och Gretas bortgång.

— Idag tillverkar vi polyestervadd i den gamla fabriken, men 
vi har också ett av landets största utbud av olika tyger, tillbehör, 
specialtyger till inredningar av båtar och husvagnar med mera, 
berättar Kent Christensson.

Textilfabriken i Kristinedal är genom sin placering och sina 
byggnader en unik industrimiljö. Byggnaderna är välbevarade 
och miljön med bron som binder ihop de båda fabrikerna har inte 
förändrats mycket de sista decennierna. Fabriksbyggnaderna är 
tidstypiska, uppförda i flera våningar och har kvarvarande skor-
sten. Vissa maskiner, som spinnstol, bomullskardningsmaskin, 
ullkardningsmaskin, rullmaskin och tvinnmaskin som användes 
på 1950-talet, finns kvar i den gamla fabriken. 

— En spinnmaskin har också demonterats, renoverats och satts 
upp på nytt, berättar Kent Christensson. 

VÄLBEVARAD MIL JÖ
I backen ovanför fabriken växte ett samhälle upp under 1900-
talet, med bland annat arbetarbostäder, handelsbod, missionshus 
och disponentbostad. Många hus finns kvar och kan berätta om 
svunna tider. Det bidrar till Kristinedals värde — här finns både 
fabriken och miljön kvar som gör det kulturhistoriskt intressant. •

K R I S T I N E D A L S  T E X T I L F A B R I K

Trotjänare. Vid Kristinedals Fabriker tillverkas idag polyestervadd (kuddstopp) 
vid sidan om tygförsäljning och annat.

Personalstyrka. De anställda vid 
Kristinedals textilindustri i början av 

1900-talet. Vad krysset, N och strecken i 
bilden syftar till förtäljer inte historien.
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DE BÄSTA 
julklapps- 

BÖCKERNA
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B Ä S T A  B Ö C K E R N A

Doktorn i nationalekonomi och författaren Anita Du Rietz har haft tillfälle att studera 

näringslivet på högsta nivå både ur akademikerns och praktikerns synvinklar. Hon tipsar 

om både doktorsavhandlingar och mer populära framställningar.

Edward Bloms entusiasm för historiskt företagande behöver knappast understrykas: som 

flitig deltagare i samhällsdiskussionen ger han titt som tätt exempel på sin breda bildning 

inom näringslivshistorien. Hans lästips omfattar både vått och torrt.

Företagshistorias bokrecensent Börje Isakson har läst fler näringslivshistoriska böcker  

än de flesta. Här är hans bästa tips från de senaste 15 årens utgivning.

Centrum för Näringslivshistorias redaktör Karin Jansson har anledning att läsa 

näringslivshistoriska skildringar både professionellt och privat. Ur en bred flora  

väljer hon några favoriter på tre teman: spänning, humor och aha-upplevelse.

BOKTIPS. Det lackar. Men vad ger man den som  
har allt men lite dålig koll på näringslivshistoria? 
Vi bad några synnerligen lämpade personer  
ge oss sina bästa boktips. Hittar du inte 
julklappen här, hittar du den inte alls. 

TIPSARE: ANITA DURIETZ

TIPSARE: EDWARD BLOM

TIPSARE: BÖRJE ISAKSON

TIPSARE: KARIN JANSSON
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DEN LÅNGA MEDELTIDEN

F R E D R I K C .  LJ U N G QV I S T  

Dialogos

 
Vad vet vi om vår tidiga historia fram 

till 1500-talet? Ganska lite tror jag. I 

en lättläst lärobok för universiteten 

får vi fördjupa oss i utvecklingen 

efter vikingatid. Kontakterna efter 

kolonisationen av Nordatlanten och 

österut fortsatte, liksom integratio-

nen av Finland. Det var självstän-

diga bönder med boskapsskötsel 

som startade nyodlingar med ny 

teknik. Vi får veta hur våra förfäder 

försörjde sig, reste och utveckla-

des kulturellt, samt geografins bety-

delse och klimatskiftenas roll för 

levnadsförhållandena. Nu i juletid 

upplivar vi våra nordiska mat tradi-

tioner och med dessa kunskaper 

förstår vi bättre julbordets rötter. 

NÄR SVERIGE SÅLDE  
NOBELPRISINDUSTRIN 
 
 T O RU N N I L S S O N  

SNS Förlag

I Torun Nilssons bok beskrivs hur 

Sveriges en gång blomstrande läke-

medelsindustri, som inte bara resul-

terade i stora inkomster för vårt land 

utan även i flera Nobelpris, mer eller 

mindre slarvades bort genom att 

ägare och politiker obetänksamt 

släppte makten över Astra och 

Pharmacia/Kabi. De båda företag 

som samlat hela den framgångs-

rika svenska läkemedelsbranschen 

under sig. Boken blev utgångspunkt 

för en bred diskussion och ökad kris-

medvetenhet om hur Sverige jäm-

fört med många andra länder varit 

dåliga på att behålla det man byggt 

upp — och att det avancerade, hög-

teknologiska näringslivet i vårt land 

är på kraftig nedgång.

 

Jag vill gärna slå ett slag för 

Hans Sjögrens bok från 2005, 

Den uthålliga kapitalismen, 

som inte alls fick den 

uppmärksamhet som den 

förtjänade.

— Ronald Fagerfjäll, 
näringslivsskribent

GULDREGN   
SAGAN OM SKANDIA 

S O PH I E N AC H E M S O N - 

E K WA L L  O C H  B E N G T 

C A R L S S O N 

Bonnier Fakta

En annan bok på temat spänning 

och skandaler är Guldregn — sagan 

om Skandia av Sophie Nachem-

son-Ekwall och den tyvärr alltför 

tidigt bortgångne Bengt Carlsson. 

Ingredienserna är annorlunda än i 

Trustor-fallet — här är det (tidigare) 

hyllade direktörer i det svenska eta-

blissemanget som står i fokus. Mång-

miljonbonusar, överdåd och lyxre-

noveringar trängs med intrigerande 

toppchefer. Detta är en bok om girig-

het, fartblindhet och hybris i en 

omfattning vi i Sverige inte sett allt-

för ofta.  För Skandia — ett av  Sveriges 

äldsta och mest väl renommerade 

försäkringsbolag — blev konsekven-

serna enorma. Kunderna flydde 

och varumärket släpades i smut-

sen. Men Skandia återhämtade  

sig, och det skulle kunna bli temat 

för en annan bok.

DET STORA TÅGRÅNET 
 

M I K A E L  N Y B E RG 

Karneval

Tågtrafiken inte är vad den borde 

vara. Den vanligaste förklaringen 

till det har varit bristande under-

håll, men orsakerna är betydligt fler. 

Mikael Nyberg har grävt i dagens 

virrvarr och funnit den huvudsak-

liga orsaken i den splittring som följt 

på privatiseringen. Ingen tar ansvar 

för helheten och ingen vill inves-

tera. ”… [K]onkurrens mellan kapi-

talister som kräver högsta möjliga 

avkastning … är svår att förena med 

en ekonomisk struktur som kräver 

samordning och planering i samhäl-

lelig skala”, konstaterar författaren.

Boken lär inte bringa ordning i tåg-

trafiken, men får kanske de ansva-

riga att försöka rätta till misstagen.

B Ä S T A  B Ö C K E R N A
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EN MERKANTILISTISK BÖRJAN  

L I L I -A N N È A L D M A N  

Uppsala Studies in Econ. History

Hur startade industrialiserings-

processen i Sverige? Textilindu-

strin brukar vara först i kedjan mot 

en modern näringslivsstruktur. Så 

även i Sverige där exportinkoms-

ter från gruvorna gav möjlighet till 

ökad import av alla sorters konsum-

tionsvaror. Med frihetstiden öppna-

des portarna för import av råvaror 

men med svenska manufakturer 

som förädlare. Navet var hamnen 

och handeln i Stockholm. Här ges en 

vid beskrivning av vad som impor-

terades och vilka som agerade vid 

denna tid. Vill man läsa vidare om 

hur den tidiga textiltillverkningen 

växte fram rekommenderas Till salu, 

redaktör Klas Nyberg (2009).

KARTELLEN SOM SPRÄNGDES

PE T E R  S A N D B E RG  

Göteborgs universitet

Detta är något idag så ovanligt som 

en lustfylld avhandling. Sandberg 

lotsar oss medryckande genom 

svensk bryggerihistoria 1945—1975, 

den period då bryggeribranschen 

gick från en handfull stora brygge-

rier i oligopolställning till att näs-

tan all svensk bryggeriverksamhet 

slogs samman i det statligt ägda AB 

Pripps. Avhandlingen fyller inte bara 

en tidigare lucka för oss bryggerifan-

taster utan ger även ett intressant 

exempel på förändringen i synen 

på karteller: Det som idag är något 

grovt brottsligt, avtalades på 1940-

talet fullt öppet och ansågs sunt för 

branschen.

 

IKEA

S A R A  K R I S T O F F E R S S O N 

Atlantis

Ikea styrs via en stiftelse i Lichten-

stein, men lyckas ändå framställa sig 

som svenskt. Och företaget har ska-

pat sig en image ”mer som en filan-

tropisk sammanslutning än som 

ett möbelföretag”. Hur det har gått 

till analyserar Sara Kristoffersson 

skickligt. 

 Ikea är, menar hon, ett lyckat 

exempel på marknadsföring med 

hjälp av ”storytelling”. Och Ingvar 

Kamprad själv är en viktig del i den 

historien. Ikea har också framgångs-

rikt tagit hjälp av Sveriges image. 

Såväl  Sverige som Ikea framställs 

som något som står för solidaritet, 

trygghet och jämlikhet.

 Och det håller än, trots att det 

finns flera revor i den fina väv som 

Ikea vävt.

 

SVINDLANDE AFFÄRER 

G U N N A R  L I N D S T E D T  

DN förlag

 
Kanske beror det på mitt förflutna 

som murvel, men en härlig skandal 

är aldrig fel. Den allra första boken 

jag kom att tänka på har över 15 år 

på nacken, men den finns i både 

nyutgåva och tillgänglig som print 

on demand. Trustor var bolaget 

som av ett gäng slipade figurer köp-

tes med sin egen kassa. I rollerna 

fanns finansfifflare och inte minst en 

namnkunnig engelsk lord som gav 

anrättningen extra krydda.

 Man behöver knappast vara 

intresserad av vare sig historia eller 

näringsliv för att fångas av spän-

ningen i denna bladvändare. Det 

dröjde emellertid många år efter 

att boken getts ut innan historien 

fick sin upplösning.

Efter andra världskriget kom förutsättningarna för den svenska bryggeri-
industrin att förändras. Konkurrensbegränsningar i form av kartellsamarbete 
skulle ersättas med ökad konkurrens. Vid mitten av 1950-talet upplöstes slut-
ligen Bryggeriidkareförbundet, den kartell som hade organiserat branschen 
under de sista femtio åren.

I Kartellen som sprängdes står effekterna av efterkrigstidens institutionella 
omvandlingar i fokus. Den svenska bryggeriindustrins strukturomvandling 
analyseras utifrån de regionala monopolens upplösning och de stora koncern-
bryggeriernas expansion. Ett centralt tema i undersökningen är hur koncernerna 
i Göteborg och Stockholm konsoliderar sin ställning, samtidigt som nya aktörer 
söker sig in på ölmarknaden.  

Peter Sandberg är verksam som forskare och lärare vid Ekonomisk-historiska 
institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Detta är hans  
doktorsavhandling.          

EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN
VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Box 720, SE 405 30 GÖTEBORG
www.econhist.gu.se

K
artellen som

 sprängdes

98 GÖTEBORG 2006

MEDDELANDEN FRÅN EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN 
HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Kartellen som sprängdes
 

Svensk bryggeriindustri under institutionell 
och strukturell omvandling 

1945–1975

 ISSN 1403-2864  ISBN 91-85196-64-9 

Peter Sandberg

Peter Sandberg

Garpar, gipskatter och svartskallar 

av Anders Johnsson är en  fantastisk 

bok som visar vilken betydelse 

entreprenörer med invandrar- 

bakgrund haft för Sverige. 

— Maria Rankka, 
vd Stockholms 

handelskammare

B Ä S T A  B Ö C K E R N A
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ANNONSDROTTNINGEN 

E WO N N E W I N B L A D  

Atlantis

När jag runt sekelskiftet  arbetade 

som reporter på tidningen Resumé 

förklarades frånvaron av  kvinnor 

i tidningen oftast med att det 

inte fanns några i branschen. Det 

berodde nog främst på att man inte 

tittade så noga. Hade man tittat 

lite längre tillbaka i tiden hade det 

stått klart och tydligt för vem som 

helst, att den svenska reklam- och 

annonsbranschen uppfanns av en 

kvinna. I Annons drottningen berät-

tar Ewonne Winblad historien om 

Sophia Gumaelius, som inte bara 

startade reklambyrå och strukture-

rade hela branschen, utan dessutom 

var en entreprenör som startade 

en rad företag. Hon var dessutom 

oerhört engagerad i den kvinnliga 

rösträttsrörelsen.

 När Sophia Gumaelius dog var hon 

en av Sveriges rikaste kvinnor, och 

ett högt respekterat namn i medie-

världen. Ett fascinerande men rela-

tivt okänt livsöde. 

INNOVATÖRERNA

WA LT E R I S A AC S O N 

Albert Bonniers förlag

Med hjälp av dator och internet 

kan vi få fram (nästan) all världens 

information med några knapptryck. 

Hur blev det möjligt? Allt började på 

1830-talet med Charles  Babbages 

försök att bygga en maskin som 

kunde programmeras för att göra 

beräkningar. Det fortsatte cirka 100 

år senare med den första datorn 

som med tiden — och en rad andra 

uppfinningar och företag — lett till 

dagens situation. Men det som gör 

Walter Isaacsons berättelse om 

detta riktigt levande är hans por-

trätt av alla de personer, ofta udda, 

som drivit utvecklingen. De gör att 

Inno vatörerna, trots den stora mäng-

den fakta, är lika fängslande som 

en roman.

Kvinnors entreprenörskap under 

400 år av Anita du Rietz; hon lyfter 

fram en fascinerande historia, den 

om alla framgångsrika kvinnliga 

företagarna genom århundradena.

— Carola Lemne,  
vd Svenskt näringsliv

KRONA ELLER KLAVE 

PE R H A L L É N ,  

L I L I -A N N È A L D M A N  & 

M A R T I N  F R I T Z  

Universus Academic Press

Vi kan beklaga oss över oligopol och 

bristande konkurrens inom dagens 

bankväsende. Men var det bättre 

förr? I Göteborg finansierades han-

deln först med hjälp av Riksban-

ken och olika så kallade Diskonton. 

Genom att gå till arkiven har fors-

karna nu grundligt kartlagt utveck-

lingen därefter. Handelsexpansionen 

kunde fortsätta med hjälp av många 

olika aktörer. Den första privatban-

ken startades här. Informella lån-

givare erbjöd krediter till både kvin-

nor och män. Säkerheter ordnades 

fram. Kriser hanterades. Ja, detta är 

en mycket spännande läseresa och 

nödvändig för att förstå hur insti-

tutioner och privata företag kunde 

samverka när industrialiseringen 

tog fart.

TETRA

PE T E R A N D E R S S O N  

& T O M M Y L A R S S O N  

Norstedts

 
Denna skildring av Tetra Paks och 

familjen Rausings historia gjorde 

något så ovanligt för en företags-

monografi som att skriva om histo-

rien. Med den grävande journalis-

tens metod och delvis nyfunna käl-

lor avslöjade de hur Ruben Rausing 

friserat historien så att allt kreativt 

arbete vid tetrans tillkomst tillskri-

vits honom själv och hans familje-

medlemmar. De som egentligen stått 

för innovationerna var raderade ur 

den officiella historieskrivningen. 

Boken om Tetra väcker tankar om 

vem som har makten över histo-

rien, och hur företagsmonografierna 

oftast valt att beskriva ett företags 

utveckling som resultatet av en stark 

individ, snarare än som ett samspel 

mellan många begåvade människor.

 

B Ä S T A  B Ö C K E R N A
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DRÖMFABRIKEN 

B J Ö R N  V I N G Å R D 

Piratförlaget

Jag rekommenderar också Dröm-

fabriken av Björn Vingård. I roman-

form skildrar Vingård sitt alter egos 

äventyr som reporter på mediehuset 

Bonniers publikationer. Detta var det 

glada 1960-talet då allt var möjligt 

och allt kunde hända. 

 Liksom i fallet med en annan 

underhållande näringslivsskild-

ring, Uppfinnaren av Alf Mork, lär 

det mesta av det Björn Vingård skri-

ver vara sant. Blir man förfasad eller 

förundrad? Både och, men allra mest 

road. 

KOPPARKUNGEN

K L A S N Y B E RG  

Stockholmia förlag

 
Titelns kopparkung hette Bengt 

Magnus Björkman. Han kom från 

enkla förhållanden och arbetade 

sig upp till att bli en av Sveriges 

främsta företagare. På 1770-talet 

blev han ägare av ett handelshus i 

Stockholm. Av ett konkursbo köpte 

 Björkman sedan fem bruk i  Finland 

och utvecklade dem. Vinsterna 

investerade han i flera gods i Stock-

holmstrakten. 

 Från Bengt Magnus Björkmans 

företagsbyggande vidgas redogörel-

sen till att behandla Sveriges ekono-

miska och politiska historia under 

den aktuella perioden. Resultatet 

är en bred och detaljrik skildring av 

den tidens näringsliv och av en av 

de män som drev på utvecklingen.

NÄRINGSLIVSHISTORIA  
I SVERIGE

M I K A E L L Ö N N B O RG  

& PAU L I N A RY T KÖ N E N  

Gidlunds förlag

Ämnet ekonomisk historia omfattar 

mångt och mycket företagsmonogra-

fier och ägarbiografier. En vital sek-

tor belyser emellertid olika närings-

livsfenomen — inte längre bara bran-

scher och kreditinstitut utan också 

olika företagsformer, institutioner-

nas betydelse liksom nätverkens och 

branschorganisationernas centrala 

roller med mera. Genom att kon-

sultera antologier som denna får 

man de senaste rönen serverade av 

specialiserade forskare vilka sätter 

in området i en kontext. Välskrivet 

och med precisa referenser ges här 

värdefull kunskap. Det blir också en 

översikt över arkivfynd och vilka 

kunskapsområden som nu erövras. 

Rekommenderas.

BISKOP BRASKS MÅLTIDER 

M AG N U S G RÖ N T O F T  

Atlantis

Detta praktverk låter oss nutida 

läsare dimpa rakt ner i vardags livet 

på biskopssätet i Linköping vid 

1500-talets början. Hans Brasks egna 

texter om hur gårdsarbetet skulle 

inrättas och hans kända måltidsord-

ning kompletteras av lärda infalls-

vinklar från forskningsfronten av 

olika akademiska discipliner (agrar-

historia, kulturgeografi, etnologi, 

latin, teologi, odontologi med flera). 

Sammantaget får man lära sig mas-

sor om vad man åt och drack och 

hur livsmedlen producerades, i över-

gången från medeltid till modern tid 

i Sverige, en era då en biskop hade en 

så stor världslig verksamhet att den 

helt klart måste räknas till närings-

livets historia.

 

B Ä S T A  B Ö C K E R N A
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D A L É N  1 9 1 2

GUSTAFS PRIS & PRÖVNING
INTENSIVT. Det var mycket som ställdes på 
sin spets för uppfinnaren och företagaren 
Gustaf Dalén året 1912, både på det 
professionella och privata planet. Utan 
tvekan kan det beskrivas som ett ödesår  
där hela Agas framtid stod på spel.  

TEX T ANDERS JOHNSON

1905 
Dalén  

uppfinner Aga-
klippen.

1906 
Dalén  

utvecklar 
Aga-massan.

1907 
Dalén  

uppfinner 
solventilen.

1908 
Ekonomiska 

problem på grund 
av internationell 

finanskris.

1909 
Investerare  
räddar Aga 

från konkurs.  
Dalén blir vd.

Explosivt. AGAs testplats i Alby strax 
innan sprängolyckan då Gustaf Dalén 
blev blind.
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Anders Johnson utkom 
nyligen med boken Gustaf 
Dalén — en biografi på  
Förlaget Näringslivshistoria.
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på nyåret 1912 var Gustaf Dalén nyss fyllda 42 år 
och hade varit vd i Aga i två och ett halvt år. Sju 
år tidigare hade han uppfunnit Aga-klippen som 
reducerade gasförbrukningen i acetylenfyrar 
med 90 procent. Åren därpå hade han utvecklat 
både Aga-massan och solventilen. 

Försäljningen tog ordentlig fart, men sedan företaget fått 
ekonomiska problem på grund av en internationell finanskris 
behövde det ändå räddas från konkurs av en grupp investera-
rare 1909. 

Två år senare hade aktiekursen sexfaldigats. Nu fick Aga nya 
huvudägare med förankring i Handelsbanken. Bankens styrelse-
ordförande Arvid Lindman blev Aga-ordförande.

I juli 1912 fick Aga en order på 30 fyrar och 57 lysbojar till 
Panama kanalen. Beställningen var den enskilt största i Agas his-
toria och fick stor betydelse för bolagets internationella renommé. 
I augusti hade aktiekursen fördubblats jämfört med februari, 
tack vare storordern. 

I början av september flyttade Aga sitt kontor och verkstad 
från Södermalm och sin gasstation från Nacka till moderna 
och rymliga lokaler på Lidingö. Senare samma månad, den 27 
september, reste Dalén till Alby sydväst om Stockholm för att 
genomföra ett viktigt experiment. Skälet till experimentet var 
Panamaordern: Det gällde att försäkra sig om att gasflaskorna 
uppfyllde de amerikanska säkerhetskraven. Fem flaskor skulle 
utsättas för öppen eld för att se om säkerhetsventilerna utlöstes 
på ett korrekt sätt. 

När den femte gasflaskan testades visade tryckmätaren först 
att trycket steg varefter det började sjunka, samtidigt som man 
kunde se en blåaktig gas strömma ut ur flaskan. Ingen visste vad 
detta var för någon gas. 

Vad som därefter hände beskrev Gustaf Dalén i ett brev den 
1 november 1912:

D A L É N  1 9 1 2 D A L É N  1 9 1 2

”Sedan den legat, jag tror, 28 minuter, gick jag fram till 
behållaren för att se om den fortfarande var varm, och just 
som jag kom intill behållaren, exploderade densamma. 
Själfva behållaren gick i bitar, hvilka flögo omkring i olika 
riktningar. Ett jernstycke gick mig så nära, att det slog sönder 
klockan och ryckte af klockkedjan och ref upp mina kläder 
samt tog ett stycke af min skjorta med på sin färd ett par 
hundra meter bort (...) Hvad som för öfrigt tillfogade mig 
brännskadorna var en eldkvast af den porösa massan, som 
med våldsam kraft slungades öfver mig.”

Dalén fördes till Serafimerlasarettet. Det högra ögat fick omedel-
bart opereras bort. På det vänstra ögat var hornhinnan förbränd 
men synnerven oskadad, vilket gjorde att han kunde skilja på ljus 
och mörker och skönja vissa konturer. Några år senare punkte-
rades dock även det ögat på grund av stora smärtor, och Gustaf 
blev helt blind. 

Gustaf Dalén var omedelbart efter olyckan övertygad om att 
hans uppfinnar- och företagarbana nu var slut. Arvid Lindman 
vägrade dock att ta emot Daléns avskedsansökan och lyckades 
efter en tid övertyga honom om att han skulle återvända till Aga. 
Företaget skulle tillhandahålla all tänkbar praktisk hjälp.

Söndagen den 10 november kunde Dalén skrivas ut från 
Serafimerlasarettet. Klockan 21.30 på tisdagskvällen fick han ett 
telefonsamtal från sekreteraren i Kungliga Vetenskapsakademien, 
som meddelade att Dalén hade fått Nobelpriset i fysik. Motive-
ringen löd: ”För hans uppfinningar af själfverkande regulatorer 
att i kombination med gasackumulatorer användas till belysning 
af fyrar och lysbojar.”

Den 1 februari 1913 återupptog Gustaf Dalén sitt arbete på Agas 
huvudkontor. Fram till sin död den 9 december 1937 skulle han 
med stor framgång leda företaget och även göra en rad egna 
uppfinningar, inte minst den ikoniska Aga-spisen. •

1913 
 1 februari, 

Dalén tillbaka 
på Aga.

FEB. Aga får ny huvudägare.

JUL. Aga får stororder på fyrar och lysbojar.

AUG. Aktiekursen upp 100 % sedan februari.

SEP. Aga flyttar till Lidingö.

27 SEP. Dalén förlorar synen.

10 NOV. Dalén lämnar sjukhuset.

12 NOV.  Dalén meddelas att han får Nobelpriset.

Redo för USA. Gustaf Dalén på väg 
till Amerika 1908.
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Nintendo NES 
TILL Sverige

SPELIKON. ”Att träffa Hiroshi 
Yamauchi var som att möta 
kejsaren. När han talade 
lyssnade man.” Owe Bergsten 
kommer aldrig att glömma 
sitt första möte med Nintendos 
vd, som i 50 år styrde 
familjeföretaget med järnhand 
och som var lika respekterad 
som föraktad av omvärlden.

TEX T TOBIAS BJARNEBY

DE TOG
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D 
et var januari 1987 och videospelskonsolen 
NES hade släppts i Sverige fem månader tidi-
gare, men försäljningen tog inte riktigt fart. Så 
Yamauchi skulle förklara för Owe Bergsten  
(f. 1950) och hans kollega Lars Jarhamn 
(f. 1950) hur de skulle bli framgångsrika.  

Hans svar var enkelt: ”Släpp Super Mario Bros.”
Exakt sex år tidigare, 1981, stod Owe framför ett skyltfönster till 

en fotoaffär i Singapore. Flyget hem till Göteborg skulle gå bara 
några timmar senare och de LCD-spel som låg i fönstret såg ut 
att vara ett perfekt tidsfördriv på en så lång resa.

— Jag gick in och köpte det som hette Fire, och spelade oavbrutet 
hela flygresan hem. Jag hade aldrig upplevt någonting liknande.

Fire ingick i en serie LCD-spel som fått samlingsnamnet Game 
& Watch och tillverkades av Nintendo. Hemma i Sverige drev Owe 
företaget Bergsala, som var på jakt efter intressanta produkter 
att importera till Sverige, och han bestämde sig för att undersöka 
det där spelet närmare.

— Redan dagen därpå ringde jag till den japanska handels-
organisationen i Stockholm och frågade vad det här Nintendo var 
för ett bolag. De förklarade att företaget hade sitt huvudkontor 
i Kyoto och gav mig ett telexnummer.

— Vi hade fått vår första telexmaskin bara någon vecka tidigare 
så jag skrev till Nintendo omedelbart, och förklarade att Bergsala 
var intresserade av att köpa deras spel och sälja dem i Sverige.

TJATAR SIG TILL AT T FÅ KÖPA
De tre första telexen Owe skickade fick inte ens några svar. Den 
fjärde gången förklarade Nintendo vänligt men bestämt att de 
inte var intresserade av att sälja några spel till Bergsala, eftersom 
de redan hade en svensk agent som hette Alga.

— Nintendo ville sätta punkt där, men jag gav mig inte. Jag fick 

veta att Alga inte var intresserade av att köpa in Game & Watch till 
Sverige och skickade nya telex till Kyoto. Till slut lät de oss beställa 
250 spel, med förutsättningen att vi skickade pengar i förskott.

Den första Game & Watch-sändningen var snudd på omöjlig 
att sälja.

— Vi tyckte att vi hade en helt fantastisk produkt och inbillade 
oss att hela leksaksbranschen skulle stå med öppna armar och 
välkomna oss. Men alla bara skakade på huvudet.

GODA RÅD BLIR DYRBARA
Bergsalas och Nintendos relation hade mycket väl kunnat ta slut 
där. Men samma sommar fick Owe besök från Hongkong och i 
vännens packning fanns Parachute, Nintendos första Game & 
Watch med färgbakgrund och widescreenskärm.

— Vilket spel! Jag blev helt knäckt och tänkte att de här produk-
terna är ju bara för bra för att inte finnas i Sverige. Jag förstod att 
nu måste jag åka till Japan.

Nya telex skickades, den här gången med önskemål om att 
besöka Nintendo, och de svarade att herr Bergsten var hjärtligt 
välkommen till deras exportkontor i Tokyo.

— Jag var lättad över att det gick så enkelt den här gången. 
Det var nästan så att jag började ana oråd, för tidigare hade ju 
Nintendo knappt ens velat svara på mina frågor. Jag hade aldrig 
varit i Japan, men hört att deras sätt att göra affärer var väldigt 
annorlunda, så jag ringde en affärsbekant för att fråga om råd. 
Han lovade att hjälpa mig och förklarade att det framför allt var 
fyra saker jag borde känna till.

— För det första skulle jag aldrig få träffa rätt person direkt. 
Alla japanska företag har en så kallad grindvakt, vars funktion 
egentligen bara är att vara trevlig och tacka för besöket och sedan 
säga att de inte är intresserade.

— Redan här insåg jag hur rätt han hade. > 

Kommunikationsförsök. De tre första 
telexmeddelandena Owe Bergsten (till höger) 
skickade till Nintendo fick aldrig något svar. 
Ovan ett av dessa meddelanden.
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Nintendos huvudkontor låg ju i Kyoto, men mitt möte skulle äga 
rum i Tokyo, på ett litet kontor som jag senare förstod bara fanns 
där för att man skulle slippa besökare i Kyoto.

— Hans andra råd var att jag skulle se till att bli utbjuden på 
lunch, eller ännu hellre middag. Exakt vad man skulle göra för 
att bli utbjuden förstod jag inte, men det var så han sade.

— Och så fick jag för allt i världen inte tjata. Jag skulle glömma 
det västerländska sättet att göra affärer och absolut inte räkna 
upp mina ärenden punkt för punkt som vi gärna gör här. Väder 
och vind och Sverige med isbjörnar på gatorna kunde jag däremot 
prata precis hur mycket som helst om.

— Det fjärde och sista han sade var att jag skulle ha med mig en 
present. ”Och det ska inte vara någon jävla dalahäst.”

FÖRSENAT FLYG STÄLLER TILL DET
Owe Bergsten packade sin väska, inklusive ett dyrt och inslaget 
kristallfat, och gav sig av, men redan i Köpenhamn uppstod 
problem. Flyget som skulle ta honom till Japan var inställt och 
det fanns ingen ny flight förrän dagen därpå.

— Det här förstörde hela min plan. Efter det jag lärt mig om 
japanska företags grindvakter hade jag tänkt att mötet i Tokyo på 
torsdagen skulle leda till att jag fick åka till Kyoto på fredagen för 
att ha det riktiga mötet, så att säga. Men nu blev jag ett helt dygn 
försenad. Jag var inte ens säker på att det skulle bli något möte alls.

Väl framme i Tokyo ringde Owe till Nintendos exportkontor 
för att be om ursäkt för förseningen och försöka boka om sitt 
möte. Men han möttes av en telefonsvarare, och när han testade 
huvudkontoret i Kyoto var det samma sak där.

— Jag förstod inte vad telefonsvararmeddelandet sade så jag 
gick till hotellreceptionen och bad dem att ringa mina nummer 
och översätta till engelska.

— Det är japansk helgdag idag, förklarade receptionisten. Inget 
av Nintendos kontor är öppna.

Owe Bergsten hade missat sin chans. Han var inbokad på ett 
plan från Japan redan på söndagen och eftersom han köpt bil-

ligast möjliga biljett var den allt annat än ombokningsbar. Han 
skulle tvingas åka hem utan att ha växlat ett ord med någon på 
Nintendo, inte ens grindvakten.

— Där stod jag i Tokyo, helt ensam, och insåg att allt var på väg 
att gå åt skogen. Jag var allt annat än framåt på den här tiden, 
men i ren desperation började jag rusa runt bland flygbolagen 
för att försöka senarelägga min hemresa. Det skulle bara inte få 
sluta på det här sättet, det var för viktigt för mig.

Till slut gick Japan Airlines med på att boka in Owe på ett flyg från 
Osaka på tisdagen veckan därpå. Det gav honom åtminstone mån-
dagen, en arbetsdag, att försöka komma i kontakt med Nintendo.

Nu fanns ingen tid att spilla. Det var lika bra att åka direkt till 
huvudkontoret i Kyoto.

RÄDDAR MÖTET I SISTA STUND
Det hade hunnit bli söndagkväll när Owe Bergsten kom fram 
till den forna huvudstaden och tog in på Kyoto Tower Hotel. 
Måndagen som följde skulle bli en av de viktigaste dagarna i hans 
liv, men när han somnade på söndagen visste han fortfarande 
inte om Nintendo ens skulle ta emot honom.

— Nästa morgon ringde jag min telexkontakt, Todori, och för-
klarade att mitt flyg hade blivit försenat och bad om ursäkt för 
det inställda mötet men sade att nu var jag i Kyoto och jag ville 
träffa honom. Jag vet inte om han tyckte synd om mig eller om 
jag helt enkelt överrumplade honom, men han sade okej.

— Jag tog en taxi till Nintendo och vårt möte hann knappt börja 
förrän jag gick på om hur mycket Bergsala trodde på Nintendos 
produkter och hur gärna vi ville sälja dem i Sverige och Norden 
och helst hela Europa, när jag plötsligt kom på vad min kompis 
hade sagt om japanska affärsmöten. Jag hade antagligen redan 
gått över gränsen och Todori verkade ärligt talat inte särskilt 
intresserad av något samarbete.

— Nu hade jag inget att förlora, så jag bytte ämne helt tvärt och 
började berätta om Sverige. Todori verkade mer intresserad av 
mitt hemland än mina affärsärenden och jag pratade på tills det 

Massivt. Spelet Mario Bros 
blev nyckeln till den svenska 
marknaden för Bergsala och 
Nintendo. Bergsala startade 
också Nintendoklubben som 
när den var som störst hade 
över 400 000 medlemmar.
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närmade sig lunchtid, då han plötsligt sade att vi borde äta lunch 
ihop. Men just som jag trodde att allt var på väg att ordna upp sig 
ändrade han sig. ”Det finns inga bra lunchresturanger här”, sade 
han. ”Jag bjuder dig på middag ikväll istället.”

Owe Bergsten hade passerat grindvakten, tagit sig till rätt kontor 
och förhoppningsvis inte tjatat för mycket. Senare samma kväll 
hämtade Todori upp honom utanför hotellet.

— Vi åt mat och drack kaffe och småpratade om allt möjligt i 
vad som måste varit flera timmar. Jag tror knappt att vi nämnde 
det jag egentligen kommit dit för under hela kvällen. Det hade 
blivit sent när han skjutsade tillbaka mig till hotellet och jag 
tackade honom så hemskt mycket för att han tagit emot mig. 
Sedan lämnade jag över min present.

— Han öppnade paketet, tittade förtjust på fatet och frågade 
om det var kristall. Och det var det ju. Vi klev ur bilen och precis 
när jag skulle gå sade han: ”Okej, du får Sverige”.

UPP SOM EN SOL ... 
Nintendo levererade aldrig mindre än 10 000 exemplar av sina 
spel så det första Bergsala fick göra när Owe kom hem till Sverige 
var att övertyga en bank om att bolaget behövde en miljon kronor 
för att kunna rulla igång den här verksamheten.

— Vi fick igenom vår affär och efter en trög start kom genom-
brottet när Ur & Penn köpte 6 000 spel på ett bräde. Det första 
Ur & Penn gjorde var att sänka priset till 169 kronor. Och då sade 
det bara pang. Mellan oktober och nyår 1981 lyckades vi få in 
30 000 spel och sålde rubbet.

Bergsala marknadsförde spelen med annonser i kvällstidning-
arna, men egentligen behövdes inte det.

— Hade en unge på skolgården ett spel så ville alla andra också 
ha det. Ryktet om Game & Watch spred sig som en löpeld.

Under våren 1982 fortsatte försäljningen att öka, men samtidigt 
översvämmades marknaden av billiga Hongkong-kopior och 
butikerna tyckte att Bergsalas spel var för dyra.

— I juni åkte vi till Japan för att prata med Nintendo om de höga 
priserna, men i stället för att börja förhandla med oss visade de 
sina första multiscreen-spel. Jag trodde inte mina ögon när jag 
såg Donkey Kong.

— Den sensommaren var en av de bästa tiderna i mitt liv. Vi åkte 
runt Sverige och visade Donkey Kong och alla älskade det. Och för-
säljningen den hösten var helt otrolig. Till en butik som beställde 
60 exemplar kunde vi leverera ett. Så hög var efterfrågan.

Totalt sålde Bergsala två miljoner Game & Watch-spel. Men 
sommaren 1983 fick allt ett abrupt slut. 

— Från att ha sålt 250 000 spel i månaden sålde vi plötsligt 
ingenting. Det tog tvärstopp.

Fenomenet Game & Watch dog ungefär samtidigt som den 
konsolindustri Atari byggt upp kraschade, och de generalagenter 
Nintendo hade försvann.

— Ingen trodde att Nintendo hade någonting mer att ge. Jag 
resonerade likadant. En så genial produkt som Game & Watch 
skapar man bara en gång. 

— Men då visade de mig Famicom.

FRÅN FAMICOM TILL NES
Till skillnad från Nintendos andra samarbetspartners trodde 
Bergsala stenhårt på spelkonsolen Famicom.

— Jag minns så väl när vi fick hem den första maskinen till 
kontoret i Kungsbacka. Folk slutade att gå på lunch. De kom in 
tidigare till jobbet och ville inte gå hem på kvällarna. Vi kunde 
verkligen inte sluta spela.

På en av sina resor till Kyoto fick Owe se videospelet Super 
Mario Bros. Han var en av de första i världen som spelade det.

— Ska jag vara helt ärlig tyckte jag att det verkade sådär. Men 
när jag tog med det hem till Sverige förstod jag vilken genom-
slagskraft det skulle ha.

— Under två år försökte vi få Nintendo att lansera Famicom 
utanför Japan. Men resten av Europa var helt ointresserade. Atari 
hade förstört allting, marknaden var slaktad.

— Men 1985 sade Nintendo plötsligt okej. Om vi kunde beställa 
20 000 maskiner skulle de anpassa konsolen till PAL-systemet 
och låta oss lansera den i Norden. Allting var klart och vi skulle 
precis göra vår beställning när de ändrade sig igen. De ville 
testa USA först, och höll på att designa NES-modellen för den 
amerikanska marknaden.

— Så här i efterhand är det en fascinerande tanke, att vi var så 
nära. Tänk om vi hade fått en helt unik nordisk Famicom. Men 
självklart gjorde Nintendo rätt i att vänta.

Det skulle ta ytterligare ett år innan NES kom till Sverige, men 
den 1 september 1986 blev den svenska lanseringen först i Europa.

Och från den dagen byggdes en svensk Nintendokultur värdig 
den japanska, med Nintendoklubben som grund och 200 000 
sålda exemplar av Super Mario Bros 3 som absoluta höjdpunkt. 
Med tiden fick Kungsbacka till och med en gata uppkallad efter 
Nintendos spelikon.

— Hiroshi Yamauchi hade förstås rätt. Han kallade Super Mario 
Bros för isbrytaren och från den dagen vi släppte spelet i Sverige 
har ingenting varit sig likt. •
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Hennes journalistik 

KONSUMENTENS 
BÄSTA VÄN

TEX T HANNA DUNÉR

Modärnt. Under Maja-Lisa Furusjös 
tid på Icakuriren förvandlades 
svenska hem på många sätt. 
Tidningen blev en viktig guide för 
den framväxande konsumenten.
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PIONJÄR. Maja-Lisa Furusjö var 
reklamtecknaren från Västerås 

som kom att revolutionera 
konsumentjournalistiken. Hon var 
banbrytande i sitt sätt att med stor 

pondus försvara konsumentens rätt till 
oberoende och granskande journalistik 
både som mångårig fackredaktör och 

som chefredaktör för Icakuriren. 

N 
ästa år fyller Icakuriren, reklambladet som blev 
Sveriges största konsumenttidning, 75 år. En 
person som har fått blygsamt erkännande i his-
torien, men vars insats för Ica och Icakuriren 
inte kan överskattas, är den legendariska chef-
redaktören Maja-Lisa Furusjö. 

— Hon har haft en ovärderlig betydelse för Icakuriren som en 
ledande och oberoende tidning med läsarnas bästa för ögonen. 
Och den goodwill som Ica har fått genom tidningen kan inte 
nog betonas, säger Lisbeth Kohls, vän och mångårig kollega till 
Maja-Lisa, både på Ica Förlaget och som hållbarhetschef på Ica.

En person med stor nyfikenhet, kompetens, engagemang och 
humor. Så beskrivs Maja-Lisa Furusjö av forna kollegor. Än idag, 
97 år gammal, är hon en trogen läsare av tidningen som hon 
ägnade 45 år av sitt yrkesliv. Med konsumenttester, husmorstips, 
produktinformation och upplysning grundlade hon idén om Ica 
som samhällsnyttigt och Kuriren som husmoderns bästa vän i 
en tid då konsumtionssamhället började ta form.

K AMP MOT ICAS LEDNING
Vi träffas i Maja-Lisa Furusjös tvårumslägenhet i serviceboendet 
på Hornsgatan i Stockholm. Med ett imponerande detaljminne 
berättar hon med glädje och värme om sin resa med Icakuriren.

— Mitt roligaste minne måste vara när vi nådde toppupplaga 
och blev Sveriges största tidning. Vi hade då över 500 000 läsare. 
Jag tror att vi fick champagne och alla var glada, minns Maja-Lisa.

Men det var inte alltid glädje och champagne. Länge fick hon 
som fackredaktör och i ännu högre grad som chefredaktör kämpa 
mot ledning och handlare för att tidningen skulle få verka själv-
ständigt från Ica. Sedan 1945 hade Icakuriren ägts och producerats 
av Ica Förlaget, och var inte längre en kundtidning. 

— Maja-Lisas storhet var att hon orkade och hade förmåga att 
behålla självständigheten som konsumenttidning medan Ica 

bara blev större. Hon lyckades med det tack vare sin övertygelse, 
säger Roland Fahlin, mångårig kollega på Ica Förlaget och vd 
för Ica AB mellan 1986 och 2001.

Icakuriren startades långt innan butikerna i Ica Förbundet gick 
ihop under namnet Ica 1964. Enligt Roland Fahlin bidrog tidningen 
till en trovärdighet i namnet Ica, som kom att gynna affärerna.

BÖRJADE SOM TECKNARE
Uppvuxen i Västerås med sin yrkesarbetande mor, mormor, mor-
far och sin storebror, hade Maja-Lisa Sandberg en tidig dröm om 
att bli modetecknerska. Varje söndag när Stockholmstidningen 
kom beundrade hon modellerna i sina tjusiga kläder. 

— Det fanns särskilt en tecknerska som jag inspirerades av, jag 
ritade själv på den tiden och bestämde mig för att bli tecknerska. 
Senare upptäckte jag att jag var bättre på att skriva. 

Innan den upptäckten tog drömmen henne till Stockholm 
och en ettårig utbildning i modeteckning. Som student fick hon 
tillträde till modevisningarna, om vilka hon skrev korta referat 
och sålde till Vestmanlands läns tidning för att få tillskott i kassan. 

Efter avslutade studier återvände hon 1939 till Västerås. Tack 
vare mamma Hildur Sandbergs bekantskap med Hakonbolagets 
vd Hakon Swenson fick hon jobb som tecknare på Hakonbolagets 
reklamavdelning under reklamchef Sten Nyström.

Hösten 1941 började Ica producera ett reklamblad som skulle 
distribueras till kunderna i butik. För att attrahera läsare lade 
man in redaktionella sidor bland annat med kortare intervjuer 
med inflytelserika personer. Reklambladet, som var embryot till 
tidningen Icakuriren, producerades av Icas reklamavdelning. 

— En dag kom Nyström in till mig och sa att jag dagen därpå 
skulle ta morgontåget till Stockholm, och att jag skulle ta på 
mig något fint så han skulle slippa skämmas när jag intervjuade 
biokungen Anders Sandrew. Jag blev förstås vettskrämd för att 
möta en så berömd man, men hade inget val annat än att åka.  >
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En av hennes frågor till Sandrew var vad han förväntade sig av 
Icas butiksbiträden. Han svarade att han var affärsman, och att 
utan kunden blir det inga affärer, därför är kunden viktigast. När 
hon gick därifrån hade hon med sig underlag till en stor artikel 
om kundbemötande plus fribiljetter till bio och Oscarsteatern. 

— Det var min första intervju, och då lärde jag mig att folk inte 
bits. Sedan dess har jag aldrig varit rädd för att prata med någon, 
skrattar Maja-Lisa.

BÖRJADE FRIL ANSA SOM NYBLIVEN MOR
Hemma hos en kollega träffade hon samma år sin blivande man 
Folke Furusjö. Kärleken förde henne tillbaka till huvudstaden. 
Återigen var det Hakon Swensson som hjälpte henne till ett jobb, 
denna gång till en tjänst som reklamchef på Essve på Kungsholmen. 

Under två år skapade hon annonser för Essves produkter till 
allehanda tidningar medan Folke studerade. Men när första barnet 
kom 1944 skulle det bli omöjligt att hålla en barnsköterska på 
endast en lön. Någon mammaledighet med lön var det inte tal om.  

Hon började frilansa för sin tidigare arbetsgivare, gick på press-
visningar och skrev på nätterna — artiklar, referat och kåserier. 

— Jag minns det som en rolig tid då jag fick åka runt på allt 
möjligt. Jag jobbade nästan lika mycket som om jag skulle ha varit 
anställd, och tjänade dessutom bra med pengar. 

Maja-Lisa och Folke fick tre barn mellan 1944 och 1952, och 
som småbarnsmor ställdes hon inför nya utmaningar. Någon 
vidare hjälp i butikerna fanns inte att få.

— Jag hade köpt gula bomullströjor åt barnen som krympte 
förskräckligt i tvätten. Gick man tillbaka till affären fick man sig 
en uppläxning om att barnkläder skulle tvättas för hand. Det 
skulle jag veta och hade ingenting att sätta emot. 

Men när hon i mitten av 1940-talet upptäckte Konsument-
institutets produkttester, sög hon som rådvill småbarnsmor i 

sig allt hon kom över och tänkte att det måste finnas fler som 
hon. Hon började flitigt referera Konsumentinstitutets nyheter 
och tester. Förutom att tvätta barnkläder lärde hon sig vikten av 
objektivitet, trovärdighet och transparens. 

— Konsumentinstitutet var bergsäkra. Det skulle vara riktigt och 
sanningsenligt. Det var i denna skola jag lärde mig att allt skulle 
vara korrekt, testat och sant. Det tog jag med mig till Icakuriren.

När hon 1950 fick fast anställning på tidningen var konsument-
testerna en av tidningens redaktionella hörnstenar och mycket 
uppskattade av läsarna. Testerna redovisade allt ifrån dammsu-
gare till filterkaffe. Så småningom började fackredaktionen också  
att genomföra egna tester med hjälp av en testpanel. 

LINGONSYLTEN BLEV DROPPEN FÖR VD
Mindre nöjd var styrelse och ledning och handlarna, vars produk-
ter jämfördes i testerna, och ibland fick sämre betyg än konkurren-
ten KF:s. Det fanns ingen anledning att skriva om konkurrentens 
produkter, ansåg man. 

— Många ville att Icakuriren skulle vara en Ica-tidning och 
användas som ett marknadsföringsorgan. Men hon gav sig inte, 
säger Roland Fahlin.

Under många år fick Maja-Lisa strida för sin sak, redaktionens 
oberoende och konsumenternas rätt till oberoende granskning, 
en period hon minns som jobbig.

— Det blev ofta ett jäkla liv. Värst av alla var Hakonbolagets vd 
Carl-Hakon Swenson, han tyckte att det vi gjorde var förfärligt. 
En gång blev han så upprörd att han drämde näven i bordet och 
gick ut mitt under ett sammanträde. 

Det var incidenten med lingonsylten Maja-Lisa Furusjö minns 
bäst. Någon i ledningen hade kommit över ett slutkorrektur av 
nästkommande nummer, i vilket konsumenttestet redogjorde 
för att Icas lingonsylt hade tillsatt färgämne. 
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Kungligt. Kungen och drottning Silvia på besök i Icas provkök 
1981. Till höger om Maja-Lisa står en halvt skymd Asta Östenius, 
chef för provköket.
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Hon förbjöds först att publicera testet.  
— Styrelsen försökte på alla sätt att få mig att ändra mig, men 

jag förklarade för dem att jag gör er en stor tjänst genom att visa 
att det finns hederlighet bakom uppgifterna. Nästa gång vi redovi-
sade att Icas produkt hade bäst resultat, skulle läsarna lita på det. 

De livliga diskussionerna varade i timmar, men Maja-Lisa stod 
på sig. Hon berättar att hon var så upprörd när hon lämnade Icas 
huvudkontor på Odenplan, att hon gick raka vägen till restau-
rang Gyldene Freden i Gamla Stan och belönade sig själv med 
en lyxmiddag. 

— Jag satt där och lugnade ner mig, och betalade 450 kronor 
ur egen ficka. Jag tänkte att de minsann inte kunde köpa mig, att 
jag kunde betala för mig själv. 

FORSKNING OCH FOLKHÄLSA
Konsumenttesterna må ha varit kärnan i Icakurirens journalistiska 
uppdrag, men Maja-Lisa Furusjös gärning sträcker sig längre än 
så. Tidningen var snabb med att fånga upp allt som var viktigt 
för konsumenten och få ut forskning kring konsumentbeteende 
och sådant som kunde underlätta för husmödrarna. Tillsammans 
med Ica Provkök, med hushållslärare Asta Östenius i spetsen, 
genomförde Icakuriren folkhälsogärningar som att närings-
beräkna recepten i tidningens veckomenyer, hålla föredrag och 
demonstrationer om matlagning, hantverk och hushållsarbete. 

— Det kom så mycket nya grejer att det blev en modesak att vara 
konsumentskribent. På den tiden törstade konsumenterna efter 
nytt — saker att pröva på och sådant som underlättade. 

Något som då betraktades som banbrytande var Maja-Lisas 
och Asta Östenius arbete med att introducera de moderna köken, 
som skulle underlätta hushållsarbetet. 

I samarbete med Hushållningssällskapen valde de ut fem lant-
hushållskök som behövde renoveras, runt om i Sverige. 

Ägaren ingick avtal om att tidningen skulle få bygga om köket 
mot att man, under tre års tid, skulle låta folk komma och få 
titta på det. 

— Alla ställde upp, men en fick så mycket besök att hon höll på 
att gå under. En annan öppnade en kaffeservering för busslasterna 
och gjorde en affär på sina visningar.

Totalt renoverades fem moderna kök som var uppe till allmän 
beskådan och som Icakuriren skrev spaltmeter om. Idag för pro-
jektet tankarna till teveprogram som Äntligen Hemma.

VD TÄNKTE OM
Maja-Lisa Furusjös arbete sägs ha ändrat synsättet på konsu-
mentfrågor, och för det tilldelades hon 1984 Stora Journalistpriset.

”En orädd journalist, som aldrig tvekat att publicera sanningen 
om varor och tjänster. Tidigt insåg Maja-Lisa Furusjö vikten av 
objektiva tester och granskningar. Hon har genomfört ett test-
program som saknar motstycke i svensk press”, löd motiveringen.

— När de ringde och berättade trodde jag nästan inte att det 
var sant, men det var förstås verkligen roligt. Det var ett erkän-
nande, inte minst för att jag så ofta varit tvungen att försvara 
tidningens oberoende.

På senare år fick hon även ett erkännande av sin värsta veder-
sakare, vd Carl-Hakon Swenson. 

— Vi satt och drack kaffe efter ett styrelsemöte, då sa han ”om 
du visste vad du har gjort för Ica, du har lärt oss hur vi ska ta våra 
kunder”. Det betydde väldigt mycket för mig, och efter det blev 
jag en stjärna och fick vara med på stämmorna. •

Prövning. Av Konsumentinstitutet lärde sig Maja-Lisa vikten av oberoende tester, något som blev ett 
viktigt inslag i Icakuriren. Här är det dock juryn i baktävlingen Bakslaget som överlägger. 
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Maktfaktor. Sveriges ledande 
finansfurste under guldåren, 
Marcus ”Dodde” Wallenberg, på 
resande fot under 1960-talet.
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INVESTOR. Vid en obetydlig entrédörr på Arsenalsgatan i 
Stockholm finns namnskyltarna för ett av Europas största 

maktcentrum när det gäller både långsiktig ägarstyrning av 
företag och anslag till forskning: Wallenbergsfären. 

Under den sorterar en rad världsföretag, till exempel ABB,  
Astra Zeneca, Nasdaq OMX, Saab och Mölnlycke. 

I år fyller ägarbolaget Investor jämnt. 

I N V E S T O R  1 0 0  Å R

Sfärsonen 
 I ÅR BLIR INVESTOR 

     100 år
TEX T RONALD FAGERFJÄLL
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Wallenbergfamiljen är en närmast unik 
ägarinstitution som formats i samspel 
med svenska politiker och fondägare 
ända sedan grundaren André Oscar 
Wallenberg år 1856 startade landets 
förs ta moderna bank, Stockholms 

Enskilda Bank. Förvaltningsbolaget Investor introducerades 60 
år senare, som en av myndigheterna påtvingad avknoppning 
från banken, i familjen såg man det som att familjen tappade en 
del av motståndskraften.

Men det fanns flera skäl att starta Investor år 1916. Börshuset 
på Stortorget i Gamla Stan bågnade av aktivitet på grund av 
den kraftiga krigsinflationen. Spekulanter lånade pengar för att 
satsa i aktier när företagens lönsamhet bara blev bättre. Orsaken 
till detta var att svenska löner ständigt släpade efter så att mer 
pengar kunde stanna i företagen. Arbetarna demonstrerade mot 
”dyrtiderna” samtidigt som spekulanterna jublade över ”utdel-
ningsfesten”.

Wallenbergfamiljens nya företag Investor blev ett barn av sin 
tid, ett så kallat emissionsbolag, låt vara att det fick en ovanligt 
stor aktieportfölj från starten. Det fanns redan många sådana 
företag, oftast startade av banker. Emissionsbolagens affärsidé 

var att köpa upp och strukturera om företag så att de kunde 
introduceras på den nya, köphungriga börsen. Finansmannen 
Ivar Kreugers tidigare byggbolag Kreuger & Toll räknades allt 
mer in bland den här sortens aktörer. 

Wallenbergsläktens nye huvudman Marcus ”Härads höv-
dingen” Wallenberg (1864—1943) ville skapa en specialiserad, 
mer aggressiv organisation för aktieaffärer och det som vi idag 
kallar riskkapitalverksamhet. Banken hade problem med två 
olönsamma kundföretag, verkstadsföretaget Atlas och biltillver-
karen Scania-Vabis, som behövde omstruktureras, och man hade 
just gjort en lyckad storaffär genom att byta aktier i SKF mot det 
tidigare problemdrabbade bruksföretaget Hofors. 

”Häradshövdingen” såg det, att döma av hur verksamheten 
utvecklade sig, som att banken skulle ha två olika verksamheter. 
Den ena normal bankirverksamhet med olika fristående kunder. 
Det andra ”benet” skulle vara en egen företagssfär för att skapa 
värde och reserver för att stötta familjens framtida generationer. 
Hans äldre bror Knut Wallenberg (1853—1938) höll dessutom som 
bäst på att planera för en ”landsgagnelig” stiftelse (Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse) som inte bara skulle gynna industrinationen 
Sverige utan också trygga familjens framtida ägarinflytande.

50

Släktledning. Jacob, Marcus och Peter Wallenberg är sfärens ledarpersoner idag. 
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Investor genomförde under de sista krigsåren flera bejublade 
affärer, bland annat sammanslagningen av Atlas med ett ungt 
dieselbolag. Men så kom krigsslutet och strax efter detta en skarp 
deflation. Den utländska efterfrågan på svenska varor mer eller 
mindre försvann när pessimismen spred sig och lönerna i de 
krigshärjade länderna hamnade på halva den svenska nivån. 
Saken blev inte bättre i Sverige av att åttatimmarsdagen infördes 
i princip samtidigt (1919) och bidragen till familjer som drabbats 
av lockout höjdes. 

ÖVERLEVARE BL AND KONKURRENTER 
Lönerna blev i stället tröga när det gällde att anpassa nedåt. 
Ägarsverige gick från fest till svält. Ungefär en tredjedel av alla 
företagsägare i Sverige tvingades lämna sina värdelösa aktier till 
bankerna. Arbetslösheten blev så hög att Amerikaemigrationen 
tog fart igen medan de arbetare som lyckades behålla sina jobb 
tog ett steg upp i medelklassen. Ett riktigt ”stålbad” för industri-
företagen skapade Europas effektivaste tillverkning med stigande 
reallöner. En ny fas i svensk historia.

Emissionsbolagen hade knappt en chans att överleva, de föll 
som dominobrickor. Sist kraschade Kreuger & Toll våren 1932.

Men det fanns faktiskt ett undantag. Kallblodighet, lojal hus-
bank, bättre reserver och lyckade aktieaffärer gjorde att Investor 
kunde rida ut inte bara den svenska ägarkrisen utan också den 
amerikanska kraschen 1929 och till slut både Kreugerkraschen 
1932 och frysningen av de tyska tillgångarna efter nazisternas 
övertagande på 1930-talet.

Häradshövdingen och hans äldste son Jacob Wallenberg 
(1892—1980) visade sig vara sin tids mest kallblodiga krishante-

rare. De lade sig på försvar när Ivar Kreuger gick på offensiven. 
De gick ut i Europa och gjorde bytesaffärer för att få loss pengar 
ur Nazityskland. Den så kallade ”Wallenbergsfären” formades 
med Investor och ytterligare ett förvaltningsbolag, Providentia.

I Investor hände inte så mycket efter andra världskriget utom 
att ledningen försökte sälja delar av aktieinnehaven när kurserna 
stod högt och köpa när de stod lågt. Jacob Wallenberg hade visat 
sig vara en gudabenådad aktiespekulant och fortsatte att göra 
bra affärer. 

Av bolagen från Kreugerboet märktes däremot inte så 
mycket. L M Ericsson ägdes till stor del av amerikanska IT&T 
och Tändsticksbolaget stagnerade. Desto mer betydde investe-
ringarna i basindustriföretag som Stora Kopparberg och varu-
husexpansionen i Turitz.

LILLEBROR TAR ÖVER
Försöken att rädda de tyska åtagandena hade lett Wallenberg-
familjen in i Boschskandalen, ett bulvanägande av tyska företag 
i USA som nesligen avslöjats. Det var på vippen att Jacob och 
hans yngre bror Marcus blev svartlistade. För att blidka amerika-
nerna lämnade den äldre brodern ledningen av banken till den 
yngre som ansågs mindre belastad. Det var så Marcus ”Dodde” 
Wallenberg (1899—1982) fick ett fast grepp om banken och många 
av företagen i Investor och Providentias portföljer.

”Dodde” blev i själva verket under den långa återuppbygg-
naden av Europa den mäktigaste industriledare som Sverige 
någonsin haft, på grund av sin handlingskraft och förmåga att 
arbeta med pragmatiska upplägg. ”Spela bollen där den ligger”, 
brukade han säga. >

Ursprung. André Oscar Wallenberg 
startade Stockholms Enskilda Bank 
1856, vilken blev grunden för släkten 
Wallenbergs framgångar. 

Verkstadsindustri. Investor låg bakom sammanslagningen av Atlas och Diesel Motors 1917. 
Här en bild från nybildade Atlas-Diesels fabrik på 1920-talet. 
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Finansfursten skulle med tiden bli ledande i 33 företagsstyrelser 
och ordinarie ledamot i ytterligare 31, företag som kontrollerades 
av Investor och Providentia. Den äldre brodern Jacob arbetade 
mer i det tysta med god betalningsberedskap som främsta priori-
tet. Wallenbergarna sålde knappt några aktier utan köpte snarare.

BRÖDERNA KOMPLET TERADE
”Dodde” var inte lika intresserad av renodlad bank- och aktieverk-
samhet. De stora möjligheterna såg han inom de stora företagen 
som växte ifrån den lilla hårt reglerade banken Stockholms 
Enskilda. Han trodde på värdet av att konkurrera utomlands, 
först då visade det sig om företagen var överlevnadsdugliga. När 
det gällde teknikens möjligheter visionerade han passionerat om 
de stora möjligheter som atomkraft, flyg, bilism, telefonteknik, 
datamaskiner och annat skulle ge landet.

Det var en person med viljekraft som med åren blev allt mer 
van att vara åtlydd. Båda bröderna var på ett nästan unikt sätt 
uppfostrade av fadern i ständiga seminarier i finansieringsteknik, 
industripolitik och familjens mission. Detta gjorde att de kunde 
arbeta vidare sida vid sida trots en allt frostigare inbördes relation. 

Marcus blev drivande i en rad av de stora projekt som präglade 
svenskt näringsliv, sådana som nordiska flygkonsortiet SAS, de 

olika militärflygplanen och atomkraften. Han var aktiv utvecklare 
av bolagen Saab, Incentive och Electrolux. Han köpte tillbaka 
L M Ericsson.

Jacob gav sina företagsledningar längre tömmar. Hans roll var 
att ställa kritiska frågor men inte att detaljstyra, något brodern 
gärna gjorde. 

År 1971 kom nyheten att banken skulle gå ihop med Skandi-
naviska Banken och att familjen skulle bli minoritetsägare i den 
nya banken. Nybildade Skandinaviska Enskilda Banken, som 
varken var skandinavisk eller enskild, började genast att glida 
ifrån familjen, trots att ”Dodde” var kvar som styrelseordförande. 
I mitten och slutet av 1970-talet kom dessutom en allvarlig indu-
strikris, en följd av oljekrisen 1973, och skapade stora problem i 
flera av sfärens företag, särskilt Stora Kopparberg. 

”Doddes” storhetstid var slut och han tvivlade på att yngste 
sonen Peter räckte till som ny huvudman.

INVESTOR HAMNAR I CENTRUM
Ingen kunde ana att det lilla förvaltningsbolaget Investor skulle bli 
centrum för Wallenbergsfärens aktiviteter. Men så blev det under 
Peter ”Pirre” Wallenbergs (1926—2015) ensamma, lyckosamma 
och långvariga huvudmannaskap. >

I N V E S T O R  1 0 0  Å R

Skiljelinjer. Styrelsemöte i LM Ericsson i juli 1964. På ena sidan bordet sitter Wallenbergsfärens representanter, bland andra Lars-Erik Thunholm från 
Skandinaviska banken, Marcus (mitten) och Marc (längst bort) Wallenberg. På andra sidan bordet, i andra ringhörnan, Svenska Handelsbankens vd Hans 
Theobald Holm och vice vd Björn Lundvall.
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INVESTOR OCH WALLENBERGARNA

P E T E R  P O K E R ,  1 9 5 9 –

M A R C U S  H U S K Y ,  1 9 5 6 –

J A C O B ,  1 9 5 6 –

M A R C U S  H Ä R A D S H Ö V D I N G E N ,  1 8 6 4 — 1 9 4 3

A N D R É  O S C A R ,  1 8 1 6 — 1 8 8 6

M A R C U S  D O D D E ,  1 8 9 9 — 1 9 8 2

1 9 7 1  EXPORT-INVEST BILDAS

1 9 1 7  INVESTOR BÖRSINTRODUCERAS 1 9 9 1  KÖPER OCH AVNOTERAR SAAB SCANIA

1 9 2 4  ASTRA FÖRVÄRVAS FÖR 1 KR 1 9 9 2  FUSION MED PROVIDENTIA

1 9 5 6  BLIR STORÄGARE I ELECTROLUX 2 0 0 6  WM-DATA SÄL JS TILL LOGICA

1 9 6 3  INCENTIVE BILDAS 2 0 0 6  KÖPER UT GAMBRO

1 9 2 5  BLIR STORÄGARE I ASEA 1 9 9 4  FUSION EXPORT-INVEST

1 9 7 1  INVESTOR VIKTIGARE NÄR SEB BILDAS 2 0 0 8  SÄL JER SCANIA

1 9 4 0  ÖPPNAR KONTOR I NEW YORK 1 9 9 6  SCANIA ÅTERNOTERAS

2 0 1 0  KÖPER MÖLNLYCKE

1 9 4 6  PROVIDENTIA BILDAS 1 9 9 6  STORA GÅR IHOP MED ENSO

1 9 7 8  HK FLYTT TILL ARSENALSGATAN 2 0 1 3  KÖPER PERMOBIL

1 9 8 2  PATRICIA BILDAS 2 0 1 3  SÄL JER GAMBRO

1 9 4 9  FÖRSTA VD, FRANS G. LIL JENROTH 1 9 9 9  FUSIONEN ASTRA+ZENECA SLUTFÖRS

2 0 1 4  STÖRSTA
ÄGARE I WÄRTSILÄ

1 9 5 0  BLIR STORÄGARE I ERICSSON 2 0 0 2  STORÄGARE WM-DATA

1 9 1 6  INVESTOR GRUNDAS 1 9 8 6  ASEA OCH BROWN BOVERI GÅR SAMMAN

1 9 6 9  SAAB & SCANIA-VABIS SLÅS SAMMAN 2 0 0 8  SÄL JER OMX

1 9 1 9 
E F T E R K R I G S D E F L A T I O N E N 

O C H  Ä G A R K R I S E N

1 9 0 0  1 9 1 0  1 9 2 0  1 9 3 0  1 9 4 0  1 9 5 0  1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 8 0  1 9 9 0  2 0 0 0  2 0 1 0  I D A G

1 9 3 2 
K R E U G E R K R A S C H E N

1 9 7 3 
O L J E K R I S E N 

B R Y T E R  U T

1 9 7 7 
S T O R 

I N D U S T R I K R I S

1 9 9 0 
F I N A N S -  & 

F A S T I G H E T S K R I S

2 0 0 2 
I T - B U B B L A N 

S P R I C K E R

2 0 0 8 
G L O B A L 

F I N A N S K R I S

1 9 2 9 
B Ö R S K R A S C H  I  U S A

Industrikarriär. Längst fram i mitten Peter ”Pirre” Wallenberg. Mot fadern ”Doddes” vilja gjorde han karriär inom industrin, 
och arbetade sig bit för bit allt högre på chefsstegen i Atlas Copco. Här under ett besök med företaget i dåvarande Rhodesia, 
nuvarande Zimbabwe.  

K N U T ,  1 8 5 3 — 1 9 3 8

J A C O B ,  1 8 9 2 — 1 9 8 0

P E T E R  P I R R E ,  1 9 2 6 — 2 0 1 5

M A R C  B O Y - B O Y ,  1 9 2 4 — 1 9 7 1

 FOTO ATLAS COPCOS HISTORISKA ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA
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Firande. Uppvaktning när Skandinaviska banken fyller 100 år 1964. 
Sittande Jacob Wallenberg, stående Marcus ”Dodde” Wallenberg 
(glasögon) och Marc ”Boy-boy” Wallenberg. Längst till vänster 
oidentifierad bankmedarbetare.
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Mellan ”Dodde” och yngste sonen Peter hade tidigt en ansträngd 
relation uppstått. Peter protesterade mot faderns hårda regemente 
genom att dra sig undan. Utbildningstiden kännetecknades av 
håglöshet. Efter juristexamen fick ynglingen erbjudandet att 
praktisera i Atlas Copco. Industrigubbarna skulle ”göra karl av 
pojkfan”, så att han kunde börja på banken, men det blev i stället 
inledningen till en livslång nära relation mellan Peter och detta 
företag. Mot faderns vilja gjorde han en lång industrikarriär 
utomlands som avbröts alldeles innan den skulle krönas med 
vd-jobbet. Brodern Marc Wallenbergs självmord 1971 och en 
egen hjärtinfarkt kom emellan. Peter fick bli styrelseordförande, 
en befattning han behöll ända fram till pensionen.

NY EXPERTIS
För första gången fick den gamla bankfamiljen en huvudman 
som var expert på marknadsföring av industriprodukter. Under 
faderns återstående liv fick han först vara novis i banken, men efter 
faderns död trädde han snabbt fram och tog makten i Investor, 
Providentia och Wallenbergstiftelserna.

Banken kunde Peter inte rå på, så Investor fick bli både invest-
mentbank och ägarkonsult under en tid då devalveringar följdes 
av storvinster i de svenska industriföretagen. Peter engagerade 
sig i omstrukturering av skogsindustrin och skapandet av ABB 
som till att börja med såg succéartat ut. Vid sin sida hade han 
ständigt Investors vd Claes Dahlbäck.

Investor sålde i god tid före finans- och ägarkrisen från hösten 
1990 både sitt fastighetsinnehav och verksamheten i finans-
bolaget Vendor. Men ett utköp av industriföretaget Saab-Scania 
såg för en tid ut att hota hela Wallenbergsfären, när problemen 
tornade upp sig. Men trycket lättade mirakulöst när den svenska 

riksbanken släppte den svenska valutan fri hösten 1992. Astras 
magsårsmedel, Ericssons mobiler och Scanias lastbilar tog för sig 
av världsmarknaden. S-E-Banken blev Wallenbergkontrollerad 
igen av bara farten. Peter Wallenberg kunde 1996 dra sig tillbaka 
till rollen som styrelseordförande i stiftelsen medan ABB:s Percy 
Barnevik blev styrelseordförande i Investor i väntan på nästa 
generation. Investor slukade systern Providentia.

I näringslivet är inget beständigt. Fem år senare krisade både 
Ericsson och ABB. Barnevik fick sparken av huvudmannen 
medan något som såg ut som en makttrojka började formas 
av Peters båda söner Jacob, f. 1956, Peter ”Poker”, f. 1959, och 
kusinen Marcus ”Husky”, f. 1956. Jacob är sedan dess styrelse-
ordförande i Investor.

När Peter dog 2015 var successionen därför väl förberedd 
och en ny bild av Wallenbergsfären klarnade under Investors 
hundrade år. Makten var tydligare flyttad till stiftelsenivån och 
Wallenbergsfärens enda mål är i framtiden att generera medel 
till svensk forskning. Investor förvaltar de stora publika börsinne-
haven i samspel med de stora svenska ägarfonderna. Sidobolaget 
Patricia driver mer i skymundan en rad helägda företag, EQT 
verkar som ett renodlat riskkapitalföretag och ytterligare ett 
förvaltningsbolag FAM, prövar olika utvecklingsalternativ.

MÅNGA DROPPAR SMÅ
Man kan konstatera att verksamheten under hundra år tydligt 
har överträffat utvecklingen på börsen. Under en så lång period 
ger en eller annan procentenhets skillnad i slutänden enorma 
skillnader i förvaltningsresultat tack vare ränta på ränta-effekten, 
något som också är själva poängen med att ha en långsiktig syn 
på ägande. •

Maktdelning. Ett ögonkast räcker för att notera en avgörande skillnad mellan gårdagens och dagens Investorstyrelser. Idag har kvinnorna tagit plats vid 
bordet. Från vänster Magdalena Gerger, Johan Forssell, Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, Tom Johnstone, Helena Saxon (styrelsens sekreterare), Hans 
Stråberg, Grace Reksten Skaugen, Josef Ackermann, Marcus Wallenberg, Lena Treschow Torell, Sara Öhrvall. (Styrelsen i februari 2016.)
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Vilken företagshistoria vill du se berättad?
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48-50, 167 33 Bromma

info@naringslivshistoria.se näringslivshistoria.se/förlaget

FÖRLAGET NÄRINGSLIVSHISTORIA är Centrum för Näringslivshistorias nystartade 

förlag. Vi ger ut böcker som berättar företagens och näringslivets historia. Våra bok-

projekt utgår från det rika källmaterial som finns i de tusentals företagsarkiv som vi 

sköter på uppdrag av företagsledningar och ägare. 

VÅRA FÖRSTA 
BÖCKER

Gustav Dalén 
En biografi av Anders Johnson Peder Herzog 

– bokbindaren som började bygga 

En biografi av Per Dahl

Vin & Sprit 

– Från politik till marknad

En företagsberättelse 

av Hans de Geer

I världsutställningarnas tid
– En antologi om kungahus  

och näringsliv 

Red: Anders Houltz
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K RÖ N I K A

Konditoriet som överlevt 
BÅDE NAZISTER OCH KOMMUNISTER  
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Edward Blom är en tevepersonlighet och skribent med särskild 
inriktning på matens, dryckens och näringslivets kulturhistoria.  

Vid sidan om anställningen i eget bolag är han även knuten  
till Centrum för Näringslivshistoria som fellow writer.

Besöket på ett konditori i Krakow tar Edward Blom och hustrun med  
på en historia om företagsamhet, diktaturer och motståndskraft. 

E N  E F T E R M I D DAG  I  AU G U S T I  satt jag med min familj 
på det underbara kaféet Noworolski mitt i Krakows gamla 
stad, med utsikt mot Mariakatedralen och det myllrande 
folklivet på Stora torget. Vi njöt av äppeltårta (min hustru), 
jordgubbar med osötad grädde (jag) och några fylliga porter 
(båda); pianomusiken porlade ur de inre salongerna, solen 
sken, vi läste högt ur en roman av Isaac B. Singer — och livet 
var så där härligt som det bara kan vara en ledig sommardag 
på en uteservering. Men när vi läste kaféets historik i menyn 
insåg vi hur Polens dramatiska 1900-talshistoria, som satt 
djupa spår överallt i staden, speglas även i denna skenbart 
okomplicerade näringsverksamhet. 

D E T B Ö R J A D E 1 9 10 , då sockerbagaren Jan Noworolski kom 
till Krakow från hemstaden Lvov. Med en gedigen konditorsut-

bildning i bagaget köpte han 
in sig i en äldre kaffestuga 

belägen i Klädeshallarna, 
som sedan medeltiden 
utgjort centrum för sta-

dens handel. Han lät 
modernisera kaféet 
till en exklusiv inrätt-

ning enligt dåtidens kosmopolitiska ideal. Något liknande 
fanns inte i hela Krakow, och stället blev raskt ett populärt 
tillhåll för dem som ville se och synas.

M A N  K A N  L ÄT T  TÄ N K A  S I G  G Ä S T E R N A  på Noworolski 
diskutera allt som hände i deras samtid över en kopp kaffe: 
första världskrigets utbrott och förlopp bara några år efter 
kaféets öppnande, hur det österrikisk-ungerska väldet bröt 
samman, hur Ryssland blev Sovjetunionen och Polen återska-
pades som nation, varvat med mer triviala vardagssamtal. När 
nationalsocialisterna intog Polen i september 1939 blev Krakow 
centrum för ockupationsmakten. Stora torget fick heta ”Adolf 
Hitler Platz”, och 1941 tog de även över Jan Noworolskis företag. 
Som polack tilläts han varken driva eller arbeta på konditoriet, 
vilket byggdes om till restaurang för tyska officerare.

E F T E R K R I G E T  ÅT E R F I C K FA M I LJ E N  N OWO RO L S K I 
äganderätten, och tillsammans med sin son Tadeusz byggde 
Jan Noworolski åter upp sin rörelse så att den återfick sin forna 
glans. Men lyckan blev kort: bara fyra år senare fastställde den 
nya socialistiska regimen att Noworolski-kaféet var ”överflö-
digt”, och tog helt sonika över det. Under namnet ”Sukiennice” 
(Klädeshallarna) drevs kaféet i statlig regi i flera decennier.

År 1991 när Polen åter blivit ett fritt land fick äntligen Tadeusz 
Noworolski, då 86 år gammal, tillbaka det konditori som hans 
far grundat. Men det hade inte skett per automatik utan krävt 
en 103 dagar lång sittstrejk till den gamle mannens stöd.

N U M E R A  D R I V S F Ö R E TAG E T  av hans sonson Wojciech 
Noworolski, som renoverat etablissemanget så att det känns 
som vore det åter 1910-tal. Vi turister hade aldrig anat histori-
ens många vändningar och den företagande familjens kamp 
om de inte klokt nog skrivit den lilla historiken i menyn. •
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NY NORDISK DESIGN  
 
D O RO T H E A G U N D T O F T  

Historiska Media

Nordisk design är på väg att bli populär igen, nu 

under beteckningen ”New Nordic”. Det är i alla 

fall vad författaren Dorothea Gundtoft hävdar i 

den här boken, som är ett slags uppslagsbok om 

ny nordisk design. 

Efter en presentation av tio ”förgrundsgestal-

ter” som Arabia, Svenskt Tenn och Finn Juhl, por-

trätteras ett femtiotal av dagens ledande nor diska 

designers. 

Det som främst skiljer sammanställningen 

från tidigare liknande genomgångar är att nu 

också norska och isländska designers bör-

jar göra tydliga avtryck. Avslutningsvis finns 

ett antal intervjuer där internationella röster — 

bland dem Amanda  Dameron, Paul Smith och 

Ilse Crawford — kommer till tals om nordisk 

design och pekar ut egna favoriter.

Ny nordisk design är en initierad, bildrik och 

väl formgiven spaning om vad som är på gång just 

nu i den nordiska designvärlden.

Den ger också ett antal definitioner av nordisk 

design, vilka kan sammanfattas som enkelhet, om- 

sorg om detaljer, respekt för hantverket och hög 

mysfaktor. 

/Börje Isakson

STÄNDIGT HUNGRIG  
— HUR JAG GICK FRÅN ATT SÄLJA MAJBLOMMOR 
TILL ATT SKAPA SVENSKA MCDONALD’S  
 
PAU L L E D E R H AU S E N  

O C H PE T T E R K A R L S S O N  

Albert Bonniers förlag

Paul Lederhausens hunger gällde naturligtvis 

aldrig mat, det han hungrade efter var revansch.

Och det fick han. Ständigt hungrig är en fram-

gångskatalog om en dyslektisk man som blev 

hårt behandlad av sin far: Han blev elitsimmare, 

kustjägare, lovande pälshandlare, grundare av 

Paul Lederhausen AB med företagen Grillkungen, 

Salladskungen och Kryddkungen. Och fick 1972 

uppdraget att på tre år starta fyra McDonald’s- 

serveringar i Norden.

Det lyckades han med. Och de blev ju några fler 

— närmare 230 stycken — innan Paul Lederhausen 

1994 överlämnade vd-posten i svenska McDonald’s 

till sin son Mats. 

Paul Lederhausens självbiografi och företags-

historia skildrar en idérik, otålig och extremt 

resultatinriktad entreprenör. Det är en livfull och 

lagom avslöjande berättelse om en människa och 

företagsbyggare som verkligen visat att han dög. 

/Börje Isakson

HISTORIEN OM NIKE  
 
PH I L  K N I G H T
Pintxo förlag

Amerikanska Nike tillhör idag världens ledande 

företag inom utrustning, som skor, för elitidrottare. 

Under 2015 omsatte det cirka 240 miljarder kronor. 

Denna jätte grundades 1963, då Phil Knight  

började förverkliga sin galna idé: att importera 

löparskor från Japan och ta upp kampen med 

Puma och Adidas.

Han lyckades och startade företaget Blue  Ribbon 

tillsammans med löpartränaren Bill Bowerman. 

Men de japanska leveranserna kom alltid för 

sent. Och när det 1971 stod klart att det japanska 

företag de samarbetade med försökte ta över Blue 

Ribbon, startade de Nike. 

Sedan dess har företaget följt sin slogan ”Just 

Do It”, genomfört fler galna idéer, presenterat nya 

typer av skor inom de flesta sporter och blivit en 

stor aktör inom ungdomsmode. 

Phil Knights skildring av hur det varit möjligt 

är en mycket underhållande berättelse om hur 

en glömsk och tankspridd ung man skapar ett 

miljard företag tillsammans med ett gäng egen-

sinniga kufar och nördar — som lyckas kanske just 

därför att de är så egensinniga.

/Börje Isakson
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FÖRETAGSQuizet Testa dina kunskaper om näringslivshistoria!

FÖRETAGET Etablerades 1862 i 
Köpenhamn av de tre 
schweiziska bröderna 
Bernhard, Christoph 

och Nuttin.

1901 byggdes 
 fabriken i Ljungsbro, 

som idag  
producerar 22 000 

ton varor per år.

1969 förvärvade de 
Choklad AB Thule, 
och därigenom kom 
produkten Plopp in i 

sortimentet.

 

Kexchoklad, Mums-
Mums och Romerska 

bågar är tre andra 
paradprodukter.

Som sloganen från 
1921 säger: Tag det 

rätta, tag …

PROFILEN Två av hans mindre 
kända verk är 

Tulpanmysteriet och 
Halloj Holland.

Är idag vd för 
bolaget Brain 

Academy.

Grundade 1989 
produktionsbolaget 
Baluba, som idag är 

dotterbolag till MTG.

Utöver sina 
bolagsengage-

mang har han även 
hunnit med att leda 

Så ska det låta, 
Melodifestivalen och 
Dansbandskampen. 

I början av 1990-
talet blev han och 
Fredde Granberg 

rikskändisar genom 
tevekaraktärerna 
Ronny och Ragge.

ÅRTALET Direkta telefonlinjer 
mellan Stockholm 

och Paris resp. 
London öppnas.

Solvalla travbana 
invigs den 31 juli 

detta år.

Drygt två månader 
tidigare, den 20—21 
maj, flyger Charles 

Lindbergh The Spirit 
of St. Louis över 

Atlanten.

I USA har den första 
egentliga ljudfilmen, 

”Jazzsångaren”, 
premiär på hösten.

Den första serietill-
verkade Volvobilen, 
med smeknamnet 
”Jakob”, rullar ut 
från fabriken på 

Hisingen i Göteborg.

PRODUKTEN Det första exem-
plaret av produkten 
togs i bruk 1958 och 

höll bara i ett par 
timmar.

Idag tillverkar 
många företag 

varianter av pro-
dukten. Medtronic, 

Biotronik och 
Cormedica är några 

av dem.

Världens första 
användare av 

produkten, Arne 
Larsson, använde 

26 stycken sådana 
under sin livstid.

Är ungefär lika stor 
som en tändsticks-

ask och placeras 
vanligtvis under 

nyckelbenet.

Rune Elmqvists 
hjärtstimulator 

räknas som en av 
de stora svenska 
uppfinningarna i 

modern tid.

ORTEN En av Sveriges 
äldsta städer. 

Ortsnamnet syftar 
på de olika nedskär-

ningarna i jorden.

Här har butiks-
kedjan Jula sitt 
huvudkontor.

Sommarlandet som 
bär stadens namn, 

invigt 1984, tar 
emot cirka 300 000 

gäster per säsong.

På 1980-talet 
blev staden genom 

skivbolaget Mariann 
Grammofon ett 

centrum för schlager 
och dansband.

Sommarlandet och 
skivbolaget är bara 
två av många verk-
samheter signerade 
bygdens store son, 

Bert Karlsson.

FRÅGEKONSTRUK TÖR GUSTAV SVENSSON 

Företaget: Ctoetta Profilen: Peter Settman Produkten: Pacemakern Årtalet: 1927 Orten: Skara.
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B O N A D E N F E M B L O M M O R  SK A PA DE S AV textilkonstnären Agda Österberg (1891—1987) 
som en gåva från SPP:s (Sveriges Pensionsanställdas Pensionskassa, idag Alecta) personal 
till företagets 50-årsjubileum 1967. Konstigt kan tyckas, men till historien hör att Österberg 
råkade vara SPP:s första aktiva medlem. 

1916 blev hon anställd som mönsterritare hos föreningen Handarbetets vänner, vilken 
1917 blev SPP:s första försäkrade förening. Eftersom Österberg var yngst bland dem som 
anmäldes för pension, blev hon också medlem nummer ett. 

Agda Österberg föddes 1891 och kom från fattiga förhållanden i en syskonskara av sex. 
Vid tolv års ålder dog hennes far, vilket ledde till att hon fick ta anställning som husa hos 
en kommendörsfamilj.

AV  E N  S L U M P  KO M  Ö S T E R B E RG S  konstnärliga talang fram och hon fick genom ett 
månatligt stipendium möjlighet att först studera på Althins målarskola, för att därefter 
läsa vidare på Tekniska skolans Högre Konstindustriella skola, idag Konstfack. År 1914 tog 
hon examen och två år senare anställdes hon som mönsterritare av Handarbetets vänners 
(HV) ledare Carin Wästberg.

År 1917 blev alltså Österberg som första person försäkrad av SPP. De som anmäldes för 
pensionsförsäkring var de som på HV kallades för ”fröknar” — det vill säga de kvinnor ur 
överklassen för vilka det textila konstnärliga handarbetet var det enda möjliga förvärvs-
arbetet och som tog en naturlig plats i HV:s ledning — samt de kvinnor som jobbade med 
det konstnärliga, de så kallade artisterna, till vilka Österberg hörde. 

F R A M  T I L L  1 9 2 6  VA R  AG DA  Ö S T E R B E RG  anställd på flera olika poster inom HV. 
Därefter tog hon anställning på Diakonistyrelsens företag för kyrklig konst, AB Libraria, 
vilket hon ledde fram till 1940. År 1933 flyttade Österberg från Stockholm och bosatte sig i 
närheten av Varnhems klosterkyrka, där hon också grundar textilateljén Tre Bäckar. Där 
skapade hon textilier till fler än 500 kyrkor enkom i Skaras och i Göteborgs stift. 

Det gick bra för Agda Österberg; år 1936 beställde Prins Eugen en matta till sitt 
Waldemarsudde och året därpå deltog hon med ett större verk — Johannes uppenbarelse 
— på Världsutställningen i Paris. År 1951 tilldelas Agda Österberg den kungliga medaljen 
Illis Quorum av femte storleken för betydande konstnärlig gärning.

Trots att hon lämnat HV och blivit egenföretagare så var Österberg fortsatt knuten till 
SPP som så kallad direktbetalare. När pensionskassan fyllde 50 år kan man anta att det var 
givet att den som skulle skapa gåvan från de anställda till företaget var Agda Österberg. 
Fram till sin död 1987 var hon återkommande i SPP:s interna och externa kommunikation 
och gratulerades till exempel alltid på sin födelsedag.

F E M  B L O M M O R  Ä R  E N  S T O R  B O N A D , 180 × 160 centimeter och gjord med tekniken 
röllakan, en enklare typ av gobelängväv. De fem blommorna symboliserar var och en ett 
passerat decennium i företagets historia med årtal och antal årtionden i pistillen. I det 
nedre högra hörnet står det tydligt SPP och under det ”Från personalen”. 

Det är ett färgstarkt och sprakande verk där geometriska former blandas med böljande 
växtlighet, med blommor som går från vitt och gult till klarrött och där metalltrådar har 
vävts in för att skapa en glittrande effekt. Bonaden hängde länge på Alectas huvudkontor på 
Regeringsgatan 107 men finns numer i företagets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. 

För mig symboliserar bonaden den lilla människan i det stora sammanhanget — hur 
historien om Agda Österberg berättar om grunden till företaget och hur det till sist är de 
försäkrade som skapar det som vi idag kallar Alecta och som i år fyller hundra. •
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Färgstark. Agda Österberg var den första SPP försäkrade. 
När företaget fyllde 50, beställde personalen sin present från 
konstnärinnan. Nyligen släpptes en bok om Agda Österberg,  
Agda Österberg — en livsvandring i färg, av förlaget Happy Minds.

Det gick bra för Agda Österberg; år 1936 beställde Prins  
Eugen en matta till sitt Waldemarsudde och året därpå deltog 
hon med ett större verk — Johannes uppenbarelse — på Världs-
utställningen i Paris. År 1951 tilldelas Agda Österberg den 
kungliga medaljen Illis Quorum av femte storleken.
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Prenumerera på Sveriges enda tidskrift om företagshistoria!

4 nummer (ett år) för 269 kronor

8 nummer (två år) för 519 kronor

Jag vill beställa: 

Du kan också beställa på foretagshistoria.prenservice.se 
– använd i så fall koden 332-332 10 02

Fyll i namn och adress:

Frankeras ej.
Mottagaren 

betalar portot

NAMN

ADRESS

EPOST

FÖRETAGSHISTORIA
c/o Titeldata

SVARSPOST
20570342
110 12 Stockholm

NÄSTA NUMMER AV FÖRETAGSHISTORIA 
I BUTIK DEN 7 MARS 2017

Nöjesindustrin

Kod: 332 1002

Kod: 332 1002

NÄR KREDIT BLEV VARDAG
Sverige är ett föregångsland när det 
handlar om att överge kontanter som be-
talmedel. Ingen annanstans är kredit- och 
betalkort lika självklara som här. Vi tittar 
på hur det gick till när kreditkorten kom. 

HAN RÄDDADE DET SVENSKA STÅLET
I början av 1970-talet var svensk stål industri 
ute på hal is. Räddningen hette Björn 
Wahlström, som med hårda nypor och kloka 
tankar styrde om till en hållbar produktion. 
I skuggan av en ny kris tittar vi på den förra. 

De är företagen som ser till att det alltid finns möjlighet att glömma bort 
vardagslunken för några timmar. Vi kikar in bakom barer och kulisser hos 
dem som roar oss andra. 



EDWARD BLOM RIESLING TROCKEN
ART.NR 74310, ÅRGÅNG: 2014, 

12%VOL, 750 ML, 89 KR
VIN FRÅN TYSKLAND

FRÅGA I DIN BUTIK ELLER 
BESTÄLL PÅ SYSTEMBOLAGET.SE

www.janake.se

ETT VIN FRÅN ETT VIN FRÅN 
FOLKKÄRE GASTRONOMEN FOLKKÄRE GASTRONOMEN 

EDWARD BLOMEDWARD BLOM

ETT TORRT, FRISKT OCH ETT TORRT, FRISKT OCH 
BLOMMIGT VIN MED BLOMMIGT VIN MED 

INSLAG AV VINBÄRSBLAD INSLAG AV VINBÄRSBLAD 
OCH FLÄDER.

SERVERAS SOM APERITIF SERVERAS SOM APERITIF 
ELLER TILL RÄTTER AV ELLER TILL RÄTTER AV 
FISK OCH SKALDJURFISK OCH SKALDJUR

Alkohol är beroende-
 framkallande.

Läs mer på norstedts.se

MATKULTUR  
i kokboksform

”En underbart inspirerande  
kokbok, generöst med fantastiska  
bilder, spännande recept och  
entusiastiskt berättad mathistorik.” 
Expressen Söndag om Kokkonst för livsnjutare

”Barock är ett ledord – och 
författaren blommar ut i sina 
tolkningar av klassiska recept: 
från en sjötunga Walewska till 
långlagade stekar.”
Gourmet om Allting gott och alldels för mycket
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