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centrum för näringslivshistoria har bland tusentals 
historiska arkiv också f lera byggföretag. I detta nummer  
tittar vi lite närmare på några av dessa.

Sven Olsson, initiativtagaren till det som idag är Cen-
trum för Näringslivshistoria, har gått ur tiden. (En nekrolog 
finns på s. 16.) Jag hade själv förmånen att tillsammans med 
Alexander Husebye få möta Sven Olsson för ett par år sedan 
med anledning av en intervju. Sven bjöd f lott på roquefort 
och portvin i sitt och hustruns vackra hem, kaffe dracks i den 
lilla trädgården. Själva intervjun gav han sedan, omgiven av 
böcker och under en bronsbyst (var det möjligen Branting?), 
uppe i sitt arbetsrum, vilket trots hans höga ålder ännu 
gjorde skäl för namnet. 

Sven var smedsonen som tagit sig vidare till läroverket 
och med tiden blivit både disputerad och lärd, men som ändå 
upplevde att kollegorna betraktade honom som en främman-
de fågel. Han var en person med mycket bestämda åsikter 
– lyckades faktiskt, trots sin vördnadsbjudande ålder, få mig 
lite förbannad ett tag under intervjun – men han var även en 
man med vackra visioner och en djup kärlek till arkivstudier. 
För honom handlade det inte bara om professionell forsk-
ning, utan om varje människas behov av att få sammanhang 
i livet genom att ta del av det gemensamma minnet: oavsett 
om det sedan rörde historien från företaget där man arbetade, 
idrottsföreningen man tillhörde eller staden där man bodde. 
Arkiven skulle stå öppna och alla skulle besöka dem.

Ett projekt i den andan, att göra historien tillgänglig för 
f ler, är den forskningsdatabas som Centrum för Näringslivs-
historia under våren lägger ut på nätet. Här finns samtliga 
artiklar vi publicerat under våra första 33 år. Texter från  
årsboken (1981–1995), från tidskriften Företagsminnen  
(1997 till idag) samt från alla de historiska cd-skivor och 
hemsidor vi producerat genom åren. Sammanlagt rör det  
sig om över 1 300 artiklar av nästan 500 skribenter. Gå in  
på www.naringslivshistoria.se/forska  
och sök på det som intresserar  
just Dig!

Som synes har vi denna gång
justerat Företagsminnens grafiska 
form. Hoppas ni uppskattar det! 
Har ni synpunkter på form eller 
innehåll så hör gärna av er. 

Hallå 
där!
Prenumerar du på denna tidskrift? 
Om inte är det nog dags att tänka om, 
fyra nummer per år kostar endast 200 
kr, då blir du dessutom medlem i Cen-
trum för Näringslivshistoria! Beställ 
omedelbums på tel 08-634 99 00 eller 
e-post: info@naringslivshistoria.se
Och kom ihåg – en prenumeration är 
en utmärkt gåva!

edward blom redaktör
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den ideella föreningen Centrum för Näringslivshistoria hanterar världens största samling av näringslivshistoria. Vi hjälper företag och organisationer att säker-
ställa och bevara historiskt intressant material på bästa sätt, samt att använda sin historia i olika former, internt och externt. Vi genomför och projektleder research, 
böcker, utställningar och webbprojekt. En viktig uppgift är att bistå forskare, skolor och allmänhet med research och kunskaper. Idag hanterar Centrum för Närings-
livshistoria närmare fem mil historiskt källmaterial, cirka tre miljoner fotografier, en halv miljon ritningar och tusentals föremål, från 1700-talet och fram till idag. 
Mer än 6 000 företag representerar alla storlekar och branscher. Deponerande företag förblir ägare till sitt material och har full kontroll över användningen. Stock-
holms Företagsminnen är en lokal förening som på Stockholms stads uppdrag hanterar material från företag som inte längre existerar. 

Omslagets framsida: Sveriges första motorväg löpte mellan 
Lund och Malmö och göts i betong av bl.a. Skånska Cement-
g juteriet (Skanska) 1952–1954. Bilden är tagen några år 
senare vid södra infarten till Lund. Fotograf Gösta Nordins 
bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Omslagets baksida: Original (skiss) till reklamaffisch för  
S:t Eriks Pilsener öl, ca 1900. Varumärket S:t Eriks öl  
överlevde in på 1960-talet. Carlsberg Sveriges bildarkiv  
hos Centrum för Näringslivshistoria. 

Följ Skanskas omväxlande historia från 1887 till idag.
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i sin bok Den amerikanska storstadens liv och förfall från 
1961 berättar författaren Jane Jacobs inlevelsefullt om en epi-
sod som målande och dramatisk illustrerar en av de viktiga 
funktioner som näringsidkarna fyllde i den klassiska staden.

Jacobs beskriver hur hon från sitt fönster en eftermiddag be-
traktat en lågmäld men skrämmande kamp mellan en man och 
en f licka i nioårsåldern. Medan hon betraktade hur mannen 
försökte locka och dra med sig f lickan vaknade staden till liv. 

Kvinnan som drev köttaffären på bottenvåningen kom ut 
och ställde sig med armarna i kors utanför sin butik. Deli-
katessbutikens ägare parkerade sig bestämt tillsammans med 
sina svärsöner på andra sidan gatan. Från den lokala baren 
kom två män ut medan låssmeden, frukthandlaren och tvät-
teriägaren anslöt sig från sina butiker. Fler och f ler männis-
kor betraktade samtidigt händelsen från sina fönster.

Utan att vara medveten om det själv hade den misstänk-
samme mannen omringats. Ingen skulle tillåta att f lickan 
blev bortrövad, även om det var okänt vem hon var.

Den klassiska stadens gator var levande gator med en 
blandad verksamhet, bostäder, butiker och kulturinstitutio-
ner. Mot detta reagerade modernisterna som inspirerade av 
män som Le Corbusier och sir Patrick Geddes förordade en 
uppdelad stad där människor skulle bo på ett ställe, arbeta  
på ett annat och handla på ett tredje.

Modernisterna skulle bygga framtidens boende. Istället 
lade de grunden för några av våra minst eftertraktade områ-
den som länge präglats av sociala problem, kriminalitet och 
utanförskap.

En av anledningarna till att den levande staden på ett helt 
annat sätt förmår skapa trygghet bygger på att det där finns 
en vardaglig övervakning som ingen poliskår kan ersätta. 
Ordningen på stadens gator och trottoarer är nämligen inte 
något som i första hand upprätthålls av polisen, även om 
dessa naturligtvis är nödvändiga.

En trygg stad kräver därför att gatorna ges förutsättningar 
att dra till sig människor. Därför är det viktigt med ett om-
fattande utbud av butiker och andra inrättningar som lockar 
dem dit. Byggnader som vänder sig mot gatan och en bland-
ning av olika verksamheter, inte minst f ler bostäder i kvarter 
som idag dör efter kontorstid, är också viktigt.

I Stockholms innerstad togs några viktiga steg på vägen 
mot ett återupprättande av den klassiska stadens värden  
under det cityförnyelseprojekt som bedrevs mellan åren 1998 
och 2002. Det arbetet kommer i år att återupptas under  
något som, arbetsnamnet Cityförnyelsen 2.0 till trots, har 
väldigt lite med modernism att göra.

Vi går framåt genom att lära 
oss av det som varit, genom att 
ta tillvara det bästa som staden 
har att ge.

krönikan | mikael söderlund 

Gatulivets återkomst

mikael söderlund är stads-
byggnads- och trafikborgarråd i 
Stockholms stad med stort intresse 
för historia och arkitektur. 
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i början av 1930-talet bodde 85 % 
av Stockholms invånare i hyreshus i 
innerstan. Bara hälften av bostäderna 
hade varmvatten och dusch. Det var 
trångt och mörkt och ohygieniskt för de 
allra flesta. Det var dass på gården och 
ibland 7–8 ungar i ett rum och kök.

Det fanns heller inte någon egent-
lig styrning av bostadsfrågorna från 
samhällets sida. Först mot mitten av 
30-talet fick man en bostadspolitik 
värd namnet. Politiken utvecklades  
parallellt med det vi brukar kalla funk-
tionalismen, med att man satte den 
tekniska sakligheten i första rummet  
i all formgivning.

Per-Albin Hanssons politiska kar-
riär var på stark frammarsch. Några 
av seklets mest namnkunniga arki-
tekter fick stort inf lytande: Ragnar 
Östberg, Gunnar Asplund och Sven 
Markelius. 

Det var depression och folk födde 
allt färre barn. 1934 kom Alva och 
Gunnar Myrdal med sin berömda bok 
Kris i befolkningsfrågan. Där talade 
man om städerna som ”steriliserings-
inrättningar”. Paret Myrdal hävdade, 
helt i linje med de rådande funktiona-
listiska idealen, att det krävdes ljusa 
och moderna bostäder för att unga par 
skulle vilja sätta bo och skaffa barn.

Så föddes Hammarbyhöjden, kal- 
lad ”den vita staden”, eftersom de hus 
som byggdes var vita eller i nästan  
vita nyanser.

Ljus och indraget vatten
Ragnar Östberg skapade ramarna för 
det som så småningom blev en stads-
plan. Man byggde parallella huslängor, 
alla placerade för att ge maximalt ljus-
insläpp. Husen var smala, 8–10 meter, 
och byggdes som regel tre våningar 
höga. Merparten av lägenheterna var 

Den vita staden

ettor och tvåor. Alla fick indraget 
varmt vatten och dusch, något som var 
långt ifrån självklart vid den här tiden.

Det här blev också den sista ge-
nerationen styckebyggda hyreshus. 
Den metoden tillät att man behöll 
träd och buskar mellan husen. Husen 
byggdes i första hand av små, privata, 
byggherrar. För dessa byggherrar var 
utbyggnaden av Hammarbyhöjden ett 
riskprojekt. Man visste ingenting om 
efterfrågan bland innerstadsborna.

Husen uppläts framför allt med 
hyresrätt, men hyrorna ansågs höga, 
åtminstone jämfört med nivåerna i de 
omoderna husen inne i stan. En stor 
etta, 44 kvadratmeter, kostade 115 
kronor i månaden. En normal arbetar-
lön var 350 kronor.

Husen befolkades ändå så småning-
om, även om det tog sin tid och krävde 
både lockpriser och annan marknads-
föring. Metoden att låta nyinflyttade 
bo kostnadsfritt till en början har 
använts också senare, t.ex. för att fylla 
de tomma lägenheterna i Hammarby 
Sjöstad runt det senaste sekelskiftet.

Barnrikehus
Dock, för lägenheterna i några av de 
nybyggda husen, fanns det tveklöst 
stor efterfrågan. Det var de särskilda 
barnrikehusen, byggda av det nybil-
dade bolaget Familjebostäder, idag 
ett av landets största allmännyttiga 
bostadsföretag. Barnrikelägenheterna 
fördelades av kommunen. Familjer som 
flyttade in skulle ha minst tre barn, 
annars kom man alls inte i fråga.

Redan när lägenheterna annonse-
rades ut första gången på våren 1936 
kom 2 715 ansökningar in. De sökande 
fick finna sig i en ordentlig granskning 
av sin betalningsförmåga, renlighet, 
ordningsamhet och hälsa.

Det vimlade av barn. I en port med  
sex lägenheter bodde 45 stycken. Barn-
rikehusen kom att kallas Myrdalshusen 
och hyresgästerna för myrdalingar. 

Myrdalingarna kryllar
Det hände att barnen från de ”vanliga” 
husen förbjöds leka med myrdalingar-
na. Det bäddade för sociala motsätt-
ningar. Ändå var merparten av de bo-
ende i de vanliga husen ganska enkelt 
folk, framför allt unga arbetarfamiljer 
från Södermalm. 

Folkmängden ökade snabbt: från 
150 personer 1935 till 12 780 personer 
10 år senare. Det kryllade av ungar 
överallt. Man etablerade småbutiker. 
Det fanns t.o.m. en biograf. Kommu-
nikationerna med stan förbättrades, 
även om det dröjde ända till 1958 
innan T-banan kom.

Under dessa de första decennierna 
växte framtidstron och Hammarby-
höjden fick med tiden ett allt bättre 
rykte: Nära naturen, men ändå inte så 
långt ifrån stan. Välordnat. Fridfullt. 
Ett bra ställe att bo på för den som 
ville leva lugnt med sin familj.

Antalet boende höll sig i stort sett 
konstant fram till mitten av 50-talet. 
Då började de första barnkullarna från 
mitten av 30-talet f lytta hemifrån. 
1985 bodde bara drygt 5 500 männis-
kor kvar. Var tredje var mer än 65 år. 
Ingenstans fanns det hiss.

Småbutikerna tvingades bomma 
igen när kundunderlaget sviktade. 
Hammarbyhöjden var rikt på gamla, 
men började bli fattigt på service och 
bekvämligheter.

Skojarnas paradis
Också husen blev alltmera slitna. En 
och annan oseriös fastighetsägare såg 
chansen att tjäna snabba pengar genom 
att hyra ut på korttidskontrakt, t.ex. 
till gästarbetare från Finland. Det gick 
att hyra en madrass på golvet för en 
natt. Andrahandsuthyrningar och om-
bildningar till bostadsrätt var legio.

Så kom Hammarbyhöjden att få 
rykte om sig att vara ”skojarnas para-
dis”. Det var inte särskilt svårt att

Nej, det handlar inte om en liten stad i solen på en  
grekisk ö. Eller om ett reservat för amerikanska miljonä-
rer i Florida. Det handlar om Hammarbyhöjden, en av  
de allra första svenska närförorterna. Om en stadsdel,  
som gjort en alldeles egen klassresa. | bim enström

 Tema bygghistoria
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Föregående sida: Equat, velit non eum exercilla feum irit lam ipit nonse corem ipsum de-
lesequat lor augiam duis dolortis nulla feumsan elisim voloreetue conullam, sum autat. 
Ut oloboreet utpat, veraestrud eugait andreet volorting ecte verci eugue tet at.

Det finns fortfarande inga hissar i de 
smala trevåningshusen. Men de nya 
invånarna behöver inga hissar. Inte än. 
Och lägenheterna är fortfarande ljusa 
och funktionella, om än små för den 
som bildar familj. Det genomtänkta 
konceptet fungerar bra än i dag. Det 
skapade förutsättningar för den vita 
stadens klassresa.

bim enström är civilekonom och jour-
nalist med bostadsfrågor som specialitet. 
Hon har varit anställd på Expressen  
och TV4 från starten 1990 och arbetar  
numera som frilansande skribent. 

rätterna är lägre än i innerstan, utan 
också för att Hammarbyhöjden har 
närhet både till krogliv på Södermalm 
och till friluftsaktiviteter i Nacka- 
reservatet strax intill. Snabbmats- 
köparen är inte längre hänvisad  
enbart till pizzeriorna. Det finns  
sushi-bar och latte-café. Konsum  
har föryngrat sitt sortiment. 

Hammarbyhöjden har blivit en  
attraktiv närförort med adresser som 
man inte längre behöver skämmas för 
att låta trycka på visitkortet. Det är 
inte en slump att det första mäklarföre-
taget etablerade sig vid torget 2005. 
Första halvåret det året var medelpriset 
per kvadratmeter 24 000 kr. De första 
bostäderna som är förmedlade 2007 
har haft ett medelpris på 33 300 kr per 
kvadratmeter, alltså nästan 40 % mer. 
Nybyggarna i den vita staden då, för  
70 år sedan, kunde föga ana denna för-
vandling.

komma över ett hyreskontrakt i  
Hammarbyhöjden på den svarta  
marknaden. Den som kunde sko sig  
på bostadsbristen i regionen gjorde  
det gärna. I många fall köptes slitna 
hyreshus billigt av ”fastighetshajar”. 
De tömde husen på hyresgäster, rus-
tade upp, ombildade till bostadsrätt 
och sålde dyrt.

Detta har pågått långt in på 2000-
talet. I dag är mer än 40 % av bestån-
det upplåtet med bostadsrätt och allt 
f ler är på gång.

Bostadsrätter och framtidstro
Och befolkningskurvan har vänt.  
5 500 personer 1985 var 20 år senare 
uppe i 8 000 och prognosmakarna 
tror på nästan 8 450 år 2010. De nya 
invånarna är unga, ofta välutbildade 
personer, som aktivt väljer att bo i  
just Hammarbyhöjden. Inte bara för 
att priserna på de allt f lera bostads-

Hammarbyhöjden 1956: buss 79 svänger in vid Finn Malmgrens Plan, varifrån den transporterar ”Den vita stadens” invånare in till 
Brunkebergstorg. Stockholms stadsmuseum.

Faktauppgifterna i artikeln  
är hämtade ur Arbetshandling 
A9:1985 av Ulrika Sax, Avdelnin-
gen för byggnadsfunktionslära  
på KTH.



7företagsminnen 2007;1

Motstående sida: Tue facil dit, senim quat. Ut autet prate vel iliscipit lobore modoloborem 
qui exeriure esed dolor se modolore exero del do od tet veniam ad dunt eugue tatuer sim

mitt i egnahemsområdet Ålsten 
byggdes åren 1932–1933 tolv radhus-
längor med sammanlagt 94 bostäder  
i funktionalistisk stil. Arkitekt var 
Paul Hedqvist och byggmästare var 
Olle Engkvist. Priset på ett radhus  
var 21 000 kr (drygt en halv miljon  
i dagens penningvärde). Målgruppen 
var medelklassen.

När radhusen stod färdiga i mars 
1933 anordnade Svenska slöjdfören-
ingen en utställning, Det moderna 
hemmet, där olika möbelfirmor fick 
inreda bostäderna. Utställningen blev 
mycket populär och redan andra dagen 
kom 2 300 besökare. 

Husen visade sig till en början vara 
svåra att sälja. De stod färdiga sam-

tidigt som Kreugerkraschen och den 
byggnadskris som följde, vilket gjorde 
att folk f lyttade från ytterområdena 
in till stan. Vid den tiden sågs Ålsten 
som ett ytterområde. Olle Engkvist 
själv menade också att många ansåg 
planlösningen alltför radikalt avvi-
kande. Även exteriören stack många 
i ögonen: funkisstilen hade ännu inte 
vunnit allmänhetens bifall och de  
platta taken fann folk alltför sydländ-
ska, Sultan-husen var ett av de vän-
ligare tillmälena.

När vännen och dåvarande stats-
ministern Per Albin Hansson hörde av 
sig till Olle Engkvist då han behövde 
en ny bostad erbjöd Olle honom ett 
av radhusen. Han tackade ja. Så små-

ningom minskade köpmotståndet och 
efter fyra månader stod bara fem av 
radhusen tomma. Ålstensgatan kall-
lades för ”Sveriges mest demokratiska 
gata”, för var skulle en statsminister  
bo om inte mitt i folkhemmet? 

I en Karl Gerhard-kuplett som  
skojar med Per Albin Hanssons folk-
lighet omnämns också hans anspråks-
lösa bostad: ”Han bjöd mig hem till sin  
Ålstensstuga. Äntligt lite hemhjälp,  
sa genast hans fruga.” Idag är dock  
Ålstensstugorna mycket eftertraktade 
och priserna långt ifrån anspråkslösa.

Arkivhandlingarna ovan är en skiss 
över planlösningen samt en broschyr 
som upptrycktes i samband med att 
man sökte köpare till husen.

Ur arkivet
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När Olsson och Rosenlund 
byggde i Bromma
”Men kan du begripa varför dessa herrar Olsson och  
Rosenlund lägger sig till med så mycket egendomar. 
De har nu nyligen köpt en egendom i Nyköpingstrakten 
för 80 000 kronor.” | birgitta conradson

bondson från trakten. Bolaget 
 omvandlades snart till handelsbola-
get Olsson & Rosenlund som under 
1900-talet skulle köpa upp mark, 
stycka tomter och bygga hus, runt  
om i Stockkholmstrakten. ”Trä, tegel 
och tomter”, firmans reklam, blev 
snart en välkänd slogan. 

Olsson & Rosenlunds verksamhet 
i Stockholmstrakten inleddes i Tyresö 
på 1880-talet, där de skaffade avverk- 

ningsrätt på 50 000 träd i Vendelsö-
skogen, och det uppsågade virket 
såldes främst till Stockholm, där 
byggruschen var i full gång. 

År 1894 köpte Olsson & Rosen-
lund Hägerstens gård i Brännkyrka, 
söder om Stockholm. Där uppfördes 
ett sågverk med hyvleri och så små-
ningom också en snickerifabrik och 
ett tegelbruk. Från sin hamn vid 
Mälaren kunde firman leverera trä-
varor och övrigt byggmaterial på egna 
pråmar och skutor till Stockholm med 
omgivningar, som t.ex. till Bromma-
landet. Företaget öppnade också en 
brädgård år 1895 vid Kungsbron inne 
i Stockholm. 

Citatet ovan är ur ett brev av Axel 
Rosenlunds syster till en släkting, 
på hösten 1899. (Brevet finns bevarat 
i avskrift hos Centrum för Närings-
livshistoria.) Herrarna var Axel Ro-
senlund, född 1843, och hans yngre 
kompanjon Johan Olsson, född 1858. 
Axel hade börjat sin karriär genom 
att köpa in sig i en kvarn och en såg 
samt starta ett tegelbruk i Heby. 1882 
bildade han bolag med Johan Olsson, 
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Motstående sida: Handelsboden vid Grönviksvägen/Nockeby Backe uppfördes 1908; 
bilden är tagen på 1930-talet. Privat ägo. 

Åkeshovs slott köps in 
Axel Rosenlund och Johan Olsson 
fortsatte att köpa upp mark och egen-
domar. 1901 övertalade de sin vän och 
yrkesbroder Fredrik Pettersson, att 
köpa egendomen Åkeshov i Bromma, 
som var till salu. De trodde sig förstå 
att det fanns planer på att exploatera 
området. De ville att Pettersson skulle 
gå in som bulvan för köpet, så att inte 
priset skulle pressas upp. Fredrik  
Pettersson hade blivit rik på att hugga 
och sälja ved till stockholmarna och 
var egentligen endast intresserad av 
skogen. Med sin religiösa övertygelse 
ansåg han tomtspekulationer vara både 
ohederliga och ogudaktiga. Sent i de-
cember 1901 gick Olsson & Rosenlund 
enligt uppgörelsen in som delägare. 
Köpeskillingen för hälften av egendo-
men med ”underlydande gårdar och 
inventarier” blev 150 000 kronor.

Redan 1904 såldes dock Åkeshov  
till Stockholms stad, som det året  
köpte stora markområden utanför  
tullarna (Enskede och Bromma) för  
att lösa en besvärlig bostadssituation. 
Egendomen ingick i det som dåtida  
tidningspress kallade ”det stora jord-
förvärfvet” och skulle några decennier 
senare bli stadsdelarna Nockeby,  
Höglandet och Olovslund i Bromma. 
Fredrik Pettersson hade länge velat 
sälja, och kompanjonerna hade insett 
att det skulle krävas alltför stora inves-
teringar att kunna sälja tomter på den 
gamla jordbruksmarken. Skogen, som 
redan var avverkad, hade ändå givit 
stora förtjänster.

Attraktiv strandremsa
Olsson & Rosenlund behöll dock 
strandremsan vid Mälaren, mellan 
Nockebybron och nuvarande Ålstens- 
varvet. En stadsplan hade genomförts 
1902 och tomtförsäljningen hade  
kommit igång året därpå. Över två-
hundra tomter skulle säljas och bebyg-
gas under de närmaste decennierna. 
Firman ordnade lån och byggde husen, 
mest enkla sommarvillor. De f lesta  
av dessa är numera rivna och ersatta  
av exklusiva, arkitektritade villor, f ler-
familjshus och radhus. Området  

är attraktivt och därmed tättbebyggt. 
Ett fåtal ursprungliga hus finns kvar, 
bl. a. nära Nockebybron.

Några av de första som köpte tomt 
1903 var målarmästaren Pehr Svensson 
och skräddaren Lorents Lagergren. 
Uppmätning av tomterna skedde 
samma vår och två identiska hus på 
120 kvadratmeter uppfördes 1910. 
Målarmästarens hus byggdes till med 
en våning 1929, skräddarens hus står 
kvar i oförändrat skick. Enligt bevarad 
köpehandling betalade Pehr Svensson 
2 181 kronor och 30 öre för sin tomt på 
närmare tvåtusen kvadratmeter. Han 
betalade 181:30 kronor kontant, resten 
med 5 % ränta och 3 % amortering. 
Svensson betalade sina räntor och av-
gifter punktligt i många år.

För barberaren Carl Gustaf Berndt, 
som köpte en mindre tomt, gick det 
betydligt sämre. Olsson & Rosenlund 
uppförde enligt kontrakt ett mindre 
sommarhus ”utan innerfönster och 
kakelugn samt utan fönsterbågar i 
verandorna” för ett överenskommet 
pris på 3 250 kronor. Huset blev klart 
i juni 1904. 20 % av summan skulle 
betalas kontant, resterande del enligt 
en amorteringsplan med tomten som 
säkerhet. Barberaren fick dock svårt 
med amorteringarna, huset brann ner, 
barberaren gick i konkurs och tomten 
såldes på auktion.

Inte bara sommarhus
Samtidigt med tomtavstyckningen 
började Olsson & Rosenlund också 
anlägga den blivande Grönviksvägen 
genom området. Många utbetalningar 
för arbete gjordes bl.a. till en grund-
läggare E. Carlsson som tillhörde 
traktens urinvånare. (I området hade 
det tidigare bott övervintrande skep-
pare med sina skutor och familjer som 
drev tvätterier.) De bevarade räken-
skaperna speglar firmans mångsidiga 
verksamhet. Man transporterade sand 
och grus till vägarna; murtegel till 
husgrunderna; byggmaterial och inred-
ningar, som spisar och kakelugnar, till 
husen, allt med pråmarna från hamnen 
i Hägersten. Olsson & Rosenlund var 
inblandade i det mesta, som att gräva 

grunder och diken; bygga och tjära 
bryggor; uppföra badhus; reparera 
äldre hus och laga gamla tak. 

För att detta lilla samhälle, kallat 
Grönvik mot Ålstenshållet och  
Källviken närmare bron, skulle fun-
gera väl såg Olsson & Rosenlund  
också till att det fanns en handelsbod 
för både mjölk och övriga livsmedel. 
Huset, som uppfördes 1908 i hörnet 
Grönviksvägen och Nockeby Backe, 
fungerade som butik in på 1950-talet. 
Firman förmedlade även en stor tomt 
till C. J. Larsson som startade Nockeby 
Tvättinrättning nära bron. Första av-
betalningen på en tomt gjordes 1910 
och en tvätteribyggnad stod klar 1912. 
Nockebytvätten skulle så småningom 
få stor betydelse för det framväxande 
villaområdets alla husmödrar, som här 
kunde få hjälp med veckotvätten. 

Monteringsfärdiga Knivstahus
Olsson & Rosenlund var också indirekt
inblandat i leveranser av monterings-
färdiga småstugor, som 1927 uppfördes 
i stadsdelen Olovslund. Tillsammans 
med yngre släktingar hade de kring 
sekelskiftet 1900 startat Knivsta Såg. 
Detta var startpunkten till Lundqvist 
& Huddéns Tegel- och trävaruaktie-
bolag som på 1920-talet hade börjat 
tillverka monteringsfärdiga hus. Med
sina Knivsta-hus var de en av leverantö-
rerna till områdets egnahemsbyggare.

Epilog
Olsson & Rosenlund kom under de 
följande decennierna att fortsätta såväl 
med produktion och handel med bygg-
material som med markexploatering. 
På 1950-och 60-talen var man bl.a. 
inblandade i bygget av Västertorp och 
Axelsberg. Bolaget var familjeägt till 
1970, när det uppköptes av Industri- 
världen och blev en del av deras bygg-
materialsektor. I början av 1980-talet  
avvecklades sektorn och Olsson &  
Rosenlund upphörde snart som bolag.

birgitta conradson är fil.dr i  
etnologi med många uppmärksammade 
skrifter och artiklar bakom sig, bl.a. om 
kontor, livsmedel, förpackningar och  
stockholmiana. Hon utkom nyligen med 
boken ”Nybyggare i Bromma”, som bl.a. 
bygger på studier i Olsson & Rosenlunds 
arkiv hos CfN.
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Dagens Skanska grundades 1887 i 
Malmö under namnet Skånska Ce-
mentgjuteriet, ett bolagsnamn som 
behölls ända till 1984. Bakom grun-
dandet stod Skånska Cement AB, som 
under 1800-talets andra hälft var den 
enda cementtillverkaren i landet och 
tog sitt råmaterial från den skånska 
kalkstenen. Marknadsföringen av den 
skånska cementen hade lett till att ett 
eget gjuteri startats 1881 och det var 
detta som sex år senare blivit så stort 
att det avknoppades i ett särskilt bolag 
– där dock moderbolaget hade stora  
intressen. Redan innan det blivit ett 
eget bolag drev man verksamhet även  
i Stockholm. 

Initiativtagaren bakom det nya 
gjuteriet var moderbolagets vd Rudolf 
Fredrik Berg. Han föddes i Stockholm, 
växte upp i Uppsala, utbildade sig till
kemist och har beskrivits som en person
med stor intellektuell skärpa och för-
måga att trollbinda. Han insåg tidigt 

vad cementen och betongen kunde 
betyda för byggindustrin, och värvade 
en skicklig löjtnant i Kgl väg- och vat-
tenbyggnadskåren, Henrik Holmberg, 
som Skanskas förste chef. 

S:ta Cementa
Det förefaller som om byggföretaget 
inledningsvis understöddes av högre 
makter, eller i varje fall den högre 
maktens representation på jorden.  
Tack vare att Rudolf Fredrik Berg  
fick kontakt med kyrkovaktmästaren 
i Johannes församling kunde verksam-
heten snabbt få fotfäste på den viktiga 
huvudstadsmarknaden. En ny kyrka, 
den nuvarande, skulle uppföras av 
församlingen och uppdraget gick till 
cementgjuteriet. Den gamla träkyrkan 
blev under byggnadstiden förvandlad 
till cementfabrik och kontor. 

En annan sakral byggnad, själva 
Uppsala domkyrka, byggdes 1887–
1893 om under ledning av Helgo 

Zettervall. Skanska försåg katedralen 
med en mängd inre och yttre utsmyck-
ningar i cement. Det förfasade tidens 
konservativa, som vurmade för natur-
stenen som material. Bland annat göts 
en ängel i cement, vilken av student-
humorn döptes till S:ta Cementa. 
Denna ängel dök upp igen på en ut-
ställning på Tekniska Museet i Stock-
holm 1941 som en hyllning till den 
fantastiska cementen och betongen.

Slutet av 1800-talet var en tid av  
febril byggnadsverksamhet i Sverige 
och betongen blev en god komplette-
ring till gjutjärn, träpålar, tegelsten, 
cement och senare stål. Det var dock 
inte skåningarna som upptäckte vare 
sig cement eller betong. Fenicier och 
romare hade under antik tid utvecklat 
en typ av starkt rött murbruk. Som så 
många andra konster föll kunskapen 
i glömska under medeltiden, men på 
1700-talet återupptäcktes cementen 
och följande sekel betongen. Cement 
består av ett material rikt på kiseldiox-
id, samt kalk, som binds ihop hydrau-
liskt, vilket gör det vattenbeständigt. 
Betong, i sin tur, består av cement, 
vatten och krossat bergmaterial. Till 
skillnad från cement håller betong 
för högre tryck, särskilt om den är 
armerad, och lämpar sig därför bättre 

Historien om en ängel i  
cement och elementhus i betong
Skanska har genom åren skapat en mängd viktiga bygg-
nader: operor, broar, rådhus, kärnkraftverk, varuhus – och 
inte minst kyrkor. | anders gidlöf

Motstående sida: Bygget av ”Litografen” (Litografiska AB i Norrköping) i armerad betong 
1/9 1910. Skanskas bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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för anläggningar som husgrunder och 
broar. Betongens drag- och tryckhåll-
fasthet är ett särskilt utvecklingsom-
råde som genom åren inte minst har 
engagerat ingenjörerna inom Skanska.

Från Rosenbad till Barsebäck
Under Skanskas tjugo första verksam-
hetsår byggdes betonggrunder för hus 
som Kgl Operan, Centralpostkonto-
ret och Rosenbad i Stockholm samt 
Norrköpings rådhus. En annan tidig 
specialitet för företaget var damman-
läggningar och vatten- och avlopps-
anläggningar, t.ex. den stora vatten- 
reservoaren i Karlskrona 1898 och 
Bullerforsens kraftstation 1907–1910. 
Den verkliga kraftverksbyggarepoken 
var dock 1950-talet, då många avlägsna 
platser längs de norrländska älvarna för-
vandlades till sprudlande arbetsplatser 
och samhällen, åtminstone under några 
år. Dit hör Harsprånget, Krångede och 
Granfors. Traditionen fördes vidare på 
1970-talet då Skanska byggde de första 
kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck. 

Broar och bruk
Vidare krävde pappersbruken i Örn-
sköldsvik, Hallstavik och utanför 
Norrköping konstanta utbyggnader 
och moderniseringar. När spannmåls-
silos och vattentorn skulle resas,  
förbättrades metoderna att bygga på 
höjden med hjälp av armerad betong. 
Specialisterna på dessa så kallade glid-
formsbyggen blev en av de yrkesgrup-
per som reste runt i och utanför Sverige 
och bidrog med sin nischkompetens. 

Många mäktiga broar har Skanska 
byggt under åren, bland dem Sandö-
bron i Ångermanland 1938–1943, 
Ölandsbron 1967–72 och nya Tjörn-
bron 1981. För Skanska blev Öresunds-
bron en grandios fortsättning på den 
gamla traditionen. Sandöbron hade 
f lera år världens längsta brospann. Den 
är också förknippad med den kanske 
största olyckan i företagets historia år 

1938, då ett helt brospann välte och ett 
hundratal arbetare dog. 

Byggen har alltid varit farliga ar-
betsplatser, inte minst gällde det tiden 
före 1930-talet. Redskap som skott-
kärror och spadar dominerade då fort-
farande många arbetsmoment. Kraven 
på byggföretagen blev högre 1949, då 
arbetarskyddslagen skärptes och före-
skrev ett skyddsombud på varje arbets-
plats. Redan i slutet av 1930-talet hade 
för övrigt regeringen, på grund av den 
akuta bostadsbristen, börjat sätta press 
på byggföretagen. Det gamla Lort-
Sverige skulle byggas bort med nya 
funktionalistiska bostäder, något som 
underströks i det bostadspolitiska  
programmet som presenterades efter 
andra världskriget. 

Konkurrensen med de politiskt 
gynnade allmännyttiga och koopera-
tiva bostadsföretagen gjorde nu att de 
privata företagen, däribland Skanska, 
tvingades till en effektivisering av 
verksamheten. Ett sätt var att öka me-
kaniseringen och utveckla metoder att 
massproducera likadana byggelement 
på förhand, som sedan kunde monteras 
ihop på byggplatsen. Det var ett radi-
kalt brott mot äldre byggmetoder.

Folkhemmet byggs
Skanska blev under de kommande 
decennierna experter på att bygga hus 
i prefabricerade betongelement. Det så 
kallade Allbetonghuset, ett prov- och 
demonstrationshus, uppfördes 1952–53 
i Malmö och hade den egenheten att 
även de bärande innerväggarna var i 
betong och så släta att de inte behövde 
putsas. Huset skulle vara möjligt att 
uppföra med hjälp av kranar. De indu-
striella byggmetoderna och element-
byggena var viktiga beståndsdelar i 
skapandet av det svenska folkhemmet. 
De sattes på sitt verkliga prov under 
miljonprogrammets dagar, 1965–74,  
då bara Skanska ensamma byggde 
cirka 10 000 bostäder per år. 

Ett annat byggföretag som lanserade 
många nyheter i bostadsbyggandet 
var Ohlsson & Skarne. De utvecklade 
lättare betongelement, sprutmålning 
av hela hus och innovationen att samla 
alla fasta bostadsinventarier i en con-
tainer som kranvägen lyftes ned i det 
blivande vardagsrummet. Ohlsson & 
Skarne hade sitt ursprung i den firma 
som värmlänningen Oscar Skarne 
grundade i Stockholm 1897. Företaget 
blev 1967 ett dotterbolag till Skanska.

I början av 1952 rullade byggmaski-
nerna ut på leråkrarna mellan Malmö 
och Lund för att bygga den allra första 
svenska motorvägssträckan, 17 kilo-
meter lång. Det svenska konsortiet 
Lundavägsbygget tog hem affären i 
konkurrens med västtyska byggare. 
Skanska var en stark part i konsortiet 
och motorvägen byggdes förstås i be-
tong. Vid det laget kunde man bygga 
nästan vad som helst i den betong 
som 70 år tidigare var så ifrågasatt 
som byggmaterial. Malmö–Lund var 
det första i raden av Skanskas många 
motorvägsbyggen. Liknande projekt 
var anläggningen av de jättelika land-
ningsbanorna på Arlanda i början av 
1960-talet och Landvetter i mitten av 
1970-talet. Vidare byggde Skanska, 
framför allt under 1950- och 60-talen, 
f lera av de idag så utskällda varuhusen 
i Sveriges stadskärnor, liksom stora  
institutioner som Huddinge sjukhus. 

Internationell verksamhet
Först under senare decennier har 
Skanska utvecklats till ett globalt 
företag, men redan tidigt i företagets 
historia gjordes försök att etablera sig 
utanför Sverige. På 1890-talet levere-
rades till exempel telefonrör till Stor-
britannien, och med anledning av att 
Kiev 1901 beställt rör och gatubrunnar 
grundades året därpå ett ryskt dotter-
bolag i S:t Petersburg, Svenska Betong-
rörfabriken. Det gick aldrig riktigt bra 
och upplöstes 1910, vilket sägs  

Motstående sida: Väg- och vattenbyggnad var alltid en viktig del av Skanskas verksamhet.  
Här byggs Karlskrona stads vattenreservoar, ca 1900. Skanskas bildarkiv hos Centrum  
för Näringslivshistoria.
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ha berott på den ”bristande förståelsen 
för handtryckningarnas betydelse”. 
(Skanska har nyligen för andra gången 
dragit sig ur den ryska marknaden,  
och om det var på liknande grunder 
kan förbli osagt ...) 

Förutom ett visst engagemang i de 
nordiska grannländerna dröjde det till 
1956 innan de skånska cementgjutar-
na erhöll ett större uppdrag utanför 
Sveriges gränser. Då uppförde man tre 
spannmålssilos i Irak, ett riktigt pion-
järprojekt som visade sig underskrida 
budgeten eftersom de lokala leveran-
törerna av byggmaterial var billigare 
att anlita än förväntat – trots att de 
använde primitiva transportmetoder. 

De faktorer som vid den här tiden 
ofta försinkade projekten i tredje  
världen var kontakterna med lokala 
myndigheter och problemen med att  

få fram byggmaterielen till ensligt  
belägna platser. Senare skapades sär-
skilda campus där personalen bodde 
och hade tillgång till butik, swim-
mingpool och svenska skolor.

Projekt i världens alla hörn
I november 1963 påbörjade ett kon-
sortium, som inkluderade Skanska och 
konsultbolaget Svenska Entreprenad-
aktiebolaget (SENTAB), det idag 
legendariska projekt som gick ut på att 
såga upp och f lytta de 3 000 år gamla 
Abu Simbeltemplen i södra Egypten 
för att rädda dem undan vattnet i den 
nya Nasserdammen. SENTAB, som 
grundats 1933 med syftet att globalt 
erbjuda svensk ingenjörskompetens och 
samtidigt sprida svenska industrivaror, 
blev 1972 dotterbolag till Skanska. 
Under nästa årtionde assimilerades 

konsultföretaget helt med det nya mo-
derbolaget. Bland SENTAB:s senare 
storprojekt kan nämnas tunnelbanan  
i Hongkong i början av 1980-talet. 
Ungefär samtidigt byggde Skanska  
den jättelika dammen i Kotmale på Sri 
Lanka. Skanska har av svenska SIDA
flera gånger fått i uppdrag att återupp-
bygga förstörd infrastruktur i utveck-
lingsländer, exempelvis 1998 i Central-
amerika i sviterna av orkanen Mitch. 

Och över alltihop vakar kanske 
fortfarande en gillande S:ta Cementa.

anders gidlöf är fil. mag. i kultur-
geografi, verksam som arkivarie vid 
Centrum för Näringslivhistoria, där han 
bl.a. arbetar med Skanskas arkiv. Han är 
även en flitig artikelskribent och har varit 
redaktör för fotoboken ”Bankfolk, blåställ 
och butiksbiträden”.
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Från mitten av 1800-talet förändrades 
den svenska bryggeriindustrin drama-
tiskt. Från att ha varit ett hantverk blev 
den under det senare 1800-talet och 
tidiga 1900-talet industri. Det gamla 
överjästa svenskölet ersattes ganska 
snabbt av nya ölsorter. Det var löjtnan-
ten och bryggeriägaren Fredrik Rosen-
quist af Åkershult, som 1843 introdu-
cerade det bayerska ölet i Stockholm 
med assistans av den tyske bryggmäs-
taren Franz Adam Bechmann.

I Sverige etablerades ganska snart 
många nya bryggerier för att tillverka 
bayerskt öl och framåt 1870-talet torde 
bayerska bryggerier ha funnits i de 
allra f lesta svenska städer. Många av 
dessa drevs av invandrade tyska bryg-
gare. Mot slutet av detta decennium 
introducerades ytterligare en utländsk 
ölsort i Sverige, nämligen den ljusa 
böhmiska pilsnern. Den undanträngde 
efter hand det bayerska ölet och domi-
nerar idag totalt. 

De nya ölsorterna var båda under-
jästa och överhuvudtaget tillverkade  
på ett annorlunda sätt än svenskölet, 
vilket påverkade utformningen av 
bryggerierna. Bl.a. skulle det finnas 
stora och väl kylda lagerkällare. Till  
en början var de bayerska bryggerierna, 
med något undantag, blygsamma an-
läggningar vars moderna utrustning 
begränsade sig till en ångmaskin som 
drev en maltkross och kanske några 
omrörare i brygghuset. Anläggningar-
nas yttre gestaltning, var oansenlig. 

Medeltidsvurm och nygotik
Från 1870-talet ökade dock anlägg-
ningarnas storlek, f ler tillverknings-
moment rationaliserades och man 

började kunna urskilja en vilja att ge 
det yttre en viss glans. Exempelvis vid 
Oskarshamns bryggeri och Nürnberg-
bryggeriet på Söder i Stockholm upp-
fördes på 1870-talet respektive i början 
av 1880-talet för sin tid stora byggna-
der i ett medeltidsinf luerat formspråk. 

Ungefär vid decennieskiftet mel- 
lan 1880- och 90-talen började den  
arkitektoniska utformningen av  
bryggeribyggnaderna att förändras. 
Den återhållsamma medeltidsinspi- 
rerade arkitekturen avlöstes av ett  
rikare formspråk, som var inspirerad  
av renässans, men också av gotik.  
Det skedde helt i linje med den ”civila” 
arkitekturutvecklingen. Det domine-
rande fasadmaterialet var verblender-
tegel, som är ett hårdbränt bekläd-
nadstegel – i Sverige normalt rött  
eller gult. Förebilderna till de svenska 
bryggerianläggningarna var i princip 
tyska eller hämtade från det dåvaran-
de Österrike-Ungern.

Byggnaden ger prestige
Bryggerierna fick ofta en festlig och 
påkostad yttre utformning. Varför var 
detta så angeläget? Eftersom brygge-
rierna byggdes inne i städerna, där de 
lätt kunde ses av den ölkonsumerande 
allmänheten, insåg bryggarna sanno-
likt att bryggeribyggnadernas arkitek-
toniska utformning kunde ge företaget 
och dess produkter prestige. En ståtlig 
anläggning borgade för ett solitt före-
tag med goda varor. Av samma skäl  
utnyttjades byggnaderna på affischer 
och i annat reklamtryck och inte minst 
på buteljetiketterna. Dessutom ska 
man inte underskatta bryggarens öns-
kan att manifestera sin egen person;  

i alla tider har människan framhävt  
sig genom byggande.

Arkitekter och konstruktörer
Det var en specialitet att konstruera 
och anlägga bryggerier. De ledande 
bryggerikonstruktörerna i Sverige,  
under 1800-talets slut och 1900-talets 
första år, var Alwin Jacobi (1854–1905) 
och Arvid Ahrnborg (1857–1923).  
Jacobi, som var av tysk härkomst, sva-
rade för ungefär 80 projekt av skiftande 
omfattning, däribland många fullstän-
diga bryggerianläggningar. Han var 
under hela sin verksamhet som brygge-
rikonstruktör knuten till Wiklunds 
verkstäder i Stockholm, som tillverka-
de bryggeriutrustning. På Ahrnborgs 
lott föll ungefär 35 byggnadsföretag. 
Förutom dessa två arbetade också  
tyska företag med samma uppgifter.

Alla tog sannolikt ofta hjälp med 
exteriörutformningen av ”riktiga arki-
tekter”. I många fall rörde det väl sig 
om ”buspraktik”. Det var sådana upp-
drag som utbildade arkitekter åtog sig 
för arvodets skull, men där man inte
ville skylta med namnet på ritningarna. 
I några fall är dock namnen kända eller 
ritningarna signerade. Den grandiosa 
anläggningen för Stora Bryggeriet på 
Hornsberg i Stockholm, som uppfördes 
1890–92, konstruerades av Maschinen-
fabrik Germania i Chemnitz, men 
fasaderna omarbetades efter lokala  
förhållanden av den unge arkitekten  
Gustaf Lindgren (1863–1931), seder-
mera en av de mer betydande i landet. 
Hjalmar Kumlien (1837–97), en väl- 
 bekant och f litig arkitekt under 1800-
talets tre sista decennier, ritade fasader-
na till Münchenbryggeriets nybyggnad 
från 1892–94, vilken konstruerades 
av Jacobi. Dessutom ska enligt uppgift 
arkitekten C.A. Danielson-Bååk ha 
varit knuten till Arvid Ahrnborgs kon-
tor. Under alla omständigheter svarade 
Danielsson-Bååk för exteriörerna till 

Gambrinus palats i norr  
– om svenska bryggeribyggnader
Bryggeriverksamhet gav upphov till många av Stockholms 
praktfullaste byggnadsverk, även i andra städer bidrog  
de till stadsbilden. Idag har flera blivit rivna, men många 
står också kvar. | staffan nilsson

 Tema bygghistoria
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för S:t Eriks bryggeri på Åsögatan i  
ett kontinentalt ”tegelexpressionistiskt” 
formspråk. Särskilt imponerande var 
maskinhallsinteriören i hörnet av Åsö-
gatan och Östgötagatan, kakelklädd 
och fylld med egendomliga apparater. 
Även dessa byggnader är, i likhet med 
resten av det forna bryggeriet, bevarade 
och i full användning. I Göteborg ut-
fördes rätt stora byggnadsarbeten vid, 
det numer rivna, Pripps bryggeri efter 
ritningar av arkitekt Folke Bensow. 

Efter kriget började en intensivare 
strukturrationalisering av bryggeri-
industrin. De två stora koncernerna 
Stockholms Bryggerier och Pripp & 
Lyckholm slog under sig merparten  
av marknaden. Sedan de två koncer-
nerna fusionerats 1964 började den 
verkliga bryggeridöden i landsorten 
och driften koncentrerades till tre 
nybyggda ”centralbryggerier” i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Sedan 
Carlsbergskoncernen övertagit före 
detta Pripps har även dessa lagts  

ned och i dag drivs endast ett fåtal 
”storbryggerier” i Sverige, däribland 
Spendrups i Vårby, Åbro i Vimmerby 
samt Carlsbergs anläggning i Falken-
berg (gamla Falcon).

Arkitektoniska pärlor rivna
På 1970-talet gjorde jag en inventering 
av alla då kvarstående s.k. ölbryggerier, 
alltså de som tillverkade eller hade 
tillverkat dagens klass II och III. Jag 
lyckades hitta och dokumentera 117 
stycken, men i dag får man tyvärr 
konstatera att många av dem är borta. 
Däribland Nürnbergbryggeriets märk-
liga anläggning på Söder, med brygge-
ribyggnader från 1760-talet till 1910, 
som hade varit värd ett bättre öde. 

den, ännu kvarstående, stora magasins-
byggnad som S:t Eriks bryggeri på 
Kungsholmen lät uppföra 1902 efter 
Ahrnborgs konstruktioner.

Krisbransch bygger mindre
Maltskatten av år 1905 och framförallt 
råvarukrisen under första världskriget 
samt nykterhetspolitiska åtgärder efter 
kriget satte definitivt stopp för brygge-
rinäringens expansion. Nu gällde i 
stället koncentration och struktur-
rationalisering. Redan tidigare hade 
branschen bl.a. haft problem med över-
etablering, vilket ledde till bryggeri-
sammanslagningar i Stockholm och 
Göteborg. Under mellankrigstiden  
utfördes trots det några stora bygg-
nadsföretag. T.ex. gjordes en stor om-
byggnad av Hamburgerbryggeriet i 
Stockholm på 1920-talet, med Edvard 
Bernhard som arkitekt. Betydande  
delar av den anläggningen finns fort-
farande kvar. Rudolf Elger ritade i 
början av 1930-talet nybyggnader  

staffan nilsson är fil.dr i konst-
vetenskap och disputerade 1979 på en 
avhandling om bryggeribyggnader. Han 
är även byggnadsantikvarie, med förflutet 
på Riksantikvarieämbetet och har gett ut 
flera böcker. Idag driver han ”Antikvariska 
konsultbyrån”.

Hamburgs Bryggeri fick 1889 nya lokaler vid Nortullsgatan och det moderna storbryggeriet rönte mycket uppmärksamhet. Bilden är från 
1903, alltså före 1920-talets ombyggnader. Carlsberg Sveriges bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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En säregen stadsarkivarie
Sven Olsson var en säregen stadsarkiva-
rie. Och då använder jag ordet säregen 
i en mycket positiv bemärkelse. Han 
skiljde sig markant från sin föregång-
are på posten som chef för Stockholms 
stadsarkiv, den tystlåtne och stillsamme 
Carl-Fredrik Corin. Sven Olsson hade 
mycket bestämda åsikter och gav klart 
uttryck för dem. På den tiden förde 
stadsarkivarien själv protokollet vid 
arkivnämndens sammanträden och som 
justerare av protokollen fick man vara 
uppmärksam ty plötsligt kunde det stå  
i en paragraf ungefär så här ”fru vice 
ordföranden ansåg att [---] men då  
invände hr ordföranden med rätta.”  
Det gällde som sagt att återföra texten 
till neutral protokollprosa.

Jag tror att den verkligt bestående 
insatsen av Sven Olsson under hans re-
lativt korta tid i Stockholm var hans en-
ergiska arbete för att bilda Stockholms 
Företagsminnen, numera Centrum för 
Näringslivshistoria. Utan hans arbete 
och entusiasm hade starten – om den 
ens blivit av – gått mycket trögare och 
kanske bara avsatt några hyllmeter  
någonstans i djupet av ett bergrum.

Jag mötte Sven Olssons insatser ytter-
ligare en gång längre fram i hans bok 
om Vestmanlands Läns Tidning och 
framförallt om familjen Pers inbördes 
strider. Även här kom hans starka åsikter 
och personliga tyckande fram. Han var 
som alltid subjektiv, men resultatet blev 
kanske just därför utomordentligt bra.

nils hallerby, Centrum för Närings-
livshistorias ordförande 1982–1991

Grundare och inspiratör
Det är nog inte för mycket sagt att idén 
till nuvarande Centrum för Näringslivs-
historia helt och hållet är Sven Olssons. 
Utan hans förmåga att levandegöra vad 
ett arkiv för näringslivet skulle kunna 

åstadkomma hade nog aldrig den ide-
ella förening – Föreningen Stockholms 
Företagsminnen – som blev början till 
dagens ”success story” kommit till.

Sven svepte in i Stockholms Stads-
arkiv som en frisk vårvind. När regle-
mentets alla plikter klarats av för dagen 
hade han en enorm mängd energi och 
arbetslust kvar. Han förstod hur viktigt 
det var att också ge utrymme för andra 
arkiv än stadens egna för att Stock-
holms historia skulle kunna skildras. 
Föreningslivets – inte minst idrotts-
föreningarnas – arkiv blev hans första 
skötebarn att beredas plats i Kungsklip-
pans hyllor. Säkert tänjde han på ett 
antal regler och anvisningar för att ge 
utrymme åt allt han visste skulle efter-
frågas av framtida arkivbesökare.

Sven insåg tidigt att om man på all-
var skulle kunna erbjuda arkivtjänster 
åt Stockholms företag då krävdes en 
större mobilisering än vad som dittills 
varit möjligt. Han närmade sig elegant 
stadens näringsliv via Stockholms 
Handelskammare som också under 
ett antal år stött och blött frågan hur 
företagens – framför allt de mindre 
företagens – historiska arkiv kunde 
räddas till framtida forskning. Svens 
vision och Handelskammarens sedan 
länge formulerade problem fann varan-
dra med, vad som på modern svenska 
skulle uttryckas som, perfekt timing. 

En interimsstyrelse skapades raskt 
och till denna kunde Sven knyta sin like 
i bildning och verbal elegans, Georg  
Svensson från Bonniers, som blev 
näringslivets man vid skapandet av 
Stockholms Företagsminnen. Sven  
och Georg blev garanterna för stadens 
och näringslivets stöd till idén om ett 
arkiv för att rädda historiskt värdefulla  
dokument från stockholmsföretagen.
Vad dessa två personer tillsammans be-
tydde för att ro interimsstyrelsens upp-

drag i hamn kan inte nog framhållas.
Med sina kontaktnät och sin förmåga att 
var och en på sitt håll mobilisera resurser 
för en lagom blygsam start, lade de en
stabil grund för den blivande föreningen. 

Vi var några stycken som fick följa 
med på resan som unga handläggare. 
Arbetet som skulle utföras vid mötena 
gick raskt undan. Med Sven och Georg 
vid mötesbordet fick inte finnas några 
administrativa eller byråkratiska hin-
der. Oftast var det lunchmöten, gärna 
förlagda till 70-talets Café Opera. Sven 
föredrog ofta strömmingen till förrätt. 
Efter en snaps, det tillhörde represen-
tationen vid denna tid, följde samtal 
kring humaniora så intensiva, eleganta, 
lärdomsyllda och underhållande mellan 
dessa två herrar att vilken radio- eller 
tv-producent som helst skulle blivit  
lyrisk inför en sådan programmöjlighet. 

Efter ett möte med interimsstyrelsen 
gick var och en till sitt med tydliga upp- 
drag. Det kunde vara att sondera finans-
ieringsmöjligheter hos någon fond, 
ringa några företag om medlemskap, 
kontakta arbetsmarknadsmyndigheter 
etc. Nätverket blev omfattande. Och 
aldrig var något ogjort när återrapporte-
ringen skedde vid nästa sammankomst. 

Georg blev dåvarande Föreningen 
Stockholms Företagsminnens första 
ordförande och avgick 1982. Sven 
deltog i styrelsens arbete genom att 
stadsarkivarien i Stockholm enligt stad-
garna var adjungerad till styrelsen. Sven 
slutade som stadsarkivarie i Stockholm 
1979, flyttade till Västerås och lämnade 
då också sina engagemang i föreningen.

Utan Sven Olssons sjuttiotalsvisio-
ner, hans energi och förmåga att entu-
siasmera hade inte Sveriges fantastiska 
näringslivsarkiv funnits i dag.

lars bergstig, Centrum för Närings-
livshistorias ordförande 1991–1997.

Sven Olsson in memoriam
Mannen bakom Centrum för Näringslivshistorias  
tillkomst Sven W. Olsson har avlidit 92 år gammal. 
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Efter femtio år av kartellsamarbete 
hade den svenska bryggeriindustrin 
vid mitten av 1950-talet påbörjat en 
omfattande strukturomvandling. De 
tidigare skyddade försäljningsområ-
dena som bryggarkartellen Bryggeri-
idkareförbundet hade organiserat hade 
nu formellt försvunnit, då samarbetet 
hade upphört vid årsskiftet 1956. 
Bryggeriidkareförbundets upplösning 
var ett uttryck för de institutionella 
förändringar som skedde i Sverige un-
der efterkrigstiden, förändringar som 
tog sig uttryck i kartellövervakning 
och en framväxande konkurrenslag-
stiftning. Det övergripande syftet var 
att öka konkurrensen inom det svenska 
näringslivet och på så sätt skapa ef-
fektivare branschstrukturer. Denna 
utveckling styrdes av statsmakten, ar-
betarrörelsen och delar av det svenska 
näringslivet.

De tre regionala blocken
Efter krigsslutet bestod fortfarande 
bryggeriindustrin av 138 skatteplik-
tiga bryggerier, där f lera bryggerier 
tillhörde olika koncernbildningar runt 
om i landet. De koncerner som hade 
de största marknadsandelarna var AB 
Stockholms Bryggerier (StB) med ca 
40 % av marknaden och AB Pripp & 
Lyckholm (P & L) i Göteborg med en 
marknadsandel på ca 14 % år 1948. 
Under mellankrigstiden hade de ge-
nom bryggeriförvärv successivt ökat 
sin regionala dominans, men på grund 
av strikta försäljningsregleringar och 
kartellens preventiva inverkan på re-
gional konkurrens, hade expansionen i 
stort sett begränsats till Mälaregionen 
och Västsverige. De två koncernbild-
ningarna i Skåne, Skånebryggerier 

och Malmö Förenande Bryggerier, 
hade en näst intill total regional domi-
nans, medan Sveabryggerier kontrol-
lerade marknaderna i Värmland, Dals-
land och delar av Dalarna. I Linköping 
var Nya Centralbryggeriets marknad 
främst inriktad på Östergötland och det 
angränsande Småland, men bryggeriet 
hade inte uppnått någon total dominans 
på sin hemmamarknad. Vid sidan av 
dessa koncerner fanns det ett stort antal 
fristående bryggerier, som med mycket 
få undantag var organiserade i Bryggeri-
idkareförbundet fram till upplösningen 
vid mitten av 1950-talet.

Efter krigsslutet startade koncern-
bryggeriernas expansion på allvar. StB 
förvärvade bryggerier i Västerås och
Nyköping samt fick en stark ställning  
i östra Småland och Blekinge. Under 
andra halvan av 1950-talet köpte
Stockholmskoncernen ytterligare bryg-
gerier i Småland, Östergötland (där 
det viktigaste var Nya Centralbrygge-
riet i Linköping) och i Askersund. 
Göteborgskoncernen inriktade sig  
på Värmland, Dalsland och Dalarna 
när man år 1951 köpte Sveabryggerier. 
Samtidigt försökte man stärka sin  
relativt svaga ställning i Västergötland, 
vilket man för tillfället inte lyckades 
med. Strategiskt viktiga förvärv gjor-
des även i Jönköping och Örebro.  
I Skåne hade de två nämnda koncer-
nerna redan delat upp marknaden mel-
lan sig, och 1959 valde man slutligen 
att fusionera under det gemensamma 
namnet Malmö Förenade Bryggerier.

De tre regionala blocken hade redan 
under sent 1940-tal inlett ett samarbe-
te för att stärka den svenska ölexporten 
genom det gemensamma försäljnings-
bolaget Swedish Beer Export Co. AB.  

Tillsammans skulle de lansera export-
ölet Three Towns, en satsning som 
inte gav några större resultat. Någon 
konkurrens mellan de tre blocken före-
kom inte, och när motboken avskaffa-
des 1955 och starköl åter gick att köpa 
hos Nya Systembolaget var det Three 
Towns (TT) som skulle bli det gemen-
samma rikstäckande varumärket. 

Ökad konkurrens mellan 
Stockholm och Göteborg
Under 1950-talets avregleringar hade 
f lera bryggerier som inte hade kopp-
lingar till kartellen tagit sig in på 
marknaden, vikigast av dessa var Koo-
perativa förbundets Wårby Bryggeri, 
Förbundsbryggerierna Kopparbergs 
bryggeri och Förbundsbryggerierna 
Södra Sverige i Skruv (senare Banco 
bryggerier), samt Tingsryds Bryg-
geri. Även om de i detta skede inte 
utgjorde något större hot mot de större 
koncernerna var de viktiga för den 
rikstäckande konkurrens som på sikt 
ökade. Även koncernerna i Stockholm 
och Göteborg hade i mindre skala bör-
jat söka sig in på varandras marknader. 
De regionala områdesindelningar som 
kartellen tidigare stipulerat hade i stor 
utsträckning övertagits av de tre block-
en. Även om justeringar gjordes, hade 
eventuella förvärv godkänts av samt-
liga berörda parter. Vad som utmanade 
denna koncensus var P & L:s expan-
sion, då företaget 1961 köpte Malmö-
koncernen och Eskilstuna Bryggeri. 
För StB:s del var detta en obehaglig 
överraskning och den dåvarande vd:n 
Bertil Elmfeldt uttryckte sin oro:

P & L:s förvärv av bryggerierna  
i Eskilstuna och Skåne skapade en för-
troendekris, som kom att medföra en 
serie olika konsekvenser, vars följder 
ännu ej kan övverblickas.

Göteborgskoncernens stärkta ställning 
i Skåne var inte den främsta faktorn 

Eskilstunaaffären och 
bildandet av Pripps
När Pripp & Lyckholm köpte Eskilstuna Bryggeri 
innebar det en regelrätt krigsförklaring mot  
Stockholms Bryggerier – och snart var ölkriget  
i full gång. | peter sandberg

 Forskning pågår
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bakom nämnda förtroendekris, utan 
det var köpet av bryggeriet i Eskils-
tuna som sågs som ett svek från StB: s 
sida. Eskilstuna bryggeri låg mitt i 
deras ”naturliga försäljningsområde” 
och därför sågs intrånget som ytterst 
allvarligt. I de diskussioner som tidi-
gare hade förts mellan parterna om en 
uppdelning av hela den svenska mark-
naden, hade Norrland och inte minst 
bryggeriet i Eskilstuna hört till StB:s 

basområde. Än värre var att produk-
tionen i Eskilstuna var betydande och 
uppgick till ca 85 000 hl (ca 10 % av  
P & L-koncernens totala tillverkning). 
Att ”Eskilstunaaffären” var startskot-
tet på den ökade konkurrensen mellan 
Göteborg och Stockholm råder det 
knappast något tvivel om. Frågan är 
bara vilka konsekvenser den fick.

Genom expansionen under tidigt 
1960-tal hade P & L nått en stärkt 

marknadsposition som i stort sett mot-
svarade Stockholmskoncernens mark-
nadsandel. StB hade år 1961 totalt  
27,5 % av marknaden, medan P & L 
hade 28,5 %. Tillsammans hade de  
ca 56 % av marknaden. Det var alltså 
Göteborgskoncernen som hade expan-
derat mest om man jämför med mark-
nadssituationen under sent 40-tal. För 
de båda koncernerna hade expansionen 
handlat om att få tillgång till redan 

Under kriget körde Eskilstuna Bryggeri ut öl med elbil! Utkörarna hette Ture och Helge Törn, året är 1942. 
Carlsberg Sveriges bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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existerande marknader, och man hade 
inte från något håll genomfört några 
genomgripande strukturrationalise-
ringar genom nedläggningar av pro-
duktionsenheter. Effektiviseringar av 
distributionen och säljorganisationerna 
hade dock påbörjats i samband med 
detaljhandelns omfattande struktur-
omvandling under perioden. En viss 
konkurrens hade uppstått när P & L 
hade börjat sälja sitt premiumöl Pripps 

Special på Stockolmsmarknaden, detta 
då den s.k. varggruppen hade intensi-
fierat sin fösäljningsverksamhet. StB 
var inte sena med att ta upp konkurren-
sen, vilken tidigare begränsat sig till  
en viss försäljning av bl.a. S:t Erik. 
Den viktigaste motåtgärden från 
Stockholmskoncernens sida var dock 
de bryggeriförvärv som gjordes under 
1961–1962, då man köpte koncernen 
Lidköpings Bryggeri AB och Arboga 

Bryggeri AB. Lidköpingskoncernen 
låg nära P & L:s hemmamarknad, 
medan bryggeriet i Arboga var strate-
giskt placerat mellan bryggerierna i 
Eskilstuna och Örebro. 

Det fanns även mer eller mindre per-
sonliga faktorer som hade stor betydelse 
för att det som i den svenska pressen 
kallades ”det stora ölkriget” bröt ut. 
I P & L: ledning hade Oskar Frisén 
valts till vd år 1961, medan bolagets 
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Artikeln bygger på författarens 
nyligen framlagda doktorsavhand-
ling Kartellen som sprängdes 
– Svensk bryggeriindustri under 
institutionell och strukturell om-
vandling 1945–1975. Läs även 
recensionen av Sandbergs avhand-
ling på sid 24.

starke man Franz Hartmann hade blivit 
styrelseordförande. Oskar Frisén var 
motståndare till ett allt för omfattade 
samarbete och såg möjligheterna att 
stärka P & L:s position, medan Franz 
Hartmann insåg riskera i en okontrolle-
rad konkurrenssituation. Det hade dock 
förekommit förslag om tekniskt sam-
arbete, utökad försäljningssamverkan, 
konkurrensregleringar och upprättande 
av s.k. rationaliseringsområden, ambi-
tioner som inte ledde till några resul-
tat. I stället hotades samarbetet inom 
Swedish Beer att upplösas och tonen 
blev allt hårdare. Förtroendekrisen, 
som förvärvet av Eskilstunabryggeriet 
hade inneburit, var ett ständig återkom-
mande tema. Genom Oskar Friséns 
försämrade hälsa och plötsliga bortgång 
sommaren 1963 intensifierades kontakt-
erna mellan StB:s nya vd Nils Holger-
son och Franz Hartmann. Initialt var 
läget spänt, viket inte minst tonen i  
korrespondensen vittnar om. Men på 
sikt ökade förtroendet mellan Holger-
son och Hartmann vilket ledde fram  
till en del konkreta samarbetsförslag  
i både konkurrens- och strukturfrågor. 
Även om insikterna med fördelarna av 

ett närmare samarbete hade ökat fort-
satte dock konkurrensen på varandras 
försäljningsområden.

Bildandet av Pripps
En vattendelare i förhandlingarna  
mellan koncernerna var tillsättandet  
av en oberoende utredning ledd av  
Ulf af Trolle. Under sommaren 1963 
ledde detta fram till förhandlingar  
mellan parterna, och de samarbetsalter-
nativ som presenterades var antingen  
ett gemensamt försäljningsbolag, ett  
totalt samgående genom fusion eller  
fortsatt konkurrens. Om parterna 
valde ökat samarbete var fusionsalter-
nativet enligt af Trolles det enda rea-
listiska, då detta på sikt gav de största 
stordriftsfördelarna inom produktion, 
distribution och marknadsföring. En 
annan viktig faktor var att en fusion 
skulle stärka konkurrenskraften på den 
europeiska marknaden genom ökade 
exportsatsningar, samtidigt som man 
bättre skulle kunna möta en förväntad 
konkurrensökning från utlandet.

Under förhandlingarna under sen-
sommaren 1963 stod det klart att man 
från båda sidor hade valt fusionsalter-

nativet och att man skulle utse en 
kommitté för dess genomförande. 
Av naturliga skäl rådde stor sekretess 
kring den planerade fusionen och först 
den 28 november 1963 var överenskom-
melsen formellt ratificerad. I januari 
1964 antogs det nya namnet Pripp 
– Bryggerierna AB, med direktionen 
placerad i Stockholm och styrelsens 
säte i Göteborg. Den viktigaste förut-
sättningen för framtida strukturratio-
naliseringar var nu uppnådd.

peter sandberg är fil.dr i ekonomisk 
historia, verksam som forskare vid Eko-
nomisk-historiska institutionen, Handels-
högskolan vid Göteborgs universitet. Vid 
sidan av fortsatt bryggerihistoriskt intresse 
bedriver han även presshistorisk forskning. 

Tappningshallen, Eskilstuna Bryggeri, år 1956. Carlsberg Sveriges bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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fanns kapital i Stockholm både hos 
investerare och konsumenter.

5. Ångkraft och annan teknisk ut-
veckling. Ångan var en förutsättning 
för riktigt stor produktion. En ång-
maskin var dock så dyr att den först 
blev intressant när produktionen redan 
nått betydande omfattning.

Portalgestalten Bechmann
Startskottet för nydaningen inom 
svenskt bryggeriväsende kom 1843. 
Löjtnanten Fredrik Rosenquist af 
Åkershult hade lämnat den militära 
banan för att istället ge sig på brygge-
riverksamhet, något ytterst okonven-
tionellt för en adelsman vid denna tid. 
I Tyskland engagerade han en skicklig 
bryggare vid namn Franz Adam 
Bechmann, och hemkommen till 
Sverige lånade han pengar och köpte 
ett bryggeri på Södermalm. I Sverige 
hade hittills ett överjäst öl med kort 
hållbarhet, senare kallat ”svensköl”, 
huvudsakligen tillverkats. Det nya 
bryggeriet fick namnet Tyska Brygge-
riet och avsikten var att brygga under-
jäst, bayerskt öl. Initiativet kom från 
Rosenquist, medan det huvudsakliga 
arbetet med att bygga om bryggeriet 
och sätta igång produktionen genom-
fördes av Bechmann, som anställdes 
som verkmästare (driftschef) och  
med tiden helt tog över ledningen  
av företaget.

Franz A. Bechmann var född 1813  
i Pommersfelden, utanför Bamberg,  
i Bayern. Fadern var tunnbindare,  
men sju av bröderna Bechmann gick 
alla i lära till bryggare. Redan åren 
1841–1843 förestod Bechmann som 
bryggmästare sin broder Conrad Bech-
manns bayerska bryggeri i Spandau. 

Stämplar, drottning & tivoli
Genom nydanande och fantasifulla  
metoder lyckades Rosenquist och 
Bechmann göra det nya ölet mycket 
populärt. Tack vare att hållbarheten 
var bättre kunde ölet tappas på f laskor 
för vidare distribution, och genom att 
införa stämplar på korkarna ”varumär-
kiserades” produkten – tidigare hade 
kunderna inte vetat vilket öl de köpte 
ifall de inte hämtade det direkt vid 
bryggeriet. Rosenquist och Bechmann 
skapade även nya försäljningskanaler,  
i form av ambulerande bryggarkärror, 
detaljister och upptagande av beställ-
ningar på tidningskontor. 

Tyska Bryggeriet var vidare det  
första bryggeri som aktivt började med 
marknadsföring i form av annonser  
och flygblad. För att det bayerska ölet 
skulle förknippas med fest och gemyt 
startade man Stockholms första tivoli  
(i bryggeriets trädgård) och en kedja 
med ”Bierstuben”. De fick t.o.m. drag-
hjälp av drottning Josefina – bayersk-
fransyska som hon var, hade hon tidiga-
re bara druckit importerat öl, men gick 
nu över till Tyska Bryggeriets produkter 
– och Medicinalstyrelsen, som intygade 
att det tyska ölet var mer hälsosamt och 
”mindre berusande” – det senare uppen-
bart en lögn. Summan av alla insatserna 
var att det bayerska ölet på bara några 
år blev en enorm succé och bryggeriet 
hade fullt sjå med att uppnå en produk-
tion svarande mot efterfrågan.

I Bechmanns fotspår
Tyska Bryggeriet fick snart efterföljare: 
på Södermalm i Stockholm växte ett 
helt kluster av bryggerier fram, vilka 
alla producerade bayerskt öl. 

Den förste att gå i Bechmanns 
fotspår var en annan tysk invandrare: 

fram till 1�40-talet såg den svenska 
bryggerinäringen ut på ungefär samma 
sätt som den gjort sedan medeltiden: 
Öl hade mycket kort hållbarhet och 
kvaliteten var varierande. Endast 
medlemmar av Bryggarämbetet fick 
driva bryggerirörelse. Bryggerierna var 
mycket små, de bestod av några hus på 
gården och personalen utgjordes ofta 
bara av bryggaren, kanske en gesäll 
samt några drängar och pigor. 

Ett halvsekel senare skulle Stock-
holm ha f lera stora bryggeripalats med 
hundratals anställda och en produktion 
som vida överskred allt vad tidigare 
bryggare kunnat drömma om. Bran-
schen hade på 50 år omvandlats från 
ett slutet, skråbundet hantverk till en 
storskalig livsmedelsindustri. Det finns 
fem faktorer som gjorde detta möjligt: 

1. Införandet av det bayerska ölet, vilket 
hade bättre smak och längre hållbarhet 
och därför var mer lättdistribuerat. 

2. Invandring av tyska fackmän. 
Svenska bryggare hade kunnat åka till 
Tyskland och lära sig brygga bayersk 
öl där, så gjorde de danska bryggarna 
några årtionden senare. Tack vare att 
erfarna tyska bryggarmästare istället 
kom till Sverige gick dock branschens 
industrialisering mycket snabbare.

3. Skråväsendets avskaffande och 
proklamerandet av näringsfrihet. 
Näringsfriheten möjliggjorde att en 
affärsman eller ett aktiebolag kunde 
driva bryggerier med en anställd 
bryggmästare, vilket öppnade upp för 
stora investeringar i branschen.

4. Allmänt ekonomiskt uppsving. 
Högkonjunkturen innebar att det 

Tyskarna som industrialiserade 
Stockholms bryggerier
Vid mitten av 1800-talet flyttade en rad tyskar till Stockholm, införde en helt ny ölsort 
och lyckades på några årtionden industrialisera bryggeribranschen. Först i raden var 
Franz Adam Bechmann. | edward blom

 Forskning pågår
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Till vänster: Franz Adam Bechmann 
var bara 30 år när han anlände till 
Sverige, men redan en erkänt skicklig 
bryggmästare; hans insatser bidrog starkt 
till branschens utveckling. Bilden är från 
Bryggareföreningens månadsblad 1888,  
men måste bygga på en okänd förlaga  
från ca 1843. 

Motstående sida: F.R. Neumüller var en 
av de som mest lyckosamt kopierade Tyska 
Bryggeriets koncept. Här syns hans brygg-
eri år 1872. Carlsberg Sveriges bildarkiv 
hos Centrum för Näringslivshistoria.

Friedrich Rudolph Neumüller. Han 
var egentligen sockerbruksmästare, 
men insåg att bryggeridrift kunde ge 
betydligt större lönsamhet och kopie-
rade därför Tyska Bryggeriets koncept 
rakt av. Han förlade sitt bryggeri till 
samma gata och som bryggare enga-
gerade han en av Bechmanns bröder: 
Georg Adam Bechmann. 

Franz Bechmann kände Neumüller 
 från den tyska kolonin, båda var med-
lemmar i det 1845 grundade första 
Deutsche Gesellschaft och när detta 
upphörde invaldes båda även i Deutsche 
Gesellschaft Concordia. Man kan räkna 
med att det var föreningskamraten 
Bechmann som inspirerat Neumüller 
till sin nya karriär och förmedlat kon-
takten med sin broder i Tyskland.

Fler och fler tyskar
I mitten av 1850-talet uppstod en 
schism mellan Franz Bechmann  
och Fredrik Rosenquist. Bechmann 
drog sig då ur Tyska Bryggeriet och 
grundade ett eget på Stora Badstu-
gatan (Sveavägen). Där fick han även 
hjälp av sin broder som då lämnade 
Neumüller.Bechmanns bryggeri ut-

vecklade sig väl och hade säkerligen 
kommit att bli ett av de största i staden 
om inte Bechmann gått ur tiden redan 
efter fem år. (Under senare ägare kom 
det att stagnera.)

Förutom sin bror engagerade  
Bechmann även f lera lärlingar och 
elever som kom att bli betydande namn 
inom den svenska bryggerihistorien. 
De viktigaste var den 14-årige syster-
sonen, Georg Sellmann, som Bechmann 
snart lät adoptera, samt Fritz Dölling.

Även svenskar såg att det fanns 
pengar att tjäna. På Kungsholmen 
startade affärsmannen J.G. Brusell 
Stockholms Bryggeri/S:t Erik och  
för att leda detta inhämtades en  
skicklig bryggare, Franz Heiss, från 
Bayern. På andra sidan vattnet till- 
kom Münchens bryggeri, ett bolag 
med svenska aktieägare, men som  
även de byggde sin framgång på  
skickliga tyska bryggmästare och en 
stor mängd andra tyska hantverkare. 
De tidigt anlända bryggarna förmed-
lade sedan arbeten till släktingar och 
bekanta hemma i Tyskland, vilket 
gjorde att antalet tyskar i den svenska 
bryggerinäringen ökade. 

Dölling kom att driva Nürnbergs  
Bryggeri på Söder och äga Hamburgs 
Bryggeri på Norr. Det sistnämnda  
övertogs senare av Sellmann och en 
Heiss. Utvecklingen gick mycket 
snabbt. Ett par årtionden efter att 
Bechmann kommit till Stockholm 
dominerades staden av ett tiotal stora 
bryggeriindustrier som alla bryggde 
bayerskt öl. Kunskapen hade även  
spridit sig runt om i Sverige, där det  
nu fanns bayerska bryggerier på alla 
större orter.

Nästa steg kom Sellmann och Heiss 
att stå för: de introducerade pilsnern, 
som i sin tur tog över det bayerska ölets 
ställning mot slutet av 1800-talet.

Långt ifrån alla tyska bryggare och 
bryggeriarbetare rönte samma framgång
som Bechmann, Dölling, Sellmann 
och Heiss, men de lyckades ändå för-
 sörja sig väl och många blev välbärgade. 
Flytten till Sverige hade lönat sig – 
både för de invandrade tyskarna och 
för den svenska bryggeriindustrin.

Församlingar och föreningar
I min studie har jag undersökt de tyska 
bryggarnas nätverk med inriktning på 
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församlingstillhörighet och de tyska 
föreningarna. I katolska församlingens 
medlemsregister återfinns 37 bryggeri-
män av tysk härkomst under perioden. 
I Tyska församlingen har jag funnit 
fem–sex. I de tyska föreningarna har 
jag hittat 15 namn. Det är framförallt 
bryggarna, vilka var produktionschefer 
och oftast även direktörer och ägare 
till bryggeriföretagen, som återfunnits 
i registren; utöver dessa fanns det ett 
f lertal bryggerihantverkare och arbe-
tare från Tyskland i staden.

Det har inte funnits möjlighet att gå 
igenom de katolska föreningsarkiven i 
denna studie, men sedan tidigare kän-
ner jag till att minst tre av de nämnda 
bryggarna var medlemmar av Concor-
dia Catholica och ett f lertal bryggeri-
arbetare i katolska hantverkssällskapet 
S:t Josefs förening.

Katolska församlingen och Tyska 
församlingen utgjorde poler i ett 
gemensamt tyskt nätverk. De tyska, 
katolska bryggarna umgicks med andra 
katoliker oavsett härkomst (i försam-
lingen), med andra tyskar (i de tyska 
föreningarna) och med andra bryggare 
yrkesmässigt samt i branschförening-

arna. De protestantiska, tyska bryggar-
na umgicks med en större grupp tyskar 
i Tyska församlingen, men tillhörde i 
övrigt samma kretsar.

Bricolister och skarpskyttar
De tyska bryggarna blev också snart  
en del av de större svenska nätverken. 
T.ex. har jag efter att jag skrev rappor-
ten upptäckt att i princip alla de som 
spelade en roll i industrialiserings-
processen, både tyskar och svenskar, 
var medlemmar i ordenssällskapet  
Par Bricole. Även andra sällskaps-
ordnar har haft f lera bryggare som 
medlemmar. Neumüller var mycket 
aktiv i skarpskytterörelsen, där han  
var nära vän med de svenska brygg-
arna Pehr och Anders Bjurholm,  
men även med kung Karl XV och  
författaren August Blanche. Heiss  
umgicks i konstnärskretsar, särskilt 
med Anders Zorn som var son till  
en tysk bryggare, och ett f lertal av  
de tyska bryggarna tillbringade som-
rarna på Velamsund tillsammans med 
många ur Stockholms societet. 

Den tyska dominansen av branschen 
var synnerligen kort. En minoritet 

av bryggarsönerna blev själva bryg-
gare. Generationen efter dem fortsatte 
nästan enbart i de fall de gift in sig i 
svenska bryggarsläkter. Redan andra 
generationen var synnerligen försven-
skad och tredje generationen hade inte 
någon koppling till tyska nätverk.

edward blom är chef, särskilda projekt 
vid Centrum för Näringslivshistoria, där 
han bl.a. ansvarar för bryggeriarkiven. 
Han har genom åren producerat många 
artiklar och föredrag om Stockholms bryg-
gerihistoria och är själv en ättling till 
nämnda Bechmann och Sellmann. 

Artikeln bygger på forskningsrap-
porten Tyskarna som industria-
liserade Stockholms bryggerinä-
ring – En studie i till Stockholm 
invandrade tyska bryggare och 
bryggeriarbetare under 1800- 
talets senare hälft, med inrikt-
ning på nätverk och personer  
av Edward Blom vid CfN. Rap-
porten kan laddas ner på
 www.naringlivshistoria.se/
forskningsprojekt
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äntligen har en ny avhandling om 
svensk bryggerihistoria lagts fram. 
Tyvärr sker mycket lite forskning om 
bryggerihistoria i Sverige och efter-
krigstiden är en i det närmaste vit 
f läck, varför studien var efterlängtad. 
Läsaren blir inte heller besviken: på ett 
medryckande sätt lotsar Sandberg oss 
genom de trettio händelserika åren, ef-
ter att först ha satt oss in i branschens 
läge vid andra världskrigets slut.

Förändrad syn på karteller
Ett av de viktigaste temana är, som 
framgår av titeln, kartellbildning. 
Härvid blir undersökningen inte bara 
en studie i bryggeriindustrins konkur-
rensinskränkningar, utan fungerar även 
som en illustration av den förändrade 
synen på kartellbildning i allmänhet. 
Från att ha varit något helt accepterat, 
ja t.o.m. av statsmakterna uppskattat, 
blir kartellbildning genom åren allt mer 
kritiserat, reglerat och slutligen förbju-
det. Sandberg beskriver det som ett pa-
radigmskifte, där man går från en tysk 
till en anglosaxisk syn på konkurrens. 

I bryggerisektorn blir detta mycket 
tydligt. Någon konkurrens förekom 
knappast före skråtvångets avskaffande 
vid mitten av 1800-talet. I storstäderna 
hade de flesta bryggerier kring sekel-
skiftet fusionerats till en enda aktör  
och redan 1885 hade Bryggeriidkare-

Recensioner

förbundet tillkommit, en organisation 
vars främsta mål var att agera kartell: 
fastslå priser samt i detalj reglera inom 
vilka geografiska områden varje bryg-
geri fick verka. Inom detta område råd-
de vanligtvis ett regelrätt försäljnings-
monopol där man tvingades dricka den 
lokale bryggarens öl, oavsett om det föll 
en på läppen eller ej. I särklass störst 
områden innehades av AB Stockholms 
Bryggerier i Stockholm samt Pripp & 
Lyckholm i Göteborg.

Något som gör bryggeribranschen 
speciell är att politikerna inte bara 
hade en ambivalens till kartellbildning, 
som bestod i en gammal respektive ny 
syn på konkurrens, utan även att nyk-
terhetspolitiken komplicerade bilden. 
Om konkurrensen skulle leda till en 
effektivare bransch och större försälj-
ning gick ju detta emot ambitionen att 
minska konsumtionen av rusdrycker, 
till vilket även det svaga klass II-ölet 
räknades. Sandberg behandlar ingåen-
de alla politiska diskussioner, beslut 
och förordningar under perioden.

Förbundets upplösning
Även bland bryggerierna har Sandberg, 
genom studier av direktörskorrespon-
dens samt Bryggeriidkareförbundets 
protokoll, kunnat finna olika upp-
fattningar. De f lesta uppskattade det 
gamla trygga systemet, men anpassade 

sig till politikernas förändrade syn  
på konkurrens och såg upplösandet 
av Bryggeriidkareförbundet 1955 som 
ofrånkomligt. Enstaka röster kunde 
dock se något positivt i den ökande 
konkurrensen. Särskilt intressant är 
Sandbergs redogörelse för inbrytnin-
gen av nya aktörer på den reglerade 
marknaden: förbundsbryggerier (ägda 
av svagdricksbryggerier, vilka behövde 
kunna erbjuda kunderna ett fullsorti-
ment) samt Kooperativa Förbundet.

Även efter Bryggeriidkareförbun-
dets upplösning fortsatte bilaterala 
avtal mellan bryggerierna och upp-
delningen i geografiska försäljnings-
områden var långt ifrån över. 

År 1955 avskaffades det 40-åriga 
starkölsförbudet. Sandberg berör 
Systembolagets politik för vilka stark-
ölssorter butikerna skulle saluföra: 
utgångspunkten var att butikerna 
främst skulle ta in öl från två närlig-
gande bryggerier, men om kunderna 
så efterfrågade kunde även produkter 
från andra delar av landet kunna hållas 
i lager. Här öppnades således upp för 
en konkurrens på riksmarknaden. För 
de två stora jättarna, Stockholmsbryg-
gerier och Pripp & Lyckholm, fanns 
goda möjligheter att bygga rikstäck-
ande varumärken och för första gången 
kom de att hamna i viss konkurrens-
ställning med varandra.

Från öligopol till Jätten Pripp

Peter Sandberg: ”Kartellen som sprängdes – Svensk 
bryggeriindustri under institutionell och strukturell 
omvandling 1945–1975”. Ekonomisk-historiska 
institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs 
universitet. | edward blom
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Ny avhand
ling om lön
tagarfonder

Storbryggerierna delar landet
Efter att ha behandlat kartellbildnin-
gen går Sandberg vidare in på den 
stora koncentration som skedde av
branschen. Under perioden 1945–1975 
minskade antalet bryggeriföretag från 
138 till 29 stycken. (Intressant är att 
det fanns en uttalad vilja från staten 
att de många bryggerierna skulle slås 
samman till ett fåtal, eftersom det 
betraktades som en nyttig effektivi-
sering.) Framförallt var det de två 
största bolagen som köpte upp små 
landsortsbryggerier. Det var sällan 
deras tillverkning eller varumärken 
man ville åt utan helt enkelt ett nytt 
geografisk område. När de båda stor-
aktörerna till slut delat upp större 
delen av Sverige mellan sig blev det 
en strid om de kvarvarande områ-
dena. Ett tag såg det ut som om de 
skulle lämna samförståndet och börja 
konkurrera fullt ut med varandra på 
riksplanet, men efter ett kort ”ölkrig”, 
valde de istället 1963 att fusionera. 
Bolaget fick snart namnet Pripps.

Även studien av periodens sista 
decennium är intressant: Sandberg 
behandlar den ökande koncentrationen 
och går särskilt in på två mindre bryg-
gerier, som inte slogs ut av konkurren-
sen utan istället tog marknadsandelar 
på Pripps bekostnad: AB Falken samt 
Tingsryd. (Den senare tack vare att 

man var tidigt ute med att tappa öl på 
burk.) Slutligen behandlas Pripps ratio-
naliseringsarbete (antalet produktions-
enheter minskades från 34 till 3), den 
danska konkurrensen, samt företagets 
vidare utveckling, först till en diversi-
fierad livsmedelskoncern och sedan till 
ett huvudsakligen statsägt bolag.

Grundlig forskning
Kartellen som sprängdes är en angelä-
gen studie, fängslande läsning för alla 
oss som fascineras av bryggerihistoria, 
men säkerligen lika givande för alla 
som intresserar sig för frågor kring 
konkurrens, strukturomvandlingar 
och alkoholpolitik. Som arkivarie kan 
man också glädja sig åt att det är en 
avhandling som inte bara bygger på 
intervjuer och tryckta källor, utan även 
på ett gediget arkivstudium vid f lera 
olika arkivinstitutioner, bl.a. i Carls-
berg Sveriges och f lera handelsföretags 
arkivdepositioner hos Centrum för 
Näringslivshistoria. Av det goda resul-
tatet kan man än en gång konstatera: 
grundlig forskning lönar sig.

edward blom är chef, särskilda projekt 
vid CfN. Han har i många år engagerat 
sig i den svenska bryggerihistorien, skrivit 
flera artiklar i ämnet och utkom nyligen 
med rapporten ”Tyskarna som indu-
strialiserade Stockholms bryggerinäring”.

ilja viktorov har nyligen lagt  
fram avhandlingen Fordismens kris 
och löntagarfonder i Sverige vid  
Ekonomisk-historiska institutionen 
vid Stockholms universitet. Arbetet 
bygger på omfattande arkivstudier, 
inte minst i Svenskt Näringslivs arkiv 
hos Centrum för Näringslivshistoria. 

Viktorov går in på hur LO, SAF 
och det socialdemokratiska partiet 
agerade i fonddebatten mot bakgrun-
den av krisen för den svenska ”fordis-
men” d.v.s. det av Henry Ford inspire-
rade massproduktionssamhället. Bl.a. 
avslöjar han hur radikala personer 
inom alla läger använde debatten för 
att dölja krisen som den svenska for-
dismen gett upphov till. 

Ett av sina teman har Viktorov 
tidigare utvecklat i Företagsminnen 
nr 2005;2, som går att beställa genom 
info@naringslivshistoria.se.
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Ögonblicket

atlas copco anordnar en familje-
söndag för sina anställda vid den stora 
huvudfabriken, Sicklaverkstaden i 
Nacka år 1961. Den populäre radio- 
och nöjesprofilen Sigge Fürst har 
lånats in för att roa barnen. Eftersom 
Atlas har en historia av att tillverka 
järnvägsvagnar och lok passar det  

bra att transportera runt besökarna 
med ett eget museitåg. Kanske åker de 
en tur på intilliggande Saltsjöbanan 
där Atlas Copco var den största gods-
kunden. Att stora företag arrangerade 
familjedagar för de anställda var inte 
unikt för 1950- och 60-talen, men  
det är ändå ett exempel från en tid  

då industriföretag tog ett stort socialt 
ansvar och företagsandan var starkare 
än idag. Sicklaverken var med några 
tusen anställda en av de största indu-
strierna i Storstockholm. 

Fotografiet är ur Atlas Copcos 
bildarkiv hos Centrum för Närings-
livshistoria.
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Holmens pappersbruk i Hallstavik

I det nordligaste hörnet av Stockholms 
län i Norrtälje kommun ligger Hallsta-
vik där man hittar kommunens i sär-
klass största industriarbetsplats med 
ca 900 anställda, nämligen Hallsta 
Pappersbruk som ägs av Holmen Paper 
AB som i sin tur ingår i Holmen AB.
Bruket tillverkar trähaltigt tryckpapper
av olika kvaliteter med en kapacitet av  
795 000 ton per år och är därmed den 
femte största producenten i Europa. 
Verksamheten startade år 1915 och 
historien om hur denna för sin tid 
mycket stora anläggning kom att loka-
liseras till en praktiskt taget öde skogs-
bygd är både lärorik och spännande.

Började med mjöl och vapen
Företaget Holmen AB har sina rötter 
i den industriverksamhet som växte 
fram under 1500-talet på Kvarnhol-
men och Laxholmen i Motala ström i 
Norrköping. Från början var det fråga 
om mjölkvarnar men brukets historia 
kan räknas från år 1610 då ett antal 
vapensmeder var verksamma här med 
tillverkning av pipor till pistoler och 
musköter. Tre år senare kallade hertig 
Johan, son till Johan III, utländska 
smeder till Norrköping och grundade 
ett gevärsfaktori, som utvecklades  
positivt och var i drift till år 1795. 

Från 1620-talet leddes verksamhe-
ten av Louis de Geer som bland annat 
anlade ett mässingsbruk som kom att 
dominera verksamheten fram till slutet 
av 1700-talet. Vid sidan härav drevs 
också klädesproduktion, kvarnrörelse, 
fiske, stångjärnssmide samt under en 
kortare tid även papperstillverkning. 
Med ingången till 1800-talet togs åter 
papperstillverkningen upp och den 

mekaniserades på 1830-talet. Samtidigt 
som bruket ombildades till aktiebolag 
år 1854 började man tillverka slipmassa 
och mot seklets slut även sulfitmassa. 
Under denna period utvecklades också 
textiltillverkningen med bomullsvaror 
och senare även ylletyger.

Intensiv utvecklingsfas
Den 1 juli 1907 tillträdde Carl Wahren  
tjänsten som chef för Holmens Bruk 
och därmed inleddes en intensiv ut-
vecklingsperiod för företaget. Såväl  
textiltillverkningen som pappersproduk-
tionen ökades radikalt. På papperssidan 
koncentrerades tillverkningen helt på 
trähaltigt journal- och tidningspapper 
och produktionsapparaten byggdes ut 
och moderniserades. Dessa förbättrin-
gar ökade brukets behov av massaved. 
Tillgången till ved var begränsad i 
Sydsverige, inte minst beroende på att 
många fabriker hade lokaliserats hit  
och konkurrerade om råvaran. I detta 
läge sökte sig Holmen norrut för att 
erhålla virkesleveranser. Detta under-
lättades av att de gamla järnbruken i 
Mellansverige med stora skogsinnehav 
inte längre hade behov av träkol och 
därmed fanns ett överskott av virke.

Till en början köpte bruket företrädes-
vis rotposter och då gärna i anslutning 
till flottningsleder. Man gjorde en del 
affärer i de östgötska kustsocknarna.  
De stora inköpen skedde dock i Sörm-
land, Närke, Västmanland och Uppland, 
främst i Mälardalen och trakten kring 
Hjälmaren men även perifert i norra 
Roslagen. I den nya företagsledningens 
framtidsstrategi ingick emellertid också 
att säkra det framtida virkesbehovet 
genom förvärv av skogsfastigheter. Även 

dessa fastighetsköp koncentrerades till 
Mälarområdet och Roslagen. I förläng-
ningen av dessa markförvärv fördes en 
diskussion om att anlägga ett pappers-
bruk utanför centralområdet i Öster-
götland dels för att expandera verksam-
heten, dels för att komma närmare de 
nya virkesleverantörerna.

Första gången frågan om ett nytt 
pappersbruk dyker upp i ett protokoll-
fört styrelsesammanträde är den 28 
september 1912. Enligt Holmens histo-
rieskrivare, Björn Helmfrid, hade dock 
ärendet varit under utredning i två år, 
men då under sträng sekretess för att 
inte konkurrenterna skulle oroas. Ännu 
under hösten 1912 var det inte klart var 
bruket skulle etableras utan man disku-
terade flera olika alternativ. En viktig 
faktor i sammanhanget var möjligheten 
att erhålla elleveranser till rimligt pris 
och i erforderlig mängd. Brukslednin-
gen begärde av Vattenfallsstyrelsen en 
offert för elleveranser till fem alterna-
tiva platser nämligen Lidingö, Djurs-
holm, Stäket i Mälaren, Enköping och 
Hallstavik. I sitt svar konstaterade sty-
relsen att hallstaprojektet skulle ställa 
sig billigare än övriga tilltänkta leverans-
orter. Att man slutligen fastnade för 
Hallstavik som lokaliseringsort berodde 
således på närheten till Älvkarleö och 
därmed möjligheten till ett fördelaktigt 
elpris. Till detta kom hamnläget vid 
Edeboviken, tillgången på sötvatten  
genom Skeboån och skogstillgångarna  
i Roslagen och norra Uppland.

Edeboviken exploateras
Holmens bruk köpte ett större mark-
område kring Edebovikens södra del 
av Skebobruk som här hade anlagt en 
lastageplats, en mindre ångsåg och 
en järnväg från kajen till järnbruket. 
Den 20 februari 1913 undertecknades 
ett avtal med Vattenfallsstyrelsen om 
kraftleveranser att påbörjas den 1 juni 
1915. Samtidigt sattes planerings-  
och förberedelsearbetena igång med 

När Holmen bestämde sig för att bygga nytt år 1915  
placerade man sitt gigantiska pappersbruk mitt ute  
i ödemarken. Allt saknades, utom det viktigaste: skog  
och vattenkraft. | jan-bertil schnell
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full kraft. Planeringen och utform-
ningen av fabriken utfördes av den 
tekniske direktören P. Priem vid I.M. 
Voith i Heidenheim i Tyskland, som 
skulle leverera maskineriet, och dort-
mundarkitekten Franz Schlüter.  
Priem svarade för den tekniska delen 
medan Schlüter svarade för den arki-
tektoniska utformningen. Till huvud-
entreprenör för byggnadsarbetena ut-
sågs firman Kreuger & Toll. De första 
planerna avsåg ett pappersbruk med 
två pappersmaskiner och ett sliperi. 
Däremot ingick inte någon sulfitfabrik 
i planeringen men dörren lämnades 
öppen för en sådan anläggning. Redan 
mot slutet av år 1913 hade emellertid 
Carl Wahren kommit till slutsatsen 
att en sulfitfabrik skulle bli nödvändig 
varför planerna ändrades.

Den huvudsakliga utgångspunkten 
för tillverkning av tidningspapper var 
slipmassa eller mekanisk massa. Råva-
ran för slipmassan var gran och ibland 

asp, som gav en ljus massa. Stockarna 
barkades noga och kapades i lämpliga 
längder för att därefter pressas i slip-
stolar mot roterande slipstenar under 
vattenbegjutning så att träfibrerna 
frilades. Slipmassan hade korta fibrer 
och gav därmed ett mjukt men skört 
papper. Fördelen med denna massa 
var att man fick i det närmaste 100 % 
utbyte ur veden, ungefär dubbelt så 
mycket som vid kemiska metoder. 
Nackdelen är att papperet gulnar och 
förstörs med tiden. För att ge ett håll-
barare tidningspapper blandades slip-
massan upp med upp till 25 % kemisk 
massa (i Hallsta av typen sulfitmassa) 
som fungerade som en armering. Den 
färdiga slipmassan och sulfitmassan 
fördes till holländeriet, där den upp-
löstes och maldes samt fick tillsatser 
av de kemikalier som behövdes för att 
ge papperet önskad kvalitet. Princi-
pen för papperstillverkning är att den 
färdiga mälden med en vattenhalt på 

drygt 99 % i pappersmaskinen för-
delas pressas och torkas till färdigt 
papper i tre steg nämligen virapartiet, 
presspartiet och torkpartiet.

Holmen blir störst
Byggnadsarbetena gick trots stora  
svårigheter programenligt och produk-
tionen kunde starta planenligt somma-
ren 1915. Med tillkomsten av Hallsta 
pappersbruk blev Holmens Bruk Sveri-
ges största producent av tidningspapper. 
Redan år 1917 installerades en tredje 
pappersmaskin. Efter turbulensen under 
det första världskriget med de sista årens 
avspärrning kom produktionen igång 
på allvar. År 1921 var Holmens totala 
produktion 48 000 ton varav Hallsta 
svarade för 27 000 ton. Hallsta var där-
med landets näst största enskilda pap-
persbruk efter Kvarnsveden och brukets 
maskinjättar tillhörde Europas största.

Att anlägga en för sin tid jättelik 
anläggning i en närmast jungfrulig 

Av ett flygfoto kan man tydligt se hur Hallstavik vuxit fram utifrån pappersbruket. Holmen Paper AB.
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bygd var onekligen ett vågspel och  
ett hisnande äventyr. Hallstavik låg 
långt från större samhällen och infra-
strukturen var så gott som obefintlig 
med undantag för Skebokajen och  
industrijärnvägen till Skebo bruk.  
Allt måste byggas upp från grunden. 
Förutom fabriken gällde det bostäder 
för de anställda, skola, affärer och  
andra samhällsfunktioner. Yrkes-
kunnig arbetskraft gick inte att få i  
närområdet utan arbetsstyrkan fick  
rekryteras från hela landet. En kärn-
trupp på ett 40-tal arbetare kom från 
Holmens pappersbruk i Norrköping  
i juli 1915 och de fick ett f lyttnings-
bidrag på 100 kronor för gifta och  
30 kronor för ogifta. I övrigt kunde 
personalbehovet fyllas genom att bru-
ket erbjöd löner över genomsnittet.

När den första kontingenten arbeta-
re anlände från Norrköping var de så 
kallade ”rödvillorna” färdiga med fyra 
förmansbostäder i enfamiljshus och 29 

arbetarbostäder i tvåfamiljshus samtliga 
i trä. Det var framför allt två arkitekter 
som kom att påverka samhällets ut-
formning nämligen John Åkerlund som 
bland annat gjort sig känd som arkitekt 
för Sigtunastiftelsens märkliga anlägg-
ning i Sigtuna och Folke Bensow. Sam-
hällsbyggandet i Hallstavik fortsatte 
i snabb takt. Mellan 1915 och 1925 
uppfördes ett 50-tal hus, nu i tegel, och 
under 1920-talets andra hälft kom egna-
hemsbyggandet igång.

Hallsta idag
Hallsta pappersbruk har sedan starten 
1915 genomgått en kontinuerlig utveck-
ling fram till våra dagar, både vad 
gäller tekniken och storleken på anlägg-
ningarna. Idag har bruket fyra pappers-
maskiner och dagens produktion på  
795 000 ton år skall jämföras med 1921 
års siffra på 27 000 ton. För närvarande 
har dessutom företaget påbörjat en pla-
nering för en fortsatt utbyggnad. Även 

om Hallstaviks näringsliv med tiden 
har blivit mera differentierat är fort-
farande Hallsta pappersbruk med sina 
ca 900 anställda den helt dominerande 
faktorn i samhället. Därmed är Hallsta-
vik det enda kvarvarande exemplet i 
Stockholms län på ett levande svenskt 
brukssamhälle av klassiskt snitt.

janbertil schnell är f.d. läns-
antikvarie och har skrivit flera böcker  
om industrihistoria. 

Artikeln bygger på författarens 
bok Skog, malm och vatten, som 
du kan köpa från 
Pythagoras indu-
strimuseum, tel 
0176-100 50,  
pythagoras@
pythagorasmu-
seum.se för  
295 kr + frakt.
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av sin verksamhet, detta för att öka  
effektiviteten och få ned kostnaderna.

Svensk Husdjursskötsel (SHS) bör-
jade därför undersöka möjligheterna 
med elektronisk databehandling och 
1960 beslöt de sig för att köpa sin för-
sta datamaskin. Leveransdatum var 
satt till januari 1962, vilket bedömdes 
vara en förhållandevis kort leveranstid 
som skulle ställa hårda krav på förbe-
redelsearbetet med progammering och 
utbildning av personal. Våren 1961 
anordnade SHS bl.a. vad som kan 
sägas vara en av de första system- och 
programmeringskurserna i Sverige.

EMIL i Hållsta, tidig dator  
för husdjursskötsel
När föreningen Svensk Husdjursskötsel i början av 1960-
talet köpte datamaskinen EMIL lade de sig i bräschen  
för datorutvecklingen i Sverige. Och det lilla samhället 
Hållsta utanför Eskilstuna kunde under ett halvsekel  
kallas Sveriges Silicon Valley. | lisa qviberg

Stordatorn EMIL (Elektronisk  
Maskin i Ladugårdsarbetet) föregicks 
av ett hålkortssystem som under f lera 
år fyllt behovet att på ett effektivt 
sätt systematisera information från 
anslutna kontroll-, semin- och avels-
föreningar. Med hjälp av hålkorten 

utarbetades också statistiska arbeten av 
intresse för högskolor, utländska insti-
tutioner och andra näringar. I samma 
takt som rörelsens omfattning växte 
ökade också kraven på informations-
handlingen. Föreningarna ville ha en 
bättre och mer sammanfattad överblick 

 Källorna berättar
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Hålkort och remsor
När maskinen – en Bull Gamma 30 
som läste hålkort och hålremsor –  
kom, sattes den omedelbart i bruk  
och det var med fascination man  
beskådade resultatet:

Tusentals små detaljer skall nu fungera 
enligt ett förutbestämt helhetsmönster.  
Maskinerna är fascinerande att se på  
men deras arbetsresultat är helt beroen-
de av kvaliteten i det osynliga förarbete 
som erfordras för att styra dem.

Det första året krävdes många timmars  
systemkontroller och datorn kunde 
bara till viss del användas för produk- 
tionsarbete, varför de gamla hålkorts-
bearbetningarna fick finnas kvar i 
begränsad skala under en övergångs-
period. Men datamaskinen tog allt- 
 eftersom över arbetet, och SHS  
bedömde snart att anläggningen  
fungerade på ett utomordentligt till-
fredsställande sätt. EMIL var i tjänst 
till 1976, då den togs ur bruk.

Den tekniska utvecklingen gick 
snabbt och nyttoeffekterna med dator-
användning var många. Löpande 
investerades i nya maskiner – man 
gick snart över till magnetband – för 
att svara upp mot den stigande anslut-
ningen av föreningar och det ökade 
kravet på snabba bearbetningar och 
analyser. Man ville också minimera 
risken för tekniska fel, genom att 
minska den höga beläggningen på  
en enskild dator.

Blir eget bolag
Redan på ett tidigt stadium hade  
SHS en omfattade serviceverksamhet 
där de hjälpte närliggande näringar, 
såsom Lantbruksförbundets driftsbyrå 
och Sveriges Jordbrukskasseförbund, 
med datorisering och bearbetning av 
uppgifter. I slutet av 1960-talet hade 
SHS emellertid nått gränsen för vad de 
kunde hantera inom den egna organi-
sationen. Den växande datahantering-
en var viktig för att stärka det svenska 
jordbrukets konkurrenskraft, men de 

datortekniska problem som fanns upp-
levdes som alltför komplexa. 

Lösningen var en utökad samverkan. 
Man beslutade, efter noggranna dis-
kussioner och utredningar, att SHS:s 
datorenhet våren 1969 skulle ombildas 
till ett fristående företag, Lantbruks-
data AB, där SHS ingick som delägare 
tillsammans med en handfull andra 
föreningar inom rörelsen. 

Svinpaket och electronic mail
Lantbruksdata hade en klar affärsidé. 
Företaget skulle vara lantbrukskoope-
rationens datorföretag och erbjuda en 
komplett service inom ADB-området. 
Den huvudsakliga målgruppen var de 
egna delägarna, men man vände sig 
också till andra föreningar såväl inom 
som utom kooperationen. Exempel på 
externa kunder var Eskilstuna kom-
mun och Samhall. 

Den tekniska utvecklingen var de 
följande decennierna explosionsar-
tad, och Lantbruksdata utvecklades 
samtidigt till ett av landets största 
datorserviceföretag. Med investeringar 
i den senaste tekniken ville de erbjuda 
sina kunder effektiva lösningar och ra-
tionaliseringar, och hoppades med sin 
unika kombination av datorkompetens 
och branschkunskap vara en naturlig 
samarbetspartner för lantbrukskoope-
rationen och närliggande företag.

Redan i slutet av 1960-talet hade 
SHS gjort trevande försök med kom-
munikation mellan olika datorer, då 
man med teletekniken såg ”möjligheter 
till snabb förmedling av beslutsunder-
lag till olika personer, oberoende av 
deras uppehållsort”. Lantbruksdata 
fortsatte utvecklingen inom teledata-
området. På 1980-talet presenterades 
t.ex. AgroVision. Med en teledata-
terminal i hemmet kunde lantbrukaren 
när han ville ta del av information som 
Lantbruksdata kontinuerligt gjorde 
tillgänglig, såsom väderprognoser. 
Företaget kunde även erbjuda en s.k. 
gårdsdator, ett hjälpmedel för den 
enskilde lantbrukaren i hans arbete. 
Datorn innehöll en samlad uppsätt-

lisa qviberg är arkivarie vid Nutek och 
fil.mag. i historia. Hon är en regelbunden 
skribent i Företagsminnen och har skrivit 
flera artiklar om näringslivets historia.

ning program som lantbrukaren kunde 
ha användning för, t.ex. bokförings-
program, SHS:s ”kopaket” och ett 
motsvarande ”svinpaket” från Sveriges 
Slakteriförbund. 

Lantbruksdata etablerade tidigt 
tjänsten ”Electronic Mail” och en av de 
större nyheterna i början av 1990-talet 
var ALLNÄT (Allmänt Lantbruks-
kooperativt LinjeNÄT), en storsats-
ning för att möta kundernas krav på 
utvecklade kommunikationstjänster, 
bl.a. för att kunna förmedla digitalise-
rad information.

IBM tar över
Trots att SHS var en av initiativtagar-
na kan man ana att deras roll inom 
Lantbruksdata allteftersom marginali-
serades. Inriktningen breddades under 
åren och kom i allt större utsträck-
ning att omfatta företag även utanför 
lantbrukskooperationen. År 1991 var 
Sveriges Föreningssparbank majoritets-
ägare och med ägarförändringen följde 
förhoppningen om ökade engagemang 
inom nya områden.

År 1993 gick SHS samman med 
Svenska Mejeriernas Riksförening och 
Svensk Mjölk bildades. Man beslutade 
ta över it-driften av de egna systemen 
och fortsättningsvis utveckla sina app-
likationer själva, för att därmed bl.a. 
sänka omkostnaderna. Hemflytten 
av systemen skedde successivt för att 
2004 omfatta även den s.k. kokontrol-
len, ett datorsystem som samordnar 
SHS-föreningarnas semin-, kontroll- 
och djurhälsodata, och som var ett av 
Lantbruksdatas större projekt för SHS 
under 1980-talet.

Samma år såldes Lantbruksdata 
till Responsor AB, ett dotterbolag till 
IBM Svenska AB, som fortsatte dator-
verksamheten i Hållsta (med filialer  
i Malmö och Uppsala) till 2005, då 
den avvecklades.

Motstående sida: Stordatorn EMIL i Hållsta tillsammans 
med tre ”skötare”, 1960-tal. Svensk Mjölks bildarkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria.
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En orädd pionjär i hotellbranschen
Laurentius Segerlind var en fattig yngling när han kom till Göteborg, men en  
entreprenör ut i fingerspetsarna. Efter att ha blivit förmögen på fastighetsaffärer
kom han att bygga Sveriges första hotell – och en alldeles för stor teater. | olle pettersson

bondesonen Laurentius Segerlind föd-
des på Högsgården i Segerstads socken 
i Skaraborgs län den 15 juli 1774. Den 
ambitiöse gossen hade drömmar om att 
bli präst men då dessa av ekonomiska 
skäl gick i stöpet valde han hantverkar-
yrket med Göteborg som arbetsplats.

Först började han som lärling några 
år men innan han hann bli fullärd träffa-
de han en åtta år äldre kvinna, Johanna 
Margareta Jansson, från Marstrand 
med vilken han gifte sig. Kvinnan var 
förmögen och ägde ett värdshus i staden. 

Den generösa kassan som ingick i 
giftemålet gav Segerlind möjligheter 
att börja investera i olika byggnader i 
staden. Men knappt hade han hunnit 
göra sina första köp förrän det år 1802 
inträffade en stor brand i Göteborg  
och Segerlinds hus, tillsammans med 
hundratals andra, gick upp i rök. Här-

igenom förlorade Segerlind allt han ägde
– utom hoppet. Med vänners hjälp 
fick han på kredit köpa ett stenhus vid 
Drottninggatan i centrala Göteborg. 
Han fyllde huset med ”diverse glada 
och möblerade rum för resande samt 
drängkamrar och stall för hästar, även 
vagnbodar”och för en billig penning 
bjöd han på ypperlig service. 

Succén var snart ett faktum och sta-
dens grädda inklusive landshövdingen 
Silversköld bokade rum. 

Likaså började resande strömma till 
värdshuset vid Drottninggatan. Här 
kom hans kunskap som vagnmakare 
också till nytta, då han på bastionen 
Carolus Dux i vars omedelbara närhet 
han bodde, uppförde skjul och bodar 
där vagnar tillhandahölls ankom-
mande resande. Vilket visade sig vara 
en lönsam affär, då efter den tidens sed 

varje främling som ämnade sig inåt 
landet, måste köpa eller hyra ett åkdon 
och vid utresan lämna detta ifrån sig.

Sveriges första hotell
Efter freden i Fredrikshamn år 1809 fick 
Segerlind en god idè. Han skulle bygga 
ett hotell, närmare bestämt Göteborgs 
allra första. Det fanns visserligen till 
värdshus apterade hus och våningar, 
möblerade rum, som till resande uthyr-
des – till och med hos skarprättaren 
Hjerpe kunde sådant förekomma – men 
ett helt hus, byggt och inrett för detta 
ändamål, det fanns inte i Göteborg,  
eller någon annanstans i landet.

Till invigningen inbjöds stadens 
myndigheter, arkitekter och kultur-
personligheter. Fontäner av vin och 
punsch susade oupphörligt; tal, sånger 
och skålar avlöste varandra och om-
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rådet fylldes av hyllningar till herr 
Segerlind. Hotellet, som erhöll det 
klingande namnet Göta Källare, mot-
tog sin första gäst den 22 maj 1812. 
Det innehöll då femtiosex rum, restau-
rang samt, tack vare kungliga maje-
stäts nådiga tillstånd, ett biljardbord. 
Tillståndet att ha ett biljardbord var 
ytterst få förunnat och Segerlind fick 
sitt då landshövdingeämbetet intygat 
att Segerlind en längre tid varit trak-
tör och härbärgerat resande, gjort sig 
fördelaktigt känd för ordentlighet och 
anständigt förhållande.

En vanvettigt stor teater
Teaterbranschen var i ropet i 1800-ta-
lets Göteborg. Problemet var att ingen 
lyckades få den aktuella verksamheten 
på Sillgatan att gå med vinst. Full 
av tilltro till sin egen förträff lighet 
byggde den förre detta vagnsmakaren 
en ny teater år 1816 på tomten mellan 
Södra Hamngatan och det obebyggda 
området mot kanalen mitt emot den 
blivande Trädgårdsföreningen. 

Den var en enkel byggnad exteriört men 
själva innandömet tydde på något orea-
listiska förhoppningar om tillström-
mande publik: teatern hade inte mindre 
än 1 259 platser och Göteborgs stad som 
helhet 15 000 invånare år 1816! Näst 
Kungliga Teatern (Operan) i Stockholm 
var Segerlinds den största i riket – dub-
belt så stor som Dramaten. Verksamheten 
visade sig snart vara allt annat än lön-
 sam. År 1820 var konkursen ett faktum. 

Välgörenhet och brandskydd
Man kan anta att det var förlusten av 
sin första fastighet i branden 1802, 
som gjorde att Segerlind livet igenom 
engagerade sig för brandbekämpning. 
I den stora branden 1804 utmärkte han 
sig så mycket att han av staden erhöll 
en silverkanna med inskrift: ”För nit  
och oförtrutenhet vid eldsvådan i 
Göteborg 1804.” Under trettio år var 
Segerlind stadens främste auktoritet  
på brandväsende. Vid frivilliga brand-
kårens stiftande år 1831 invaldes han 
till dess hedersledamot.

Segerlind var även ordförande i sjuk- och 
begravningskassan och stiftade Säll-
skapet De fattigas vänner. För sina för-
tjänster om det allmänna belönades han 
av kung Karl Johan med en guldmedalj 
med texten ”för medborgerlig nit”. 

Hans hälsa, som i allmänhet varit 
god, började dock att vackla. Detta på 
grund av de många eldsvådornas an-
strängningar och förkylningar. De två 
sista åren av sitt liv var han tvungen att 
hålla sig inomhus. Den 1 augusti 1834 
var ämnad till en glädjedag i Segerlind-
ska familjen. Äldsta dottern, Britta 
Charlotta skulle nämligen gifta sig 
med en ung handlare. På natten dog 
Laurentius Segerlind i bröstsjuka.

Laurentius har fått en gata uppkal-
lad efter sig i Göteborg: Segerlinds-
gatan. Dessutom brukade man kalla
området där Trädgårdföreningens park 
ligger idag för ”Segerlindska ängen”.

olle pettersson är frilansjournalist 
med stort intresse för historia, särskilt med 
anknytning till Göteborg och Bohuslän. 

Segerlinds hotell kom med tiden i familjen Haglunds ägo, som senare lät bygga Grand Hotel Haglund på Södra Hamngatan. Till höger syns  
ett annat känt Göteborgshotell: Palace, 1910-tal. Fastighetsbolaget Hufvudstadens bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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ABA of Sweden 
AGA Gas AB
Agria Djurförsäkring
Ahlbins Patentbyrå
Ahlsell
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval 
ALMI Företagspartners Stockholm 
AP-fastigheter
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Astra Zeneca 
Atlas Copco
Barnens Bokklubb
AB Wilhelm Becker
BEEP
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm 
Stiftelsen Bokbranschens Understöds-  

och Utbildningsfond 
Bonnier AB
Bostadsförmedlingen
Stiftelsen Branschorganisationernas kansli
Brandkontoret
Busslink Sverige AB 
Båstads Gymnasium
Carl Lamm AB
Carlsberg Sverige
Christenson Roth Advokater
Advokatfirman Cederquist KB
Cederroth International
Chefsekreterarna Stockholms
Christenson AB, Advokat 
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic
Edita Norstedts Tryckeri
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
ELFA
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Telefon AB L M Ericsson
Esselte 
FABEGE
Familjebostäder
FAR
FAR FÖRLAG AB
FERA Ljuskultur
Flood Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
FR i Stockholms län AB
C E Fritzes 
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorgani-

sation
Försäkringsförbundet
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Gröna Lunds Tivoli
Hakon Invest AB 
Hald & Tesch Brand 
Hamilton & Co Advokatbyrå
Handelsbanken
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Heidelberg Sverige 
Henkel Sweden AB
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm

IKEA
Industri- och Kemigruppen
Institutet för Näringslivsforskning
Informationsförlaget Heimdahls 
Institutet för värdering av fastigheter
Investment AB Kinnevik
JCDecaux Sverige AB 
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
Konstnärernas Riksorganisation
Kontorstekniska föreningen
Kooperativa Institutet
Kraft Foods Sverige AB
Landahl Öhman Advokatbyrå AB
Landshypotek 
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Lindahl HB, Advokatfirman
Lindberg & Saxon HB, Advokatfirma
J. A. Lindblads Bokförlags AB 
Linde Gas Division
Livsmedelsföretagen
Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB
Ivar Lundh & Co 
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringsbolagens AB
Magnusson Advokatbyrå
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Markaryds kommun 
Mariebergs Arkivbyrå 
MAQS Lawfirm AB
Martin Olsson HAB
Metallgruppen MEGAB
Micasa 
MQ/Jaller Klädcenter AB
Bokförlaget Natur & Kultur
NCC 
Nordea
Advokatfirma Nordia KB
Nordiska Kompaniet 
Nordstjernan 
P A Norstedt & Söner 
Nova AB, Advokatfirman
Nynäshamns Ångbryggeri, Intresseförening
Odhner & Co Belysning 
Osram 
Packhuslaget 
Plåtslageriernas Riksförbund
Primus 
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Propeller
Roth, Advokatbyrå Peter
Röda Korsets Sjuksköterskekårs 

 Intresseförening
Sackemark AB, Advokatfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB 
Scandinavian Airlines System (SAS)
Schering-Plough 
SEB
Setterwalls Advokatbyrå
Sievert AB
Silversmeden Giertta AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia 
Skanska AB
Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear 

Sollentuna Kommun
Sparinstitutens Pensionskassa
Spendrups Bryggeri AB
Spårvägens Idrottsförening
Sthlms Bleck & Plåtslagarmästareförening
Stockholm Business Region AB
Stockholm Globe Arena 
Stockholm Saltsjön
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem 
Stockholmsmässan 
Stokab 
Strömma Turism & Sjöfart AB
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form 
Svensk Handel 
Svensk Mjölk
Svensk Pantbelåning 
Svenska Bankföreningen
Svenska Bostäder
Svenska Bryggareföreningen
Svenska Filmklubben
Svenska Försäkringsföreningen
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk-Thailändska Föreningen
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska Pappers- och 

Cellulosaingenjörsföreningen
Svenska Spel
Svenska Trävaruproducenter
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Advokatsamfund, Stockholms-

avdelningen
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Trähusfabrikanter
Swedbank 
Systembolaget
SYVAB, Sydvästra Stockholms- 

regionens Va-Verks AB
Sällsk. för Folkundervisningens  

Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Teknikföretagen
Stiftelsen Telefondirektören H.T. 

 Cedergrens Uppfostringsfond
Stiftelsen Tornspiran
Tendorf, Advokatfirma Thomas
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Trafikförsäkringsföreningen
Transportgruppen
Trygg Hansa
Trygghetsfonden
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige 
Veteranklubben Alfa
Vin & Sprithistoriska Muséet
Volvo
Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse
Wennerholm & Öhman KB,  

Advokatfirma
Widell AB, Advokat Anna Stina
AB P Wikström J:r
Åhléns
AB Ångpanneföreningen

Medlemmar
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Centrum för Näringslivshistoria publicerar under  
våren samtliga texter från sina årsböcker, tidskrifter 
och multimedia-produktioner, ett smakprov på med-

lemsföretagens bildarkiv och ett register över samtliga 
arkiv. Det innebär drygt 1 300 artiklar, över 7 000 foto-
grafier och mängder av film- och ljudupptagningar.

Forska själv!

www.naringslivshistoria.se/forska
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retur: Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50, 167 33 Bromma


