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ledaren

Exposéer, arrak och 
lite lagom skryt
detta nummer har som synes Kina 
som tema; detta med anledning av 
världsutställningen i Shanghai, och det 
glädjer mig att vi har fått så många kun-
niga skribenter som behandlar relatio-
nerna mellan Kina och Sverige, såväl ef-
ter kulturrevolutionen, som i äldre tider. 
På Centrum för Näringslivshistoria har 
vi faktiskt en hel del arkivmaterial som 
vittnar om svenska företagare i Kina 
redan på 1800-talet, ofta en raff lande 
läsning, som fallet med kapten Öbergs 
bravader, se s. 18.

För att sätta in Shanghai-utställningen 
i sitt sammanhang har vi infört en arti-
kel om världsutställningarnas historia, 
en exposé över exposéer om man så 
vill. Dessa väldiga arrangemang har en 
märklig tudelning i att både vara extremt 
framtidsinriktade och samtidigt ligga 
djupt förankrade i 1800-talets världsbild. 

Den första regelbundna kontakten 
mellan Kina och Sverige bestod i de 
svenska ostindiefararnas handelsresor. 
För några år sedan hade jag turen att 
få en privat rundvandring av kaptenen 
på Götheborg innan den seglade ner till 
Kina. En gammal studiekamrat visade 
sig nämligen vara ansvarig för projek-
tet hos en av huvudsponsorerna. Det 
var verkligen fascinerande att se den 
nybyggda kopian av 1700-talsskeppet, 
även om jag för intet i livet hade velat 
segla med på det ute på öppet hav.

Vet Ni vilken vara som fick ta störst 
plats i lastrummet när vi för första gång-
en lyckades få ner ett skepp till Mittens 
rike och tillbaka: Kinesiska porslinspjä-
ser? Exotiska kultföremål? Kryddor ing-
en svensk tidigare smakat? Nej faktiskt 
inte, allt det där kom naturligtvis också 
med, men den viktigaste varan var billig 
sprit från dagens Indonesien. Under en 
period var arraken nämligen den mest 
lönsamma handelsvaran från Asien, vil-
ken betalade tio gånger priset. Och när 
Kompaniets första fartyg Fredricus Rex 
Sueciae i augusti 1733 anlände fylld med 
arrak till Göteborg gick också start-

skottet för punschens utbredning i vårt 
land. Men med tiden kom även enormt 
mycket porslin och konstföremål från 
Kina, vars vidare öden vi kan läsa om i 
krönikan på nästa uppslag.

Tyvärr finns det ytterst få arkivhand-
lingar kvar från Svenska Ost indiska 
Kompaniets vådliga resor mellan 
 Göteborg och Östasien. När varje resa 
var klar och pengarna utdelade brändes 
nämligen alla arkivhandlingarna – en 
fasa för en arkivarie! Antagligen skedde 
det för att ingen utomstående skulle få 
se vilka enorma vinster som utdelades 
till finansiärerna. 

Jag skulle vilja avsluta denna ledare 
med att önska alla nya läsare hjärtligt 
välkomna. Tidigare har Företagsmin-
nen nästan enbart sålts genom prenu-
merationer, men på senare tid har vi 
kraftigt satsat på att få f ler återförsäljare 
av lösnummer. Det är vår förhoppning 
att vi därmed börjat nå ut till helt nya 
läsargrupper, som inte tidigare hört talas 
om vare sig tidskriften eller Centrum 
för Näringslivshistoria. Det är också för 
att möta detta som vi utvecklat layouten 
av tidningens framsida. Tydligen en 
lyckad förändring eftersom (om jag till-
låts skryta lite) vi av Svenska Dagbladet 
nyligen benämndes Sveriges snyggaste 
tidskrift, en eloge som dock i första hand 
går till formgivarna på Silvia  Media 
och mina kollegor som sköter bild valet. 
Varför inte ta tillfället i akt och läsa 
redaktionsrutan, där 
alla som arbetar med 
Företagsminnen står 
med. Från och med 
detta nummer har vi 
gett den en tydliga-
re framtoning här 
bredvid.

edward blom huvudredaktör
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Omslagets framsida: Provning av LM 
Ericssons telefonapparater i Shanghai  
8 december 1928. Ericssons historiska 
arkiv hos Centrum för Näringslivshis-
toria.
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Omslagets baksida: 
 Reklam för Alcros lack-
färger, av okänd reklam-
tecknare, 1962. Annonsen 
ingick i en kampanj för att 
få folk att börja måla om 
saker hemma på helgerna. 
AB Wilh. Beckers historiska 
arkiv hos Centrum för Nä-
ringslivshistoria.

 4 | Kina special
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 8 | Från silke i Birka till H&M i  Shanghai
  elisabet söderström
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 18 | Gustaf Öberg – äventyraren som 
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Bruzaholms Bruk är både ett stycke svensk industrihisto-
ria och en levande exportindustri. | anders johnson

 32 | Karosseribyggarna jan ströman

 35 | Fråga Doktorn per dahl
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Sveriges första kinakrog, på Berns, s 4 .

Fotoreportage om loppisar, kuriosahandel, prylar och deras 
säljare, s 2 6.
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Få företag kan visa upp 350 år av så 
gott som obruten verksamhet. Men 
på Bruzaholms Bruk tändes mas-
ugnens träkol för första gången 
1660. I dag är det både ett stycke 
svensk industrihistoria och en 
levande exportindustri. I år 
lyckades bolaget dessutom få 
sin första beställning från 
Kina, s 3 0 .
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år 1944 fick Berns en ny ägare som 
ville ersätta de stökiga danskvällarna 
med ett par intressanta matsalar. Att 
den ena skulle vara fransk var självklart, 
men vad skulle den andra ha för inrikt-
ning? Lösningen kom när ägaren mötte 
tre kinesiska jonglörer som uppträdde på 
Chinateatern i huset bredvid. Världskri-
get hade gjort att de frusit inne i Sverige 
under en turné, och trion engagerades 
helt enkelt som kinesiska kockar. Om 
de hade någon som helst kockerfarenhet 
framkommer inte av skrifterna. Den ur-
sprungliga menyn skulle i dag uppfattas 
som ganska enkel men då var den något 
helt nytt och mycket exotiskt. 

När freden kom 1945 kunde de ki-
nesiska jonglörerna återvända till fä-
derneslandet, och frågan var hur köket 

skulle bemannas. Men två framstående 
kinesiska kockar från en restaurang i 
Berlin hade tagits till fånga av ryssarna 
och internerats i Sovjetunionen. När de 
släpptes efter fredsslutet hade Berns chef 
Jonas Focker inga svårigheter att enga-
gera dem. Efter tre år högg dock den ena 
kocken i ett svartsjukedrama ner den an-
dra med en stor kökskniv i restaurangkö-
ket. Den attackerade kocken återhämtade 
sig aldrig helt och den attackerande ham-
nade i fängsligt förvar på Långholmen 
där han senare avled. Kinesiska ambassa-
den förbarmade sig dock över Berns och 
lät dem ta över deras kökschef som i sin 
tur rekryterade medarbetare från Kina. 
Och med tiden skulle fler kinesiska 
kockar dyka upp – i dag lär nästan varje 
svensk tätort ha en kinakrog.

Kinahandel 
under de 
röda åren
År 1966 bröt kulturrevolutionen 
ut i Kina, och den störtade landet 
i ett kaos som pågick i f lera år. 
Men under denna tid var det i 
alla fall några svenska företag 
som höll upp en röd fana för han-
deln med Kina.

Tre år senare öppnade Alterna-
tiv Handel sin butik i Göteborg. 
I Stockholm följdes den av Soli-
darisk Handel och Handelsfront. 
Målet var att sälja varor från 
socialistiska länder som Nord-
vietnam, Kina, Nordkorea och 
Albanien. Mao Zedongs (Mao 
Tse-tungs) tänkande genomsyrade 
den vänsterpolitiska agendan, 
medan Sovjetunionen sågs som 
avfälligt från den rätta kommu-
nismen.

Bland de kinesiska varorna 
fanns färgglada termosar och la-
nolinschampo av märket Seagull, 
en hårt parfymerad rosafärgad 
pasta. Men vänstervågen ebbade 
så småningom ut och 1983 stäng-
de Solidarisk handel i Stockholm 
sin butik.

Risskålen var en kinesisk pro-
dukt som gick att sälja. Värre 
var det med det vietnamesiska 
riset, vars kvalité varierade.

Sveriges första kinakrog
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krönikan | carl-gustaf petersén 

När historien  
vänder tillbaka  
till Kina

för några år sedan blev jag och kollegorna på Bukowskis 
förvånade över ett nytt och tydligt fenomen, då kinesiska 
antikviteter i form av porslin, bronser, figurer i noshörnings-
horn, lackarbeten och annat ropades upp till helt nya pris-
nivåer. Köparna var kineser, och de kom både från Kina och 
från andra delar av världen. 

För oss auktionister inom fine art var detta välkommet. 
Länge hade det kinesiska kulturarvet ansetts lågt betalt. I 
dag, när alla talar om den väldiga kinesiska tillväxten på alla 
områden, kanske utvecklingen inte överraskar. Men i tider 
av snabb ekonomisk expansion brukar det alltid ta tid innan 
intresset fokuserar på konst och antikviteter. Priserna kan i 
dag nå upp till miljonbelopp.

När den siste kejsaren avsattes 1911–1912 var det känt att 
kejsarhovets eunucker stod och sålde ut de kejserliga anti-
kviteterna utanför den Förbjudna staden. Man kanske måste 
förstå dem, det gällde ju att få mat för dagen. Köparna då 
var utlänningar från de västerländska ambassaderna. Den 
folkliga resningen vid Boxarupproret ledde också till ett stort 
utf löde av kinesiska konstskatter. Kulturrevolutionen vid 
1900-talets mitt innebar också att antikviteter fördes ut ur 
landet, om än i begränsad omfattning. Köparna från Kina 
har i dag ofta en intellektuell ambition; i Kina finns fortfa-

rande idén att samla till ”den lärde mannens skrivbord”. Där 
skall det finnas vackert formade bläckhorn, penselblad och 
pennställ i yppersta keramik, lackaskar, rökelsekar, vackra 
vaser och liknande föremål.

Under den här intensiva återexporten vi nu får uppleva låg 
fokus först på äldre tiders objekt, som mingperiodens porslin 
och föremål med kejserlig anknytning. Nu är också det euro-
peiserade kompaniporslinet eftersökt. I början var det viktigt att 
föremålen skulle vara oskadade, men i dag kan även lagade före-
mål gå högt i pris. Ett sympatiskt drag är att förmögna utlands-
kineser ofta köper antikviteter som doneras till museer i Kina. 

Allt detta, menar jag, pekar på att när ett samhälle befin-
ner sig i oro och ofärd så f lyr kulturskatterna ur landet. När 
ordningen är återställd vänder strömmen tillbaka.

För övrigt anser jag att alla icke-kineser bör ha något litet 
kinesiskt föremål i sitt hem – en oslagbar inspiration och 
tankeställare.

carl-gustaf petersén var vd för Bukowskis under perioderna 
1980–1984 och 1995–2008. Han är nu medlem i bolagets styrelse 
och arbetar på Bukowskis International samt sitter som ordförande 
i European Federation of Auctioneers. Petersén har tillsammans 
med Göran Hellström beskrivit auktionsvärlden i boken ”Det stora 
konstspelet”, 1992. 

foto: michael folmer
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Noterat
Marabouparken 
växer
Marabouparken i Sund-
byberg utanför Stock-
holm anlades mellan 
1937 och 1955 intill 
chokladfabri-
ken, med stora 
gräsytor, plan-
teringar och en plask-
damm. Avsikten var att skapa ett 
rekreationsområde för de anställda. Den då-
varande ägaren till Marabou, Henning Throne-Holst, 
köpte in skulpturer av bland andra Gustav Vigeland, 
Lennart Rodhe och Bror Hjort som placerades ut bland 
växtligheten. 

Intill parken ligger Marabous före detta laboratorium, 
ritat av Artur von Schmalensee. Den byggnaden håller 
som bäst på att renoveras och byggas om till restaurang, 
och under huset håller det på att skapas en ny konsthall, 
till besökarnas fromma. 

Marabouparken ägs numera av Sundbybergs stad; för 
driften står en stiftelse bestående av Marabous nuva-
rande ägare Kraft Foods Sverige AB och Sundbybergs 
stad. Parken är öppen för allmänheten från och med den 
1 maj, konsthallen öppnar i höst. 

Millenniumfilm i industriruin
Slutscenerna i den sista av Millenniumfilmerna, Luft-
slottet som sprängdes, spelades in i och kring Stock-
holmsområdets enda pappersbruk. Det ligger som en 
ärrad industriruin i Tollare i Nacka. Tollare pappersbruk 
var i drift fram till 1964 då det framför allt levererade 
tidningspapper till stockholmstidningarna.

Efter nedläggningen har byggnaderna inrymt båt-
varv, mc-klubbar och diverse andra verksamheter. 
Sedan f lera år är pappersbruket övergivet och vanda-
liserat. I dag äger NCC det gamla fabriksområdet och 
ska riva byggnaderna och bygga strandnära bostäder 
på platsen.

Övergivet på bild
Jan Jörnmark är docent i ekonomisk historia, och har 
ägnat f lera år åt att dokumentera industrisamhällets 
övergivna platser i form av industriruiner, rostiga järn-
vägsbroar och öde fabriksmiljöer. 

Hans bilder visas på Tekniska Museet i Stockholm 
fram till den 29 augusti. Den som inte har vägarna förbi 
kan i stället gå in på www.jornmark.se och begrunda 
de förfallna och patinerade platser som Jan Jörnmark har 
nosat upp.

Johanssons  
bit 100 år
I år är det precis hundra år sedan  
C. E. Johansson & Co grundades, och  
storskalig produktion startade av de  
passbitar som den förre sågverksarbetaren  
hade arbetat med i tjugo år. De gav en för sin tid 
 oöverträffad precision när det gällde att mäta.

Efter första världskriget fick företaget problem och 
f lyttade till USA där Ford tog över produktionen. Där 
blev passbitarna ett viktigt verktyg när massproduk-
tionen av bilar och det löpande bandet skapades. Först 
1936 återvände Carl Edvard Johansson till Sverige.
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Snyggaste  tidskriften
Företagsminnen har vänner här och där. Den beskrivs 
som ”Sveriges enligt min mening snyggaste tidskrift” i 
en liten anmälan i Svenska Dagbladet den 8 mars. Den 
som lämnar omdömet är författaren och kritikern Mats 
Gellerfelt. Redaktionen bugar sig förstås för berömmet.

Oriflame på kinesiska
I boken Jonas & Robert of Orif lame berättar Björn 
Edsta om hur bröderna af Jochnick byggde ett av värl-
dens största kosmetikaföretag med verksamhet i 60 
länder. Få vet nog att boken också finns utgiven på 
 kinesiska, engelska, ryska, polska och serbiska.

Det är Orif lame själva som ligger bakom de interna-
tionella versionerna, vilket avspeglar att t.ex. Kina är en 
viktig tillväxtmarknad för skönhetsmedel. Den nyfikne 
kan köpa den kinesiska utgåvan genom China Building 
Material Industry Publishing House, som annars mest 
saluför böcker om byggteknik.

Swedbank 190 år
Swedbank fyller 190 år genom en av sina föregångare, 
Göteborgs sparbank. När den slog upp dörrarna 1820 
rådde kristid, och bakom banken låg filantropiska 
idéer om att uppmuntra sparande hos samhällets min-
dre bemedlade grupper, som arbetare, tjänstefolk och 
hantverkare. Initiativtagare och grundare var gross-
handlaren Eduard Ludendorff som var av nordtysk 
härkomst och antagligen fått idén från Hamburg där 
en liknande sparverksamhet grundats redan 1778.

Sparbankerna spred sig sedan över landet med 
Göteborgs sparbank som modell, och vid mitten av 
1800-talet fanns dessa inrättningar i nästan alla svens-
ka städer. I f lera steg slöt sig sedan de f lesta av dessa, 
och så även Göteborgs sparbank, samman till det som i 
dag heter Swedbank.
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Från silke i Birka till H&M i  Shanghai 

efter långa och äventyrliga månader 
till sjöss nådde 1732 det första svenska 
handelsskeppet staden Kanton i Pärl-
f lodsdeltats mynning. Lastat med varor 
från Spanien inleddes förhandlingar 
med de kinesiska köpmännen och vid 
återfärden mot Göteborg var skep-
pet lastat med te och siden. Detta var 
början på handelsutbytet mellan Kina 
och Sverige, ett utbyte som trots några 
avbrott har kantats av goda relationer. 
Långt innan det första svenska skeppet 

Den första guldåldern för svensk-kinesiska affärer in-
föll på 1700-talet. Då investerades vinsterna i ett Sve-
rige som var i stort behov av modernisering. Sedan dess 
har det funnits en lång kontinuitet av affärsrelationer 
mellan de båda länderna. I dag är intresset för Kina 
åter på topp, med i snitt fyra nya svenska företagskon-
takter i veckan. | elisabet söderström 

anlöpte Kanton fanns kinesiska varor 
att tillgå i Skandinavien. Redan på 
järnåldern finns dokumenterade fynd 
av kinesiskt silke på ön Birka i Mälaren. 
Det var svenska köpmän på långresor 
till Centralasien som köpte med sig ki-
nesiskt silke, och många av dessa texti-
lier finns i dag att bese i svenska kyrkor.

Kunglig favorit
På 1500-talet gjorde det blåvita Ming-
porslinet sitt intåg i Sverige. Krigar-

kungen Gustav II Adolf och hans dotter, 
drottning Kristina, var hängivna samlare 
av Ming-porslin på 1600-talet. I slutet 
av århundradet var det oerhört populärt 
i välbärgade kretsar att inreda speciella 
rum i kinesisk stil med lackaskar, porslin 
och andra föremål från Kina.

Den österrikiskiske kejsaren Carl VI 
startade 1720 det första ostindiska kom-
paniet som utgick från Ostende i Flan-
dern. Men projektet stötte på patrull och 
efter diplomatiska påtryckningar från de 
större sjöfartsnationerna lades kompaniet 
ned redan 1727, vilket gjorde att inves-
terare sökte sig till nya projekt. En man 
vid namn Colin Campbell kom att bli 
initiativtagaren till ett svenskt ostindiskt 
kompani i samarbete med svensken Nic-
las Sahlgren. Efter långa förhandlingar, 
skötta av Henrik König, kunde så det 
första fartyget lämna Göteborgs hamn 
1731 med destination Kanton i Kina.
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Under Svenska Ostindiska Compa-
niets flagg seglade hela 130 skepp rutten 
Göteborg–Kanton. Skeppen var lastade 
med trävaror, tjära och järn som sedan 
såldes till Spanien där man bedrev en 
omfattande skeppsbyggnadsverksamhet. 
Här fick kompaniet betalt i silver, det 
enda betalningsmedel kineserna accepte-
rade på 1700-talet. För silvret kunde se-
dan de svenska handelsmännen köpa te, 
kryddor, porslin, siden och andra varor. 
Varorna såldes sedan vidare till England 
och kontinenten vilket gjorde att gigan-
tiska vinster kunde tas hem i Sverige.

Moderniserade Sverige
Investerarna i Svenska Ostindiska Com-
paniet använde sina tillgångar till att 
investera i den tidiga moderniseringen 
och industrialiseringen av Sverige, detta 
med hjälp av handeln med Kina. Med 
dessa pengar kunde Sverige sakta men 
säkert bygga sig en ny framtid. Fattigdo-
men efter många krig och ett uråldrigt 
lantbrukssystem hade annars utgjort 
grunden till ett samhälle i fördärv.

Sverige tillskansade sig ett gott rykte 
bland de kinesiska handelsmännen och 
åtnjöt stora privilegier baserade på goda 
relationer utan inslag av fientlighet. 
Än i dag symboliseras handeln mellan 
Sverige och Kina av fredliga och ömse-
sidigt fruktbara relationer.

År 1786 besökte den första kinesiska 
medborgaren Sverige. Kui Yafu var 
köpman och hade tidigare arbetat vid en 
svensk fabrik i Kanton där han lärde sig 
svenska. Detta kom väl till pass när han 
under sitt Sverigebesök fick träffa den 
svenska kungen som frågade honom om 
han var förvånad över att Sverige hade 
så få invånare. Kui Yafus svar var: ”Ja, få 
män, men goda män.”

Flera faktorer i slutet av 1700-talet 
och början av 1800-talet ledde fram till 
konkurs för Svenska Ostindiska Com-
paniet 1809.

Ett första handelsavtal mellan Kina 
och Sverige skrevs under 1847 av den 
svenska köpmannen C.E. Liljevalch 
som publicerade en skrift samma år 
med titeln Kinas handel, en handels-
manual med noggranna noteringar om 
kultur och religion.

Motstående sida: Möte på hög nivå när en kinesisk delegation besöker LM Ericssons 
 huvudkontor i  Stockholm. Året var 1906 och intresset för telefoner var stort.

Redan tidigare hade Anders Ljung-
stedt, den sista supercargon i Ostindiska 
Companiet, bestämt sig för att stanna 
i Macau och inte återvända hem. Han 
blev också den första svenska general-
konsuln i Macau, och efter handels-
avtalet 1847 sattes konsulat upp även i 
Kanton och Shanghai.

Fraktbolag och handelshus
Nils Möller kom att bli den första 
svenska entreprenören i Kina och han 
kom till Shanghai 1862 där han startade 
ett fraktbolag, Möller & Sons, som var 
aktivt långt in på 1900-talet. I slutet av 
1800-talet började de svenska handels-
husens intåg i Mittens rike. Handelshu-
sen drevs från Göteborg och handlade 
huvudsakligen med industri- och skogs-
produkter. De två mest kända av dessa 
var the Swedish Trading Company och 
Ekmans. 

En av de mer välkända affärerna 
är självfallet Ericssons leverans av två 
tusen telefoner till Shanghai 1893. Vid 
denna tidpunkt började också delega-
tioner från Kina att besöka Sverige, 
och 1904 besökte en högnivådelegation 
Ericssons telefonfabrik.

Under 1920-talet såldes både kul-
lager från SKF och tändsticksmaskiner 
i Kina, och redan då fanns också svensk 
tillverkning där. 

I och med japanernas bombningar av 
Shanghai på 1930-talet och så småning-
om andra världskrigets utbrott, drog 
sig många svenska företag bort från 
Kina. När inbördeskriget avslutades och 
folkrepubliken Kina bildades 1949 var 
Sverige snabbt på plats och erkände dip-
lomatiska förbindelser med landet. De 
diplomatiska förbindelserna etablerades 
den 9 maj 1950 och Sverige blev därmed 
det första västerländska land som er-
kände folkrepubliken. 

Några år senare, 1953, siktades det 
första svenska fartyget utanför Shang-
hai på många år och handeln mellan 
Sverige och Kina återupptogs. Bland 
de svenska produkterna märktes kopp-
lingar, turbiner och borrutrustning 
medan kinesiska textilier och konsu-
mentprodukter började säljas i svenska 
butiker. 

När folkrepubliken Kina 1957 skrev 
under sitt första handelsavtal var det 
återigen med Sverige som motpart. 

Under 1960-talet fortsatte den svens-
ka importen från folkrepubliken att 
växa, framför allt var det textilier som 
importerades i stora mängder. Kanton-
mässan spelade under den här tiden en 
viktig roll för den kinesiska exporten, 
och ett f lertal svenska företag har varit 
närvarande på Kantonmässan sedan 
början av 1960-talet.

I början av 1970-talet tog så handeln 
mellan de två länderna ordentlig fart 
igen. År 1972 genomfördes en stor 
svensk industrimässa i Peking, detta 
var den första utländska industrimäs-
san i folkrepubliken och följdes av 
f lera andra utställningar. Året därpå, 
1973, besöktes Kina av Sveriges utri-
kesminister, Krister Wickman. Båda 
länderna fäste stor vikt vid handelsut-
bytet, och affärer gjordes främst inom 
stål, kullager, massa och industrima-
skiner. Både Volvo och Scania vann 
stora kontrakt för lastbilar under den 
här perioden.

Bort från planekonomin
I slutet av 1970-talet inledde Deng 
Xiaoping en omfattande kursförändring 
genom att uppmuntra till ökat öppenhet 
och ge grönt ljus till en mer affärsdriven 
ekonomi – detta för att få ordentlig fart 
på den inhemska ekonomin och för att 
kunna utveckla ett omfattande moder-
niseringsprogram för det väldiga landet.

För att ytterligare befästa handels-
utbytet bildades 1980 Sweden-China 
Trade Council vars uppgift under åren 
har varit att marknadsföra svenskt 
näringsliv i Kina och att informera 
svenska företag om den ekonomiska 
utvecklingen där. Föreningen firar i 
år 30-årsjubileum och fortsätter att 
vara en stark kraft i handelsrelaterade 
frågor.

Under 1980-talets första hälft inleddes 
ett omfattande ministerutbyte mellan 
Sverige och Kina. Den kinesiske utrikes-
ministern, Huang Hua besökte Sverige 
1980 och året efter ledde statsminister 
Thorbjörn Fälldin en delegation till 
Kina. Senare samma år gjorde även det 
svenska kungaparet ett statsbesök dit. 

I mitten av 1980-talet startades de 
första samägda bolagen i Kina där 
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Shougang-Kanthal och SSPC, Sino-
Swedish Pharmaceutical Corporation 
eller Huarui som det kallades, blev 
vägledande för många efterföljande 
samägda bolag. Huarui blev också ett 
välkänt kinesiskt varumärke.

Yoghurt och glass
I Peking bildades ett samägt kooperativ 
mellan f lera svenska bolag, det kine-
siska jordbruksministeriet och Pekings 
jordbruksverk där en ny generation me-
jerianställda utbildades för att utveckla 
produktionen av mjölk, yoghurt och 
glass i Kina.

Under 1990-talet exploderade se-
dan handeln mellan Kina och Sverige 
fullständigt. Textilexporten till Sve-
rige var under 1990-talets första hälft 
befriad från tull vilket självfallet ledde 
till omfattande import. Den allra vik-
tigaste sektorn under årtiondet kom 
att bli telekommunikation, som stod 
för mer än två tredjedelar av handels-
volymen.

Nu började också mindre svenska fö-
retag investera i Kina. Svenska it-bolag 
och miljöteknologi gjorde sitt intåg i 

folkrepubliken tack vare högteknolo-
giskt kunnande. 

I mitten av årtiondet öppnades 
generalkonsulat i Shanghai och Göte-
borg, följt av ett svenskt generalkon-
sulat i Kanton några år senare. Det 
svenska Exportrådet f inns på plats i 
Peking, Shanghai och Kanton sedan 
denna period, och i Hongkong ända 
sedan 1980-talet. I Hongkong finns 
också sedan 1986 den svenska handels-
kammaren. Sedan 1998 f inns en svensk 
handelskammare i Kina med kontor i 
både Peking och Shanghai som fångar 
upp de svenska affärsintressena i lan-
det.

Fyra företag per vecka
I dag finns över 550 svenska företags-
etableringar i Kina och vi har under de 
senaste åren sett en trend där fyra nya 
svenska företag sökt sig dit varje vecka. 
De redan etablerade som exempelvis 
Ericsson, ABB, Atlas Copco, Alfa La-
val och IKEA har rotat sig ordentligt. 
För bara två år sedan öppnade H&M 
sin första butik i Shanghai som nu följts 
av f lera butiker både där och i Peking. 

Det första svenska miljöteknologiska 
företaget i Kina var Envac, tidigare 
Centralsug, som vunnit mark i såväl 
Macau som i Kanton. Ett f lertal så 
kallade eko-städer projekteras och här 
har svenska företag stora möjligheter 
att delta i uppbyggnaden av miljövänli-
ga alternativ både inom stadsplanering 
och industrier.

Ett ypperligt tillfälle för svenska 
företag att visa upp sig på plats i Kina 
är årets världsutställning i Shang-
hai, Expo 2010, där Sverige bygger 
en egen paviljong med stöd från den 
svenska regeringen och svenska före-
tag. Det övergripande temat är Better 
City – Better Life och Sverige har valt 
Spirit of Innovation som tema för den 
svenska paviljongen. Här kommer 
det svenska näringslivet att visa upp 
många synvinklar av den svenska mo-
dellen, sprungen ur innovationskraft 
och kreativitet.

Ostindiefararna förde inte bara med sig 
kinesiska föremål till Sverige, utan fram för 
allt innebar handeln inkomster som kunde 
bygga upp vårt ekonomiskt efterblivna land 
och bidra till de stora företagsframgångarna 
på 1800-talet. Tavla av ostindiefararen Wasa 
målad av J.Hägg, Sjöfartsmuseet i Göteborg.

elisabet söderström har bott elva år 
i Hong Kong och är vd för Sweden- 
China Trade Council, som bildades 1980 
för att marknadsföra svenska företag i 
Kina. 
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Affärsman möter politiker, här samspråkar Peter Wallenberg och Göran Persson på ett möte med Baltic Sea Business Summit 1996. Men 
även i Kina lyckades Peter Wallenberg knyta kontakter på hög nivå. Fotograf: Per Bernal. Stockholms Handelskammares historiska arkiv 
hos Centrum för näringslivshistoria.

Risbrännvin och sjukhusbesök:
Peter Wallenbergs väg till Kina
Vägen till kontakter i Kina 
är inte alltid spikrak. För 
Peter Wallenberg hand-
lade det om en middag, ett 
sjukhusbesök och en ovän-
tad vänskap med Jiang 
Zemin, som så småningom 
skulle nå den absoluta top-
pen i det kinesiska sam-
hället. | ronald fagerfjäll

att landet sverige har goda diplo-
matiska förbindelser med Kina är inte 
så konstigt med tanke på att de pågått 
längst av alla västländers förbindelser 
med Folkrepubliken. 

Men vad beror det på att Sveriges 
ledande ägarsfär, den Wallenbergska, 

har så lätt att komma till tals med den 
högsta politiska nivån i Kina?

Visserligen har svenska och svensk-
relaterade företag som ABB, Ericsson, 
SKF, Atlas Copco, Alfa Laval, Astra-
Zeneca, IKEA, Tetra Pak, Volvo, Sand-
vik och andra drivit omfattande projekt 
på den väldiga marknaden. I Kina 
marknadsförs Sverige som ”det lilla lan-
det med de stora företagen”. Men i jäm-
förelse med länder som USA, Tyskland 
och Japan gör Sverige små avtryck i af-
färerna. Så hur bär man sig då åt för att 
få tillgång till de högsta beslutsfattarna 
från det utgångsläget? Enligt familjens 
nestor, Peter Wallenberg beror det på 
tillfälligheter, som så mycket annat i 
näringslivet. Här följer hans berättelse 
med egna ord:

– Att jag besökte Kina redan i slutet 
av 1970-talet berodde till exempel på 

min gode vän och nära medarbetare i 
Atlas Copco, Tom Wachtmeister. Han 
brukar inte hetsa upp sig över saker i 
onödan men när det gällde Kinas nya 
politik var han minst sagt entusiastisk 
och aktiv. Jag tror att det hade att göra 
med att han var god vän med dåvarande 
Peking ambassadören Bengt Petri, som 
såg stora möjligheter.

Hur som helst så blev jag övertalad att 
följa med på en resa, som visade att vä-
gen till modernitet var lång. Vi kom till 
en primitiv industristad med svarta, in-
rökta tegelväggar på det gamla sättet och 
med trasiga fönsterrutor. Maskinerna 
var föråldrade med ryska bokstäver och 
transportkärrorna hade så små hjul att de 
fastnade i jordgolvet. Inkvarteringen var 
fuktig. Ingen uppmuntrande början, fast 
förändringen hade ändå börjat. Men mitt 
intresse var ändå väckt.
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På en senare resa hände det sig att 
vi blev bjudna på middag av dåvarande 
borgmästaren i Shanghai, Jiang Zemin, 
tekniskt högutbildad och språkkunnig. 
Det var en mycket trevlig och intressant 
kväll med god mat och risbrännvin som 
lossade tungornas band. Problemet var 
att jag började känna mig dålig och ett 
tag fick lägga mig på några stolar för att 
vila. Det blev inte bättre under natten. 
Det kunde ha gått riktigt illa.

Dropp i stortån
Påföljande morgon talade jag om för 
mitt ressällskap att de var tvungna att ta 
mig till ett sjukhus eftersom jag starkt 
misstänkte hjärtinfarkt. På något sätt fick 
borgmästaren snabbt reda på saken och 
han ingrep aktivt för att underlätta motta-
gandet på sjukhuset. Den här gången var 
det lyckligtvis falskt alarm, men jag vak-
nade på ett riktigt kinesiskt sjukhus. Det 
jag minns bäst är att jag hade fått kanylen 
för dropp i vänstra stortån. Så gjorde vi 
tydligen här också förr i tiden. Allt gick 
bra och jag kunde snart resa hem.

Det här sjukhusbesöket råkade 
därefter skapa ett särskilt band mel-
lan mig och Jiang Zemin, han hade ju 
medverkat till att rädda mitt liv. ”Hur 
är det med ditt gamla hjärta?”, frågade 
han skämtsamt när vi träffades på nytt. 
Vi råkade också vara jämnåriga på må-
naden när och han tillrättavisade mig 
vänligt när jag talade om att dra mig 
tillbaka. I Kina hade man en annan syn 
på ålder och ledaruppdrag. Vi har fak-
tiskt kontakt än i dag.

Zemin generalsekreterare
Jag hade med mig både Jacob och 
Marcus på ett minnesvärt möte med 
Jiang Zemin. Det här råkade ju vara 
personen som blev Deng Xiaopings 
efterträdare som generalsekreterare i 
Kommunistpartiet från 1989 när den 
”tredje generationen” tog över. Och det 
var samme Jiang Zemin som släppte 
fram den ”fjärde generationen” med 
Hu Jintao år 2002. Att han är den 
äldste i en grupp från Shanghai, som 
fortfarande spelar en viktig roll i Kinas 

politik, gör att han fortfarande syns vid 
de stora tillfällena.

Att min son Jacob senare blev inbju-
den att vara med i Shanghais borgmäs-
tares särskilda råd, gladde mig förstås 
mycket. Saken blev ju inte sämre av 
att Jacob i fjol blev ordförande i detta 
prominenta råd. Snart håller han ett av 
öppningstalen vid ett kinesiskt jätte-
arrangemang. För i maj kommer ju 
 Kinas och Shanghais stora ögonblick då 
de öppnar den största världsutställning-
en någonsin, Expo 2010. Det är ett slags 
examensprov för kinesisk industri som 
kan liknas vid japanernas stora utställ-
ning 1970 och de klassiska utställningar 
som hölls i England, USA, Frankrike 
och Belgien långt tidigare. Sverige är 
med i en ovanligt stor satsning på pavil-
jongen. Det är en stor ära.

roland fagerfjäll är ledarskribent på 
Dagens Industri och var tidigare chefredak-
tör för Affärsvärlden. Han har skrivit flera 
böcker om näringsliv och näringslivshisto-
ria, t.ex.”Företagsledarnas århundrade” i 
tre delar.

Redaktör Blom rekommenderar: Reklamskyltar och affärsgenier! Firmafester,  bilar, 

båtar och fashion! Varumärken och skandaler! Uppfinnare och industridesigners! 

Mjölk, tvål och ädla drycker! Handlare, bankirer och krögare. Succéer och konkurser! 

Prenumerera! Du får fem fullmatade nummer 
av tidskriften Företagsminnen 

för 200 kr. Gå in på www.naringslivshistoria.se och fyll i prenumerations-
formuläret. Eller köp lösnummer i välsorterade  tidningsbutiker. Pris 45 kr.
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Ur arkivet
År 1914 åkte några svenska geologer 
för att studera de tekniska möjligheter-
na att borra i Kinas jord- och berglager 
för Svenska Diamantbergborrnings 
Aktiebolagets räkning. I två år studera-
de de Kina och dess naturresurser inför 

en möjlig prospektering. Den visar 
bl.a. på fyndigheter av kvicksilver en 
metall som behövdes vid mintillverk-
ning och därför hade stor efterfrågan 
under 1:a världskriget. Denna hand-
ritade karta kommer från de svenska 
geologernas rapport och återfinns 
i Atlas Copcos historiska arkiv hos 
 Centrum för Näringslivshistoria.
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Bolaget började nita samman järnvägsvagnar och broar 
1873. Drygt 100 år senare lyckades de få en jätteorder på 
borrmaskiner för den kinesiska marknaden. I dag har Atlas 
Copco tusentals kinesiska anställda och en omfattande till-
verkning i Kina. Vägen till framgången kallar den kinesiska 
entreprenören Thomas Kung ”många små steg”. | lars jilmstad

Många små steg – vägen till framgång

En av företagets framgångshisto-
rier handlar om expansionen i Kina. 
En som varit med på hela den resan 
är den kinesiske entreprenören och 
marknadsföraren Thomas Kung. Han 
menar att uthållighet och att gå fram 
steg för steg har varit viktiga faktorer 
för att lyckas. 

Efter universitetsstudier i Shanghai 
f lyttade Kung 1962 till Hong Kong och 
arbetade inom olika verkstadsföretag. 

Hong Kong var då ännu inte inlemmat i 
Kina men ändå en viktig inkörsport till 
den slumrande jätten i norr. 

Låg omsättning
Första kontakten med Atlas Copco togs 
1971. Då medverkade Thomas Kung till 
att bygga upp ett nätverk av distribu-
törer i Hong Kong och Taiwan. En av 
kunderna var Atlas Copco. 

1981 var året då han övergick till att 
arbeta uteslutande för Atlas Copco, och 
blev företagets platschef i Hong Kong. 
Verksamheten var då inte särskilt om-
fattande. Kung minns att omsättningen 
under det första året handlade om unge-
fär 20 miljoner Hong Kong-dollar.

– Det mesta då, säger Kung, hand-
lade om att utveckla marknaden, och då 
huvudsakligen i Hong Kong. Bearbet-

atlas copco är närmast sinnebilden för 
ett företag med produkter som i bokstavlig 
mening förändrar världen. Bolaget har 
anor från 1873 då man tillverkade bland 
annat järnvägsmateriel under namnet 
AB Atlas. Dagens fokus på trycklufts-
drivna maskiner och verktyg stammar från 
1950-talet. Det manifesterades i ett namn-
byte 1956 till Atlas Copco. ”Copco” är en 
förkortning för det belgiska dotterbolaget 
Compagnie Pneumatique Commerciale.
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ningen av den kinesiska marknaden var 
något som andra inom företaget hade 
ansvar för.

År 1983 lade Atlas Copco upp en ny 
strategi för Kina. Marknadsansvaret 
f lyttades från Stockholm till Hong 
Kong och till det nystartade bolaget 
Atlas Copco Hong Kong Ltd. Under 
Tom Wachtmeisters ledning förhand-
lade bolaget fram licensavtal med Kina. 
Det var ovanligt, eftersom licensgivning 
normalt inte ingår i Atlas Copcos stra-
tegi. Den som då förhandlade på plats i 
Hong Kong var Hans Sandberg.

Hong Kong blev porten
– Det är naturligtvis mycket lättare att 
hålla kontinuerlig kontakt med den ki-
nesiska marknaden från Hong Kong än 
från Sverige. Att jag och mina medarbe-
tare talade kinesiska var förstås också en 
viktig faktor. Atlas Copco China Ltd var 
baserat i Hong Kong, men hade daglig 
verksamhet i Kina, berättar Kung.

Eftersom Kung hade frekventa för-
bindelser med Taiwan var han före 1980 
förbjuden att åka in i Kina. Reglerna 
förändrades när Kina öppnade sig för 
investeringar från omvärlden. Det av-
görande var att Atlas Copco fick goda 
kontakter med två betydelsefulla företag 
i Beijing. Båda bolagen var delar av den 
centrala planbyråkratin. All utrustning 
som såldes till Kina gick då genom 
dessa två företag.

De goda kontakter som upprättades 
med dessa företag under tidigt 80-tal 
kom att bli avgörande.

– Jag brukar alltid säga att ”om du vill 
sälja något i Kina måste du först sälja in 
dig själv”, säger Thomas Kung.

Licensavtalen visade sig vara en bra 
satsning, och de ledde till en storaffär 
1985. Då fick Atlas Copco en order på 
38 stora riggar för borrning i berg. Om-
fattningen framgår om man betänker 
att företaget vid den tiden totalt tillver-
kade mellan 50 och 60 sådana maskiner 
per år. Ordern var också i högsta grad 
lönsam för företaget.

– Från början var det tänkt att hälf-
ten av denna jätteorder skulle gå till ett 
konkurrentföretag, men när myndighe-

terna insåg att vi gjorde en helhjärtad 
satsning så kom de tillbaka med besked 
om att hela ordern skulle gå till oss.

Den helhjärtade satsning som det var 
frågan om var att Atlas Copco satsade 
på kvalificerad service med snabb till-
gång till reservdelar, lagrade i Beijing. 

På den tiden och i det politiska kli-
mat som rådde var det inte så lätt att 
planera långsiktigt. Det blev mer en 
fråga om ”steg för steg”, och siktet var 
kanske inte inställt på mer än tre år 
framåt i tiden.

– Det som blev långsiktigt avgörande 
för oss var att vi inte bara sålde produk-
terna. De som inriktat sig på att bara 
göra det fick i många fall lämna den 
kinesiska marknaden när massakern på 
Himmelska fridens torg ägde rum 1989. 
Men när man, som vi, har som ändamål 
att inte bara leverera utrustning utan 
också service går det inte att göra så. Då 
måste man finnas där, nära kunden.

År 1994 tog företaget ett annat be-
tydelsefullt steg. I ett joint venture 
byggdes en sammansättningsfabrik i 
Nanjing. Det fanns en lönsamhet i det 
eftersom företaget slapp en hel del tull-
avgifter, bland annat eftersom många 
komponenter kunde köpas i Kina. Snart 
tillkom också en sammansättningsfabrik 
i Wushi, som i dag är den framgångsri-
kaste Atlas Copco-etableringen i Kina.

Etableringen av den första samman-
sättningsfabriken kom inte att kosta At-
las Copco mer än en miljon dollar, trots 
att företaget var majoritetsägare. Expan-
sionen i Kina fick nog heller inte kosta 
mer, eftersom företaget vid den tiden var 
ansträngt av en kraftig expansion i USA.

Borrar för kraftjätten
Investeringarna i Kina var ett lyckokast. 
Eftersom många konkurrenter lämnade 
landet efter händelserna 1989 kom Atlas 
Copco mer eller mindre att få monopol 
på marknaden för gruvbrytning och kon-
struktion. Och som ett russin i kakan 
kom så jättebeställningar 1993 i samband 
med byggandet av Three Gorges Dam, 
världens största vattenkraftanläggning. 

Atlas Copcos nästa steg på den kine-
siska marknaden kom att kosta företaget 

Motstående sida: 1985 användes Atlas Copcos borrutrustning BOOMER för bygget av en 
järnvägstunnel. Massakern på Himmelska fridens torg fyra år senare betydde att många företag 
lämnade den kinesiska marknaden. Dock inte Atlas Copco, som byggt upp en lokal organisation 
med service och reservdelar. Atlac Copcos historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

avsevärt mer pengar än etableringen av 
sammansättningsfabriker. Det handlade 
om att etablera holdingbolag som skulle 
investera i verksamheter av intresse för 
Atlas Copco. Kung ansåg att det kräv-
des 10 miljoner dollar för att komma 
igång. Hans Sandberg, Thomas Kungs 
främsta kontaktperson vid huvudkonto-
ret i Stockholm, berättar:

– Jag hade all möda i världen att 
övertyga styrelsen om varför i hela 
världen vi skulle investera så mycket 
som tio miljoner dollar i Kina. Jag 
lyckades få klartecken, men månaden 
efter f ick jag ett telefonsamtal från 
Kung med beskedet att det i själva 
verket krävdes 30 miljoner dollar. Jag 
f ick gå tillbaka till styrelsen och kan 
bara säga att dåvarande styrelseordfö-
rande Michael Treschow var mycket 
olycklig.

Holdingbolaget blev verklighet 1998 
och kom att bli något av en förutsätt-
ning för Atlas Copcos närvaro på den 
kinesiska marknaden under många år.

Trillade av stolarna
Vid den tiden fanns det hårda regler för 
var i Kina utländska företag fick vara 
verksamma. Det hade inte varit möjligt 
för Atlas Copco att etablera nödvändiga 
lokalkontor, och därmed komma nära 
viktiga kunder, utan den legitimitet som 
ett i Kina verkande holdingbolag med-
gav. Kungs nära medarbetare i Shang-
hai, Magnus Gyllö, berättar:

– Vi kom med tiden att öppna kontor 
på som mest ungefär 40 platser i Kina. 
Där kunde vi placera säljare och servi-
cetekniker, vilket gav oss möjligheter att 
snabbt kunna hjälpa våra kunder.

Men det betydde en snabb expansion. 
På finansavdelningen i Stockholm höll 
man på att trilla av sina stolar när man 
upptäckte att det kinesiska holdingbo-
laget i stället för att ha 5–10 anställda 
visade sig ha 400! Men förklaringen var 
just att försäljning och service måste ske 
i hägnet av ett holdingbolag.

Magnus Gyllö berättar att de myn-
dighetsrestriktioner som tvingade fram 
en sådan lösning inte längre existerar 
och därför behövs inte längre holding-
bolagen som omväg till kunderna.

– Men under ett antal år var det vik-
tigt att vi gjorde så, och holdingbolaget 
var en avgörande framgångsfaktor för 
Atlas Copco i Kina.
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Hans Sandberg, chefsjurist på Atlas 
Copco, berättar att det också hände an-
nat som kom att stärka Atlas Copcos 
position i Kina.

– Vi köpte efterhand ut våra partners 
i de med tiden allt f ler joint ventures 
som kom till. Vår strategi var att inleda 
som majoritetsägare men samtidigt vara 
angelägna om att tala om att vi siktade 
på 100 procent av ägandet. Att vi inte 
kunde bli ensamägare med en gång 
hade att göra med diverse exportvillkor. 
Nu är också den restriktionen borta, så 
nu ser vi till att bli ensamägare i alla nya 
verksamheter.

Folkpengar fördel
Genom att ha ett försäljningsbolag i 
Pudong, en expansiv del av  Shanghai, 
kunde Atlas Copco också börja ta 
betalt i den officiella valutan ren-
mindbi, (ordagrann översättning är 
”folkpengar”) i stället för diverse andra 
valutor. Det kom också att bli en stark 
konkurrensfördel för Atlas Copco och 

underlättade avsevärt kontakterna med 
köparna. 

– Det låter enkelt, berättar Magnus 
Gyllö, men det var i själva verket ganska 
komplicerat att komma dithän. Det var 
dock mödan värt, eftersom det hjälpte 
oss att ytterligare utvidga vår marknad 
i Kina.

Atlas Copcos allt större närvaro i 
Kina har också lett till att allt f ler av de 
produkter som säljs också är tillverkade 
i landet.

– Från början importerade vi förstås 
alla produkter. Och trots tillkomsten av 
sammansättningsfabriker och olika för-
värv var bara 30 procent av det vi sålde 
år 2000 tillverkat i Kina, medan 70 
procent fick importeras. Nu är siffrorna 
omvända, 70 procent tillverkas i Kina. 
Vi ses nog därför som ett mer moget 
företag än många av våra konkurrenter, 
säger Magnus Gyllö.

Fortfarande sker dock det mesta av ut-
vecklingsarbetet i Sverige. En förklaring 
är det bristfälliga skyddet i Kina för intel-

lars jilmstad är f.d. presschef på Svenskt 
Näringsliv. Han har också skrivit böcker om 
arbetsmarknaden i flera olika länder. 

lektuella rättigheter. Men Magnus Gyllö 
tror att detta kan komma att ändras.

– Särskilt för lite enklare produkter 
kommer vi nog se att mer och mer av 
utvecklingsarbetet sker i våra kinesiska 
fabriker. Därmed kan de också anpassas 
bättre för specifika kinesiska krav och 
förhållanden. 

En långsiktig plan
Den långa vägen via licensavtal, joint 
ventures och holdingbolag till dagens 
starka närvaro i Kina ritades upp av At-
las Copcos ledning redan 1983, strategin 
kallades ”Uthållig närvaro i Kina”. Det 
var ett sätt att bearbeta en marknad som 
var hårt styrd av lagstiftningen. Atlas 
Copco hade arbetat på liknande sätt 
tidigare och hade stora erfarenheter av 
det, menar Hans Sandberg:

– Denna gradvisa och lagstiftnings-
betingade utveckling var något som vi 
blivit mycket förtrogna med när vi tog 
över de landdistributörer vi hade haft i 
andra asiatiska länder. Det tog exempel-
vis 16 år att gå från en distributör till ett 
helägt bolag i Sydkorea. 

I Kina har Atlas Copco också satsat 
på att ha kinesiska anställda på alla ni-
våer i företaget.

–Vi har i nuläget 3 700 anställda i 
Kina, men bara 30 av dessa är utlän-
ningar – det är mindre än en procent. 
Vi hittar de duktigaste, tränar dem och 
ser till så att de får karriärmöjligheter 
i företaget. Vår personalomsättning är 
avsevärt lägre än i jämförbara företag, 
berättar Magnus Gyllö. 

Atlas Copco strävar också efter att 
bidra till det kinesiska samhället. Vid 
nationella katastrofer har företaget 
hjälpt till med utrustning, personal och 
annan hjälp. Så skedde exempelvis vid 
den förödande jordbävningen i Sichuan 
i maj 2008. Också i programmet ”Water 
for all” har företaget gjort stora insatser.

I Kina är pensionerna i allmänhet 
låga. Att företaget därför har skapat ett 
särskilt program med tilläggspensioner 
för sina anställda har väckt uppmärksam-
het. Bland internationella företag verk-
samma i Kina var Atlas Copco först med 
det. Nu har systemet med tilläggspension 
tagits upp av många andra företag.

Gratulationer på ministernivå. Lyckönskningen kommer från Kinas utrikeshandels-
minister när Atlas Copco deltar i en industriutställning och ett möte med kinesiska 
ledare för handelsutbyte i Peking, april 1965. Atlas Copcos historiska arkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria.
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Detta föremål återfinns på Företagsmin-
nens huvudredaktörs, Edward Bloms, rum 
på Centrum för Näringslivshistoria och 
det är inte helt lätt att se vad manicken är 
för något. Men detta är faktiskt en mo-
dell av en tryckpress gjord helt i silver, 
som oxiderats för att se ut som vanligt 
järn. Påskriften lyder ”Generalkonsul P. 
 Herzog vid fyllda 60 år 21/6 1898 af tack-
sam personal”.

Herzog, född 1838, var urtypen för en 
self made man. Han kom till Sverige från 
Tyskland (via S:t Petersburg) med två 
tomma händer och byggde med tiden upp 
Nordens största tryckeri och bokbinderi, 
P. Herzog och Söner, senare uppgånget 
i Esselte. Peder Herzog var, enligt upp-
gift, mycket uppskattad av sin personal, 
bland annat på grund av att de till firman 
knutna sjuk- och begravningskassorna var 
bekostade av Herzog personligen.

Den dyrbara gåvan, beviset på persona-
lens kärlek och tacksamhet, överlämnades 
under väldigt rörande former. När Peder 
Herzog fyllde 60 år sommaren 1898 och 
befann sig ute på sitt lantställe i Saltsjö-
baden slöt hela personalstyrkan på 300 
personer upp för att hylla honom med 
flaggor, standar, kanonskott, blommor, 
tal, sång och presenter. ”Verkmästaren M. 
Stenbom hade, å arbetarnes vägnar, öf-

Udda föremål

17

verlämnat en dyrbar förgyllningspräss, i 
miniatyr, af gediget silfver”, skrev man 
på den tiden. Varför står tryckpressen 
då hos herr Blom? Jo, det slumpar sig så 
att Peder Herzog är Edward Bloms far-
mors farfar. 

Text och foto: Margarita Feldman.
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Gustaf Öberg – äventyraren  
som sålde telefoner i Shanghai
 
Ericsson fanns på den kinesiska marknaden redan på 1890-talet. Men det 
var inte telefonbolagets egen förtjänst. Bakom det låg Gustaf Öberg, affärs-
man, sjökapten, äventyrare och entreprenör av stora mått. | mats wickman
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ericssons produkter dök upp i Kina 
för första gången i början av 1890-talet, 
då firman Schiller & Co i Shanghai 
började sälja telefonapparater och annan 
teleutrustning från det svenska före-
taget. Chefen för Schiller & Co hette 
Gustaf Öberg, och han gjorde affärer 
med alla möjliga varor, bland annat kol.

Gustaf Öberg var en svensk sjökapten 
som i många år hade seglat längs den 
kinesiska kusten. Samtidigt lyckades han 
etablera sig som affärsman i Asien. Från 
1870-talet bodde han i Shanghai, men 
flyttade 1883 till Hai Phong i dåvarande 
franska Indokina. Han anlade torrdockor 
åt franska marinen och skapade semes-
terbyar med hus som köptes av européer. 

Gustaf Öberg levde ett äventyrligt 
liv. Han var född i Stockholm 1850 och 
gick till sjöss vid 15 års ålder. Den för-
sta kaptenstjänsten fick han under en 
tyfon, när kaptenen på det fartyg där 
Öberg arbetade drunknade. Det betyd-
de att styrman Öberg fick ta över som 
kapten på skeppet. När han bodde i Hai 
Phong i mitten av 1880-talet blev han 
arresterad av fransmännen, misstänkt 
för att ha sålt vapen till gerillagrupper. 

Flydde maskerad
Gustaf Öbergs tillgångar konfiskerades 
och han dömdes till döden. Avrätt-
ningen sköts dock ständigt upp och 
1889 lyckades han f ly ur fängelset. Han 
tog sig förklädd ut ur Indokina. Öberg 
hade maskerat sig som en kinesisk kuli, 
inklusive hårpiska, och gjort det så 
skickligt att ingen kunde ta honom för 
en europé.

Svensken blev senare rentvådd från 
anklagelserna, då en pirathövding i en 
domstol erkände att han hade ljugit om 
att Öberg varit inblandad i vapenför-
säljningen, något som berodde på att 
pirathövdingen ville rädda sitt eget liv. 
Sina konfiskerade tillgångar fick Öberg 
dock aldrig igen.

Runt 1890 var Gustaf Öberg tillbaka 
i Shanghai och satsade helhjärtat på af-
färerna. Det gick bra – pengarna ström-
made in och han kunde snart bygga sig 
en stor villa. Dit bjöd han så småning-
om sin fru och sina två barn. 

Efter att Gustaf Öberg hade f lytt 
från fängelset hade familjen inte hört av 
honom och de fruktade att han var död. 
Det första livstecknet kom i december 
1892 då hustrun Theodolinda, som flyt-
tat tillbaka till Stockholm med barnen, 
fick ett telegram där det helt kort stod: 
”GOD JUL, Gustaf ”. Theodolinda fick 
en chock …

Den erfarne affärsmannen Gustaf 
Öberg trodde på Ericssons potential – 
han menade i ett brev till Ericsson att 
företaget borde kunna utvecklas till ett 
”av de allra största i verlden”. Men ett 
problem var att det brittiska Oriental 
Telephone Company var telefonopera-
tör i Shanghai, och de prioriterade inte 
 Ericsson som leverantör.

Det brittiska bolaget hade dock en 
svag ledning och misslyckades med för-
säljningen av telefonabonnemang. Inför 
koncessionens utgång år 1900 hade 
britterna inte lyckats sälja mer än några 
hundra. Ändå var Shanghai Kinas vik-
tigaste hamn- och handelsstad.

Gustaf Öberg såg sin chans och bör-
jade driva en intensiv kampanj för att det 
brittiska bolaget inte skulle få fortsätta 
att vara teleoperatör i Shanghai under 
det nya seklet. Hans kampanj var fram-
gångsrik och en ny operatör, The Shang-
hai Mutual Telephone Company, kom 
att bildas av ett antal borgare i Shanghai. 
Till vd för bolaget utsågs Gustaf Öberg. 

Bärstol och tjänare
Svenskens kampanjmakeri var beröm-
värt. År 1899 hade han i ett brev till 
kontorschefen Axel Boström på Erics-
son noggrant beskrivit hur omständligt 
det var att göra affärer i Kina:

Höfligheten fordrar att åtskilliga artiga 
brev först utväxlas för att bestämma tid, 
ställe och omständigheter för mötet. Sedan 
det väl är gjort måste den man möter, i 
en stil passande sin rang med en mer eller 
mindre stor skara av tjänare, komma i 
bärstolar, till häst eller gående. Därefter, 
när alla hälsningsceremonier är genom-
förda, försöker den ena överträffa den 
andra i artighet så att det dröjer innan 
man komma till ämnet för saken.

Motstående sida: Han tog seden dit han kom. Gustaf Öberg lärde sig asiatisk etikett, här 
poserar han för fotografen i en kinesisk mandarindräkt på 1890-talet. När han flydde från 
fransmännen var han klädd som en kuli för att undgå upptäckt. Privat ägo, Peter Oljelund.

I sitt brev förklarade sedan Öberg hur 
mycket tid och pengar som gick åt under 
de ceremoniella affärsförhandlingarna. 
Att vinna tid var inte så viktigt för kine-
ser, framhöll han, men däremot brydde 
man sig mycket om pengarna. Om kine-
serna skulle kunna inse hur mycket man 
kunde tjäna på att göra affärer via telefon 
i stället för genom kostnadskrävande 
personliga möten, skulle telekombran-
schen ha en lysande framtid i Kina.

Gustaf Öbergs första åtgärd som chef 
var att sätta igång med uppförandet av en 
telestation i Shanghai. Ericsson bistod 
med telefonmateriel och kunskap. Nu in-
ledde Öberg en ny kampanj, denna gång 
för att locka abonnenter till det nya bo-
laget. Även den här kampanjen lyckades. 
Många Shanghaibor skaffade telefon och 
abonnemang hos svenskens bolag.

Inom några år kunde en ny stations- 
och kontorsbyggnad uppföras för The 
Shanghai Mutual Telephone Company. 
När bygget startade 1906 skrev Gus-
taf Öberg i ett brev: ”Vi hafva börjat 
byggnaden på den nya Centralstatio-
nen”, som han förklarade skulle bli sju 
våningar hög. Den svenske vd:n var 
mycket stolt över sin skapelse och foto-
dokumenterade bygget. 

Inga leveranser
Men vid den här tiden började det bli 
problem i kommunikationen mellan 
Ericssons dåvarande vd Axel Boström, 
som vid den här tiden hade efterträtt 
Lars Magnus Ericsson på chefs posten, 
och Gustaf Öberg. Ericsson var inne 
i ett mycket expansivt skede, och 
 Shanghai ansågs vara en så fjärran och 
perifer marknad att man inte skötte 
kontakterna på rätt sätt. Öberg fick inte 
de varor han behövde, han fick inte ens 
svar på sina brev eller telegram. Öberg 
blev tvungen att beställa material från 
andra bolag. Till slut svarade dock Axel 
Boström på breven, och efter att Öberg 
i sitt nästa brev luftat sitt missnöje f löt 
samarbetet på bra under de kommande 
åren.

Erfarenheterna från Shanghai inne-
bar att Ericssons intresse för Kina 
ökade. I den staden var det ju Gustaf 
Öbergs eget bolag som hade konces-
sionen för teleoperatörsverksamheten, 
men i en annan stor kinesisk hamn-
stad, Kanton (i dag Guangzhou) på 
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sydkusten, planerade företaget i mitten 
av 1910-talet att driva telefonnätet. 
Planerna drogs upp i samarbete med 
teleoperatören Svenska Allmänna Tele-
fon AB (SAT) och det danska bolaget 
Store Nordiske Telegrafselskab. Intres-
set startade när Ericsson 1913 började 
leverera utrustning till Guangzhous 
telefonnät. Det svenska företaget insåg 
att ett operatörsavtal med staden skulle 
bryta ny högintressant mark på den ki-
nesiska marknaden. 

Till Beijing för att förhandla med de 
kinesiska myndigheterna om konces-
sionen sände de skandinaviska bolagen 
1915 Karl Wilhelm Gerdhem. Han 
var en skicklig ingenjör och telefon-
nätsbyggare som hade arbetat många 
år utomlands, bland annat i Ryssland 
och Mexiko, och med tiden även blivit 
en duktig förhandlare. Men det var f ler 
som bjöd på koncessionen. Gerdhem 
skrev hem till Sverige: 

Som du förstår, har jag ej stort hopp 
om att få entreprenaden; japaner och 
amerikaner äro, efter vad jag hört, 
starkt understödda på diplomatisk 
väg. 

Det svensk-danska kontraktsförslaget 
låg dessutom högt i pris jämfört med 
de utländska konkurrenternas. Därför 

försökte Gerdhem som kompensation 
locka med räntesänkningar på det lån, 
som de kinesiska myndigheterna vid 
ett avtal skulle erhålla från Stockholms 
Enskilda Bank (dagens SEB) för att 
kunna betala för mångårig drift och 
skötsel av telefonnätet.

Respekterad affärsman
Någon avslutad affär blev det dock 
inte – vare sig för skandinaverna eller 
för någon annan part. Första världskri-
get satte stopp för handelsutbytet med 
Kina. Karl Wilhelm Gerdhem vände 
hem till Sverige och utsågs till chef för 
anläggningsavdelningen när Ericsson 
och SAT 1918 fusionerades till Allmän-
na Telefon AB LM Ericsson. Gustaf 
Öberg blev däremot kvar i Kina. Han 
dog 1920 i Shanghai som en mycket res-
pekterad affärsman.

Affärsutbytet mellan Ericsson och 
Kina kom aldrig att återupptas efter 
krigsslutet, och efter det att Folkre-
publiken Kina hade utropats 1949 var 
marknaden helt stängd. Först omkring 
30 år senare började det styrande kom-
munistpartiet öppna landet för utländ-
ska företag. Vid den här tiden återupp-
tog Ericsson försäljningen till Kina 
genom att sälja AXE-växlar, och 1985 
öppnade företaget sitt första representa-
tionskontor i Kina. 

Texten bygger till stor del på två 
artiklar på webbplatsen  
www.ericssonhistory.com, som är 
producerad av Centrum för Nä-
ringslivshistoria. De två artiklarna 
handlar om Gustaf Öberg och är 
skrivna av journalisten Thea Olje-
lund, barnbarn till Öberg. 

Nytt material gällande Gustaf 
Öbergs förehavanden i Kina har 
påträffats hos släktforskaren Peter 
Oljelund. Bland handlingarna 
finns personliga brev, fotografier 
och föremål som tillhörde Öberg. 
Materialet kommer att digitalise-
ras och tillgängliggöras av Cen-
trum för Näringslivshistoria med 
Peter Oljelunds tillåtelse.

Och 1994 – runt hundra år efter att 
man hade startat försäljning i landet 
– fick Ericsson sitt stora genombrott i 
Kina. Då grundades nämligen ett lokalt 
bolag, Ericsson China Ltd. Redan tre år 
senare var Kina Ericssons största mark-
nad vad gällde orderingången. 

Gustaf Öberg nickade nog gillande i 
sin himmel. 

mats wickman är journalist och förfat-
tare med inriktning på näringsliv och 
näringslivshistoria.

Ovan: I detta lackägg förvarade Öberg sin matsäck, ris, under flykten 
från fransmännen.

Vänster: Kapten Öberg med sin hustru och barn i Tonkin i Indokina 
år 1885. Gustaf Öberg återvände aldrig till Sverige, han gick bort 
1920 som en respekterad affärsman i Shanghai. Privat ägo. Kaptenens 
familj: hustrun Theodolinda Öberg och deras döttrar, taget i Stockholm 
1894. Fotograf: Dahllöf. Privat ägo, Peter Oljelund.



Året är 1979 och det är den kinesisk-brit-
tisk-amerikanske ingenjören och forska-
ren Charles Kuen Kao som mottar LM 
 Ericssons pris ur Hans Majestät Carl XVI 
Gustafs hand. Kuen Kao får priset för 
forskning som ledde fram till ett genom-
brott inom fiberoptiken. LM Ericssons 
stora pris, som består av en guldmedalj och 
100 000 kronor, utdelades första gången 
vid LM Ericssons 100-års jubileum år 1976. 
Priset delades sedan under en period ut 
vart tredje år till den person som har gjort 

”en särskilt stor vetenskaplig eller utveck-
lingsteknisk insats inom telekommunika-
tionstekniken”. Exakt trettio år senare möts 
de igen, då Charles Kuen Kao får 2009 års 
Nobelpris i fysik ”för banbrytande insatser 
angående ljustransmission i fibrer för op-
tisk kommunikation”. Så spännande att se 
hur båda herrarna har ändrats och mognat 
sedan förra mötet! 

Stora bilden: Ericssons historiska arkiv 
hos Centrum för Näringslivshistoria. Lilla 
bilden: Jonas Ekströmer/Scanpix.

Ögonblicket
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De nationella särdragen har lyfts fram på världsutställningarna genom åren. Här syns den svensk-norska och den danska avdelningen på 
världsutställningen i London år 1851. Svensk Forms historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Shanghai 2010 – London 1851 –  Paris 1798
När Crystal Palace slog upp portarna den 1 maj 1851 var 
världsutställningen en manifestation av industriellt kun-
nande, nationell stolthet och mellanstatlig samverkan. 
 Sedan dess har utställningarna avlöst varandra i mer än 
150 år. Men det underliggande budskapet har bevarats 
 anmärkningsvärt intakt ända in i våra dagar. Nu är det 
dags igen, denna gång i Shanghai. | anders ekström

i likhet med olympiska spelen och 
de årliga nobelceremonierna är världs-
utställningarna ett fenomen som håller 
1800-talet vid liv. Retoriken som omger 
utställningarna har bara förändrats 
marginellt sedan starten i London 1851. 

I centrum står, nu som då, en mot-
sägelsefull kombination av nationell 
propaganda och internationell samver-
kan, allt förpackat i en lika utopisk som 
tillfällig arkitektur. Under större delen 
av 1800-talet kallades det ”fredlig täv-
lan”, nu talar vi i stället om ”global ka-
pitalism”. Om kolonialismen var denna 

retoriks förutsättning och mörka skugga 
under 1800-talet, kommer sannolikt vår 
hantering av klimat- och miljöfrågorna 
att framstå på ett liknande sätt när ef-
tervärlden ska skriva historia om 2010 
års ”fredliga tävlan” i Kina.

Nationell tvekamp
Det började som en tvekamp mellan 
England och Frankrike. I en serie na-
tionella och statligt organiserade ”expo-
sitioner” som anordnades i Paris mellan 
1798 och 1849, utvecklades flera aspekter 
av den form som skulle känneteckna de 

återkommande världsutställningarna. 
Här förevisades den franska industrins 
produkter och tillverkningsmetoder, inte 
för att försäljas, utan för att belönas med 
priser och hedersbetygelser. Det förekom 
också ett utbud av fester, parader och an-
dra nöjen, och det var redan från 1798 en 
utställning som firade republikens års-
dag. Det var vanligt att utställningarna 
användes för olika typer av politiska och 
nationella manifestationer. 

Det var också i samband med de 
nationella utställningarna i Frankrike 
under 1800-talets första hälft som man 
började uppföra en särskild utställ-
ningsarkitektur. Ferdinand Boberg, 
den svenska arkitekturens stjärna på en 
rad skandinaviska och internationella 
utställningar kring sekelskiftet 1900, 
förklarade i en tillbakablickande in-
tervju att utställningsbyggnaderna var 
en dröm för en arkitekt, eftersom de så 
snart skulle rivas och fältet därför var 
fritt för experimenterande: 
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Här kan fantasien rasa så vilt den vill, 
man kan forma det hela som vax i sina 
händer, och allt lystrar till ens minsta öns-
kan. Skulle man här och där göra en dum-
het – nå, så försvinner den om två måna-
der. En utställning bör vara som en festlig 
dröm för byggmästaren och för publiken.

Nationella utställningar efter fransk fö-
rebild anordnades i mitten av 1800-talet 
på f lera platser i Europa, också i Sve-
rige. Men att den första internationella 
utställningen av detta slag skulle hållas 
i London, industrialismens sociala, 
kulturella och ekonomiska hemstad vid 
mitten av 1800-talet, var ändå på sätt 
och vis självklart. 

Förakt för franska idéer
Till en början hade dock motståndet mot 
ett sådant arrangemang varit stort i Eng-
land. Dels var det många som menade 
att ett land som redan var världens le-
dande industrination bara kunde förlora 
på att offentligt förevisa sin industri, dels 
ville man ogärna ta till sig de ”franska 
idéer” som delvis hade kommit till för att 
utmana den engelska dominansen. 

Men när den första världsutställ-
ningen i London 1851 stod klar blev eve-
nemanget på f lera sätt en stor framgång 
för värdlandet. Från 1851 och fram till 
första världskriget blev de återkom-
mande och alltmer gigantiska världsut-
ställningarna det nya industrisamhällets 
främsta symboliska och kulturella ma-
nifestationer, både i Europa och USA. 

År 1851 inrymdes utställningen i en 
byggnad – det berömda Crystal Palace 
i Hyde Park – och besöktes av drygt sex 
miljoner människor. År 1900 i Paris 
hade världsutställningen vuxit till en hel 
stad av hallar, torn, paviljonger, park-
områden och små kiosker, totalt besökt 

av omkring 50 miljoner människor. 
Strävan hos varje ny arrangörskommitté 
att överträffa föregångarnas statistik var 
där från början, och naturligtvis försäk-
ras också den förestående utställningen 
i Shanghai att bli ”den största och mest 
besökta någonsin”. Ingen annan byggnad 
i världsutställningarnas historia har dock 
på samma sätt som Crystal Palace levt 
upp till idén om utställningsarkitekturen 
som en skimrande dröm.

Svenskt självsmicker
Kontinuiteten i världsutställningarnas 
historia är påtaglig också på nationell 
nivå. I själva verket är det svårt att fö-
reställa sig några andra fenomen som 
marknadsförs med så många ord om mo-
dernitet och progressiv förnyelse, och på 
samma gång är så traditionsbundna. 

Ett exempel på detta är temat för 
det svenska deltagandet i Shanghai: 
Sweden – Spirit of Innovation. Också 
i samband med Sveriges deltagande i 
1800-talets utställningar beskrevs inno-
vationsförmågan som något utmärkande 
för svenskarna. Det kunde handla om 
förekomsten av en särskilt svensk ”snil-
leindustri”, om svenskarnas speciella 
fallenhet för ingenjörskonst, eller om 
att svenskarna mer än något annat folk 
förstod värdet av samverkan mellan 
forskning och industri. Vi föreställer oss 
gärna att vår tid genomskådar och und-
viker de nationella stereotyperna, men 
det får nog avskrivas som självsmicker.

I själva verket har världsutställningar-
na spelat en stor roll för etableringen och 
spridningen av nationella stereotyper. 
Att detta var ett starkt inslag i såväl re-
toriken som utställningsestetiken under 
1800- och det tidiga 1900-talet är up-
penbart. Själva idén att ställa ut nationer 
– det vill säga att representera nationella 

storheter genom en speciell arkitektur, 
ett urval föremål och produkter, vissa 
grupper och individer – ledde obönhör-
ligen till ett slags stereotypisering av det 
nationella. Det gjorde också den etno-
grafiskt orienterade exotism som kom till 
uttryck i de grovt rasistiska kolonialav-
delningarna, men också i de deltagande 
ländernas vilja att exponera sina ”inhem-
ska” traditioner i dräkter, byggnadsstilar 
eller säregna tillverkningsmetoder. 

Den nationella paviljongen som ut-
ställningskoncept gjorde sin egentliga 
entré på Rue des Nations på Parisut-
ställningen 1878, ett arrangemang som 
innebar att de deltagande länderna fick 
uppföra egna entréer till sina avdelning-
ar i den stora industrihallen. 

Pr-byråernas paviljonger
Det är på ett sätt märkligt att världsut-
ställningarna varit så lika varandra till 
form och innehåll oavsett i vilken del av 
världen de arrangerats. Samtidigt vet vi 
att den ekonomiska globaliseringen är en 
process som i vissa avseenden likriktar, 
och som hela tiden föder ett allt större 
behov av transportabla stereotyper. Un-
dan för undan förvandlas också nationer-
na till mer renodlade varumärken i ut-
ställningarnas historia. I en tecken- och 
förpackningskultur som vår, där design 
och enkla symboler tillmäts ett så stort 
kommersiellt värde, är det därför fullt lo-
giskt att de nationella paviljongerna i allt 
större utsträckning är ett verk av pr-byrå-
er. Så har världsutställningarnas historia 
kanske trots allt inträtt i en ny tid.

anders ekström är docent i idé- och 
lärdomshistoria och verksam som forskare 
vid Avdelningen för teknik- och veten-
skapshistoria vid KTH i Stockholm. Han 
har i flera böcker och artiklar skrivit om 
världsutställningarnas historia.

Till höger: Vid såväl officiella världsutställ-
ningar, som mindre konst- och industriut-
ställningar bedömdes olika firmors och varors 
kvalitet och de bästa tilldelades medaljer. 
Man fick dessutom ett konstfärdigt diplom 
med tillhörande ram. Hos Centrum för 
Näringslivshistoria finns en stor samling av 
dessa. Båda dessa diplom över guldmedaljer 
har tilldelats Bolinders Mekaniska Verkstad. 
Det t.v. från Göteborgsutställningen 1891, det 
t.h. är utfärdat av ryska Finansministeriet 
vid utställningen i Kazan 1909, präglat av 
förfallets romantik, i väntan på renovering.
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År 1842 avslutades det 
första opiumkriget och Stor-
britannien tilltvingade sig 
Hong Kong som koloni. När 
Beckers 140 år senare börja-
de treva sig in på den kine-
siska marknaden var Hong 
Kong den naturliga vägen 
in. I dag är Hong Kong åter 
kinesisk mark och Beckers 
närvaro i Kina självklar 
med flera stora produktions-
anläggningar. | per wikström

det var på mitten av 1980-talet som 
de första kontakterna etablerades mellan 
Becker Industrial Coatings och kine-
siska företag. Det man var intresserade 

av var licenser för att tillverka färg för 
bandlackering. 

Bandlackerad plåt kan bockas och 
profileras utan att färgen spricker eller 
f lagar. Det spar tid vid byggen eftersom 
fasaden är färdigmålad redan när den 
sätts på plats. Ett exempel på bandlack-
erad fasadplåt som de f lesta känner till 
är de knallblåa IKEA-varuhusen.

– Man kan säga att vi är världsle-
dande på bandlackering, och det var 
därför de kinesiska företagen var intres-
serade. Dom kände redan till oss som 
färgtillverkare.

Det berättar Gerulf Naglitsch. Han 
började på 60-talet som exportansvarig 
på Beckers, och arbetar nu i Kina som 
konsult åt bolaget.

Det var den kinesiska stålindustrin 
som tryckte på och ville ha färgen till 
sina produkter. Under partiordförande 
Deng Xiaoping hade Kina öppnat sig 
mot väst efter 35 år av ett maoistiskt 

välde. ”Socialism och marknadsekono-
mi är inte oförenliga” förklarade Deng 
Xiaoping och välkomnade utländska 
investeringar.

Byråkratin stoppade
Gerulf Naglitsch började förhandla om 
ett licensavtal för tillverkning av band-
lack. Men det var svårt.

– Det finns två sorters företag i Kina, 
privata och statliga. De statliga är väl-
digt byråkratiska. Förhandlingarna blev 
komplicerade och drog ut på tiden. Till 
slut rann alltihop ut i sanden.

Men i Kina byggdes det mycket och 
intresset för färgen fanns kvar, och 
1987 började Beckers exportera färg i 
liten skala till Wuhan Iron and Steel, 
som så småningom skulle bli en stor-
kund.

– Det var dock inte särskilt ekono-
miskt att skeppa färg från Sverige till 
Kina. Lösningen för många affärer vid 

Beckers satte färg på Kina
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den här tiden var joint venture-avtal, 
och ett sådant slöts med kinesiska 
China Paint. 

De hade en fabrik i den ekonomiska 
zon som då nyligen hade öppnats på den 
kinesiska sidan av gränsen mot Hong 
Kong. Där var skatterna lägre och frihe-
ten att göra affärer större än i resten av 
Kina. En legotillverkning av den efter-
traktade bandlacken kom igång i China 
Paints fabrik 1994. Men det krävdes 
många möten och förhandlingar innan 
man kom dit.

– Hur man uppför sig är oerhört vik-
tigt i Asien. Under de första resorna dit 
hade jag alltid med mig en handbok i 
etikett. Man ska inte titta någon i ögo-
nen, inte dunka någon i ryggen – sådant 
kan förstöra allt. Det är därför vi euro-
péer lyckas bättre i Kina än amerika-
nerna. Vi är generellt bättre än dem på 
att vara följsamma mot andra kulturer, 
säger Gerulf Naglitsch. 

Flera år efter produktionsstarten, den 
18 februari 1997, slöts till sist ett for-
mellt joint venture-avtal.

– Åtta är ett turtal i Asien, så det är 
viktigt att ha med en åtta i datumet för 
att uppgörelsen ska bli lyckosam.

Första egna fabriken 
År 2002 öppnade Becker Industrial 
Coatings sin första egna fabrik, stra-
tegiskt placerad i den snabbt växande 
megastaden Shanghai. Då var de eko-
nomiska frizonerna många och spridda 
över landet. Deng Xiaoping hade före-
satt sig att fyrdubbla landets BNP mel-
lan 1980 och 2000, målet uppnåddes 
redan 1995. 

Fabrik nummer två öppnades 2004 i 
Guangzhou. Också den tillverkade från 
början färg för bandlackering, men gick 
snart över till plastfärg för den växande 
elektronikindustrin.

Allt var dock inte enkelt. Företags-
kulturen i Kina är extremt hierarkisk 
jämfört med många andra länder, och 
det svenska idealet med platta organisa-
tioner och stort personligt ansvar ligger 
mycket långt från verkligheten på det 
kinesiska fabriksgolvet.

– Det anses ofint att komma med 
förslag till chefen. En underlydande 
som har en idé måste linda in den på 
lämpligt sätt och presentera den för 
chefen. Därefter kan chefen komma 
ut nästa dag och presentera idén som 
sin egen. Då applåderar alla och ingen 
har förlorat ansiktet. Vi har varit 
tvungna att närmast indoktrinera våra 
anställda, förklara att här är det bra 
att komma med förslag, säger Gerulf 
Naglitsch. 

Historien påverkar
När det första opiumkriget avslutades 
1842 tvingades Kina att tillåta import 
av opium, och fick släppa Hong Kong 
som koloni till det brittiska imperiet. 
Det andra opiumkriget bröt ut 1856 se-
dan kinesiska soldater hade bordat det 
brittiskf laggade fartyget Arrow i Tian-
jins hamn och arresterat besättningen, 
misstänkta för opiumsmuggling. 

Kriget slutade med att inte bara brit-
ter utan också fransmän, ryssar, japaner, 
belgare, italienare och representanter 
för den habsburgska dubbelmonarkin 
tilltvingade sig koncessioner i Tianjin. 
Det var i praktiken en slags minimala 
kolonier där kinesisk lag inte gällde. 
Under boxarupproret 1900 slöt sig dess-
utom Tyskland och USA till de länder 
som sände trupper till Kina för att slå 
ner upproret. 

Förra året öppnade Becker Industrial 
Coating sin tredje kinesiska fabrik i just 
Tianjin. Det brukar ibland framhållas 
att det faktum att Sverige aldrig deltog i 

straffexpeditionerna under opiumkrigen 
och boxarupproret bidrar till ett gott 
rykte i Kina. Det håller inte Gerulf 
Naglitsch riktigt med om, däremot 
lyfter han fram en annan del av den 
svensk-kinesiska historien:

– Sverige var det första västland som 
1950 erkände republiken Kina. När det 
var stora banketter kunde man alltid 
skåla för det och alla hurrade.

Det är en smula ironiskt att när väst 
tvingade fram affärer med kanonbå-
tar under opiumkrigen ledde det till 
uppror, kejsardömets fall och utländsk 
truppnärvaro. I dag, när Kina själv 
har öppnat upp för investeringar och 
handel, står världen på kö för att göra 
affärer. Först 1947 lämnade amerikan-
ska trupper Tianjin och i dag är Kina 
USA:s största långivare, med runt 5 000 
miljarder kronor i fordringar.

Tianjin är i dag ett kinesiskt Silicon 
Valley, med en stor elektronikindustri. 
För den tillverkar Beckers den speciella 
plastfärg som används till bärbara da-
torer, mobiltelefoner och annan konsu-
mentelektronik.

– Det går bara åt 10 gram färg till en 
mobiltelefon. Men gör man 600 mil-
joner mobiler på ett år som man gör i 
Kina, då går det åt en del färg.

Även andra divisioner inom Beckers 
har fabriker i Kina. Becker Acroma, 
som tillverkar färg till hus och snick-
erier, har en fabrik i Qingdao. ColArt, 
som är världsledande inom konstnärs-
färger, med märken som Winsor & 
Newton och Liquitex, driver fabriker i 
Tianjin och Jinhua. 

– Vi var pionjärer, säger Gerulf 
 Naglitsch och låter lite stolt.

per wikström är journalist och förfat-
tare med förflutet bl.a. på TV8:s Finans-
nytt och Utbildningsradion. Han är också 
textredaktör för Företagsminnen.

Motstående sida: Svensk färg i Kina. Bilden är dock tagen före Beckers engagemang och 
föreställer i stället den svenska designutställningen i Peking 1976. Svensk Forms historiska 
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Bra att ha – om loppisar, 
deras ägare och prylar

inte alla är det, men som loppis-
handlare kommer man undan med att 
vara helt öppet, galopperande originell. 
Man kan lukta lite tveksamt, vara sur och 
tvär eller dra vitsar och pruta på sina egna 
varor. Allt detta går i linje med vad en 
loppis är för dess kunder: en utmaning, 
ett spännande spel där man väjer mellan 
olika skavanker som repor och vatten-
skador, hutlöst oregelbundna öppettider, 
och ibland en svårförklarlig ovilja att sälja 
i största allmänhet. Det är smutsen som 

täcker ytan som gör det så spännande 
att putsa fram guldet. Eller ja, guld och 
guld – ibland kanske det är smutsen i sig 
man vill åt. Det som för vissa ter sig som 
värdelöst skräp, kan för en annan vara en 
riktig skatt. Loppisar är gränsland; nytt 
blir gammalt och det gamla kan åter bli 
något nytt, ibland både rostigare, vack-
rare och intressantare. 

Att handla med begagnade saker 
tycks i många fall vara en blandning av 
kommersialism och idealism. Att begära 

pengar för saker kan ibland verka vara ett 
svepskäl för att inte slänga dem. Faktum 
är att de flesta handlare vi mött haft 
svårt för att just kasta bort mer eller min-
dre funktionsdugliga saker ”i onödan”. 

Var kommer alla prylar ifrån?
I äldre dokument, till exempel boupp-
teckningar från 1800-talet, kunde man 
ta upp en tom glasflaska som något av 
värde, något som skulle fördelas bland 
förväntansfulla arvtagare. Man anar att 

Vi lever i prylarnas tid. Men när varumärken och trendvaror slåss om 
vår uppmärksamhet slår artikelförfattaren här ett slag för prylarnas 
egen fyndlåda – loppmarknaden. | text: matts hildén. foto: eva hildén smith
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Ovan: Jan Söderberg, förevigad som granne i Joakim Lindgrens serie Kapten Stofil, utanför sitt hem i Töreboda, med kuriosahandel i en del av 
huset, var vid tiden för vårt besök hjärtligt trött på alla prylar han samlat på sig. Föregående uppslag, vänster: Reklamskylt i primitiv men 
effektiv utformning. Föregående uppslag, höger: Rojalistisk loppiskällare i Bromsten, Stockholm. De kungliga varorna var inte till salu ...

synen på döda ting var mer vördnadsfull. 
Få saker fanns i överflöd, det mesta som 
skapats av mänsklig hand hade ett värde. 
Man slängde inte saker för att man var 
trött på dem – man vårdade, lagade och 
återanvände. I dag å andra sidan, när 
vi plaskar runt i svallvågorna efter den 
industriella revolutionen, fullkomligt 
badar vi i prylar och mojänger. Det lönar 
sig inte att laga en gammal dvd-spelare, 
vi åker till MediaMarkt och köper en 
ny. Många människor har i dag redan i 
30-årsåldern problem med överfulla för-
råd och vindskontor när flyttlasset går. 

Intresset för begagnade prylar är stort 
numera, några stänk vintage rekommen-
deras unisont i inredningstidningarna 
för att lägga till lite personlighet. Färdas 
man med bil på landsbygden på somma-
ren har man de senaste 5–6 åren kunnat 
märka en ökning av handskrivna skyltar 
med texten ”loppis”, ”antik”, ”kuriosa” 
och ”prylar”. Stora företag som H&M har 
hakat på second hand-trenden genom att 
sälja begagnade kläder i sina butiker. 

Prylar för miljarder
SCB uppger att det finns omkring 
2 000 antikvariat, antikhandlare och 
secondhandföretag i Sverige. Median-
omsättningen bland dessa är strax över 
en miljon kr, vilket ger en uppskattad to-
talomsättning på omkring två miljarder 
kronor i redovisade siffror. Lägger man 
till den delvis överlappande näthandeln 
privatpersoner emellan inser man att det 
är en stor rörelse: På enbart blocket.se 
utannonserades varor för 192 miljarder 
kronor under 2009. Traditionella lop-
pisar, antik- och andra begagnathandlare 
har förmodligen fått ett uppsving, då 
begagnade varor blivit mer tillgängliga, 
och mer allmänt accepterade att köpa. 

Drömmen om fyndet 
Loppmarknader finns i form av kollek-
tiva arrangemang där f lera går samman, 
exempelvis en idrottsförening. Sedan 
har vi de lite mer kufartade verksamhe-
terna – stora samlingar saker i garaget 
eller ladan som till slut muterats till 

något slags hobbybaserat försäljnings-
ställe. Vissa tar steget till att skaffa en 
butikslokal eller reser runt på större 
marknader. 

Vad är det som gör att man orkar rota 
igenom 70 kvadratmeter ”skräp”, innan 
man hittar till exempel en liten plastsked 
man vill ha? En äkta loppis erbjuder 
inget professionellt urval som en antikaf-
fär eller en auktion kan göra. Här finns 
ingen dreglande antikrundekonnässör 
som på förhand värderat eller valt ut 
godbitarna. Loppis är huller om bul-
ler och kanske, kanske, är man först att 
upptäcka just den där flyttkartongen un-
der bordet! Detta kan i gynnsamma fall 
skänka en krypande känsla av skattjakt, 
att vara den första som förstår en viss 
saks värde. Det är drömmen om fyndet!

matts hildén är grafisk formgivare och 
driver design- och kommunikationsbyrån 
Silvia Media AB, där han bl.a. ansvarar 
för formgivningen av Företagsminnen.
eva hildén smith är fotograf och driver 
LaBelle Rockette Fotografi.
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Ovan: En typisk "loppis-lada", timmar av dammsugning för den ambitiöse fynd-jägaren. Nedan, vänster: Ett absurt stilleben med blandade 
varugrupper till salu visar den typiska överraskningsfaktorn i en loppis utbud. Nederst, vänster: Diverse- och ankikhandlare "Svinpälsen" i 
Fårösund, vars verksamhet inhyses i en gammal skinnberedningsfabrik, därav smeknamnet. Nedan, höger: Loppisprylar till salu i en sliten 
men centralt belägen källare i den gamla tobaksstaden Arvika.
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Från sjömalm 
till specialjärn 
på 350 år

vid brusaån öster om Eksjö ligger 
Bruzaholms Bruk. Företaget grundades 
som järnbruk 1660, alltså för exakt 350 
år sedan. Det är alltjämt verksamt inom 
metallindustrin. I dag tillverkas främst 
slitgods för asfalt- och betongblandare 
samt värmebeständigt gods för fastbräns-
le- och sopförbränningsanläggningar.

Bruzaholms Bruk var ett av många 
järnbruk som grundades i Sverige under 
1600-talet när stormaktsväldet fordrade 
mycket järn och stål, inte minst för 
vapentillverkningen. De småländska 
sjöarna innehöll sjömalm, Brusaån gav 
vattenkraft och ur skogen framställdes 
stora mängder träkol.

Historien om Bruzaholms Bruk är en 
historia om ständigt återkommande kri-
ser och om djärva entreprenörer som tar 
nya tag. Dammar har brustit, byggnader 
har brunnit och explosioner har inträffat. 
Grundaren Nils Pädhersson höll bara ut 
i två år. Därefter kom holländaren Wer-

ner Teschemacher som rev den redan då 
hopplöst omoderna anläggningen för att 
i stället uppföra ett modernt järnbruk.

Översvämning
År 1688 brast dammarna efter ett 
omfattande regn och hela bruket för-
stördes. I över 30 år låg det öde innan 
verksamheten åter kom igång 1722. Vid 
sidan av järnbruket drevs också ett pap-
persbruk här mellan 1729 och 1855.

År 1827 fick bruket en driftig ägare 
och ledare i Christer Magnus Sjögreen, 
som då endast var 27 år gammal. Nu 
startade gjuteriepoken i Bruzaholms 
historia. År 1830 fick Sjögreen tillstånd 
att uppföra en stjälpugn för detta ända-
mål. Bruzaholms Bruk fick snabbt ett 
gott rykte som gjuteriföretag. Men 1831 
kom katastrofen då dammarna återigen 
brast efter ett ihållande regn. 

Sjögreen funderade allvarligt på att 
lägga ner hela verksamheten men beslu-

tade sig efter noggranna överväganden 
att återuppbygga bruket. År 1834 var 
driften åter igång.

På 1840-talet gick affärerna utmärkt. 
Tackjärn producerades för export och 
vid gjuteriet tillverkades maskindelar 
för kvarnar, smedjor och sågverk. År 
1853 överlät C.M. Sjögreen företaget till 
sonen C.W. Sjögreen som tillsammans 
med Theodor Isac Suber drev bruket vi-
dare. Fyra år senare övertog Suber hela 
ägandet av Bruzaholm.

Albert Engström var son till stinsen i 
Hult, ett samhälle väster om Bruzaholm. 
Han har skrivit följande om bruket:

Längre upp låg Järnbruket, en urgam-
mal anläggning som övertagits av 
Suber, patronen från Stockholm, en 
gammal hygglig gubbe som styrde och 
ställde på patriarkaliskt sätt och åt fläsk, 
fast han var jude, vilket senterades av 
hans underhavande. Verkmästaren hette 
Lindstedt, var dalkarl och ansågs kunna 
trolla.

Under andra halvan av 1800-talet ägde 
det rum stora omstruktureringar inom 
den svenska järn- och stålindustrin 
när det nya götstålet nu slog igenom. 
 Bruzaholms Bruk fick svåra ekonomis-
ka problem och 1871 lades masugnen 

Få företag kan visa upp 350 år av så gott som obruten 
verksamhet. Men på Bruzaholms Bruk tändes masugnens 
träkol för första gången 1660. I dag är det både ett stycke 
svensk industrihistoria och en levande exportindustri. I 
år lyckades bolaget dessutom få sin första beställning från 
Kina. | anders johnson
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och stångjärnssmedjan ned. Kvar fanns 
nu gjuteri, verkstad och spiksmedja. 
Dessutom uppfördes en trämassefabrik 
1873. Denna verksamhet blev dock inte 
särskilt framgångsrik eftersom den 
höga järnhalten i vattnet gjorde trä-
massan oduglig. 

Klassisk pump
År 1888 inleddes den kanske mest rykt-
bara perioden i Bruzaholms historia när 
bruket köptes av den modernt skolade 
teknikern Johan Olof Lundberg. Han var 
en skicklig uppfinnare som konstruerade 
ett stort antal pumpar. Den mest kända 
var Väduren, en enkel vattenpump driven 
av fallhöjden i ett rinnande vattendrag. 
Vid sidan av 175 olika sorters pumpar 
tillverkade bruket sprutor och vattenled-
ningsartiklar i stor skala. Lundberg fick 
1896 också patent på O-ringen, en gum-
mitätning som i dag är en standardvara.

År 1892 bildade Johan Olof Lund-
berg, tillsammans med sönerna Arvid 
och Elof Lundberg, Bruzaholms Bruks 
AB. Vid denna tid var företaget Skan-
dinaviens största tillverkare av pumpar. 
I 1893 års katalog från Bruzaholm 
återfanns dessutom produkter som mo-
torlokomobil, tröskverk, kokspisar och 
staket. Men de stora framgångarna med 
pumptillverkningen gjorde att all annan 

Bruzaholms Bruk som det såg ut vid 1800-talet. I dag ett bruksmuseum väl värt ett besök. Motstående sida: Med pumpen Väduren, kon-
struerad av ägaren Johan Olof Lundberg, inleddes Bruzaholms storhetstid. Pumpen drevs utan annan energi än vattnets egen fallhöjd 
och var därför revolutionerande.

gjuteriverksamhet avvecklades 1898.
När ”Pump-Olle” avled år 1900 tog 

sönerna över och byggde ut bruket. 
Men under första världskriget fick brö-
derna problem och tvingades 1917 sälja 
företaget till Scania-Vabis.

Därefter följde en period av täta 
ägarbyten innan en fabrikör från Må-
lilla, C.A. Alm, köpte företaget 1931. 
Nu startades tillverkning av radiatorer, 
värmeledningspannor och spisar. Hans 
söner Gustav och Holger Alm ansva-
rade för bruket fram till 1988. År 1946 
inleddes tillverkning av legerat slitgods 
och senare tillkom även värmebestän-
digt gods. År 1960 inleddes exporten av 
dessa produkter.

År 1965 förstördes delar av radiator-
verkstaden i en brand vilket ledde till att 
den tillverkningen upphörde 1969. Un-
der 1970-talet drabbades företaget åter 
av ekonomiska problem. Produktions-
kostnaderna ökade till följd av olje krisen 
eftersom företaget använde oljeeldade 
smältugnar. Men 1982 installerades i 
stället elektriska smältugnar.

Värmebeständigt gods  
och Kina-order
Dick Wilhelmsson gjorde avgörande 
insatser för Bruzaholms satsningar på 
slitgods värmebeständigt gods och ut-

veckling av exporten. Han anställdes 
som säljare under tidigt 1960-tal och 
var vd från mitten av 1980-talet fram 
till sin pensionering 2003.

Familjen Alm sålde Bruzaholms Bruk 
till fastighetsbolaget Konvolutet 1988 
som i sin tur sålde det vidare till Cell-
woodgruppen 1991. Detta företag ägdes 
då av Per Olof Stenberg. Sedan 2001 ägs 
Cellwoodgruppen av döttrarna Malin 
Alfredsson och Eva Hult. Under senare 
år har omfattande investeringar gjorts i 
Bruzaholms Bruk, bland annat inköp av 
två nya smältugnar 2008.

I år fick bolaget sin första order från 
Kina, i konkurrens med de kinesiska 
gjuterierna. Det handlar om järn med 
hård slitstyrka som ska användas på in-
sidan av asfaltblandare. På Bruzaholms 
Bruk hoppas man nu på f ler order från 
den väldiga kinesiska anläggnings-
industrin.

Orten Bruzaholm är väl värd ett be-
sök. Här finns en välbevarad bruksmiljö 
med bland annat en herrgård från 1785 
samt gjuteri- och verkstadsbyggnader 
från 1907. I Bruzaholm finns också ett 
intressant bruksmuseum.

anders johnson är skriftställare och ny-
bliven Sokratespristagare. Han har skrivit 
ett antal böcker om näringslivs- och sam-
hällsfrågor, ofta ur ett historiskt perspektiv.
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Karosseribyggarna – en bortglömd 
svensk fordonsindustri 
När både bilismen var ny 
och det förra seklet ungt 
fanns det en mängd karos-
seribyggare i Sverige. På 
importerade och inhemska 
chassier byggde de karos-
serier, många gånger ex-
empel på ett lysande hant-
verkskunnande. Denna 
nästan helt bortglömda 
bilhistoria lyfts nu fram i 
all sin glans. | jan ströman

under senare år har det utgivits 
f lera förtjänstfulla böcker om Sveriges 
biltillverkare, där historien bakom 
Scania-Vabis, Volvo och Saab ingående 
har skildrats. Men en annan viktig del 
av den svenska bilindustrins historia 
har inte alls fått samma uppmärksam-
het. Under bilismens tidigaste decen-

nier fanns det en lång rad företag som 
tillverkade karosserier. De monterades 
sedan på både svenska och importerade 
chassier, och slutresultatet var körklara 
bilar. Produktionen omfattade allt från 
dyrbara karosserier avsedda för ex-
klusiva personbilar till enkla f lak som 
monterades på transportfordon.

Om denna en gång blomstrande 
karosseriindustri finns mycket litet 
skrivet. För att råda bot på det utkom-
mer under våren 2010 boken Svenska 
karosserimakare med undertecknad Jan 
Ströman som författare. Den ges ut av 
Centrum för Näringslivshistoria i sam-
arbete med Ekerlids Förlag, och bekos-
tas av medel från Torsten och Ragnar 
Söderbergs stiftelser.

Idén till att ge ut en bok i ämnet 
svenska karosseribyggare kommer ur-
sprungligen från Tomas Söderberg, 
ordförande i Torsten Söderbergs stiftelse. 
Han är sedan många år medlem i Auto-
mobilhistoriska klubben, Sveriges äldsta 
veteranbilsklubb. Under åren 1981–2004 

var Jan Ströman redaktör för klubbens 
medlemstidskrift Autohistorica och 
skrev då en serie historiska artiklar om 
de mest betydande svenska tillverkarna 
av karosserier till personbilar. 

Ostermans storkund
Utgångspunkten för boken var det ma-
terial som tidigare publicerats i Auto-
historica. Men när Jan Ströman började 
sitt arbete växte materialet. Författaren 
hittade mer fakta om de gamla före-
tagen, och f ler fotografier. Han valde 
också att utöka antalet tillverkare och 
det gjorde att materialet växte i omfång.

En värdefull källa har varit arkiv-
materialet från bilfirman AB Hans 
Osterman, som bevaras av Centrum 
för Näringslivshistoria. Ostermans 
beställde under många år ett stort antal 
karosserier från några av Stockholms 
bästa karosseritillverkare.

Det har funnits ett hundratal större 
eller mindre karosseriföretag i Sverige. 
Författaren har därför begränsat boken 

Denna annons publicerades i Svensk Motortidning 1909, men avsaknaden av dörrar vid förarsätet visar att karosseriet är åtminstone ett par 
år äldre. Bland Bil-Bolagets ägare återfanns ingen minde är baron Carl Cederström, Sveriges förste flygare.
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Interiör från Norrmalms snickeriverkstad. Här tillverkas bl.a. s.k. vintertoppar, avsedda att under den kalla årstiden användas på öppna 
karosserier. En trästomme har monterats på en Buick och en annan ligger klar framför bilen. Foto: Axel Malmström.

Hofslageribolagets disponent Per Rosenqvist var motorcykelentusiast och firman tillverkade därför även sidovagnar. Denna modell var tänkt 
att användas för taxi i Stockholm då bristen på bensin och däck var stor under 1:a världskriget, men projektet genomfördes aldrig. Foto: Axel 
Swinhufvud, SCIF:s arkiv hos Idrottsmuseet i Malmö.
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till de företag som byggt karosserier 
till personbilar. Det är på många sätt 
den intressantaste delen av den svenska 
karosseritillverkningen, och resultatet 
av deras arbete har i f lera fall erkänts 
som exempel på verkligt högtstående 
konsthantverk. 

Vagnmakare byggde
I bilismens begynnelse och många år 
framåt levererade de f lesta bilfabrikerna 
bara rena chassier. Sedan var det mär-
kesagenternas eller köparnas sak att 
förse dem med lämpliga karosserier. 

Detta innebar en ny verksamhet 
för många av de gamla vagnma-
karna från hästvagnstiden. I början 
av 1900- talet fanns så gott som alla 
svenska bilf irmor i Stockholm. Därför 
blev åtskilliga av de tidigaste automo-
bilerna försedda med karosserier från 
huvudstadens vagnmakare. Dock finns 
det mycket som talar för att det första 
kompletta karosseriet tillverkades i 
Göteborg. 

Boken börjar med en internationell ut-
blick. Där beskrivs karosseriernas historia, 
från det förra sekelskiftets hästvagnslikna-
de konstruktioner fram till 1930-talets mer 
eller mindre strömlinjeformade varianter. 
Kapitlet är skrivet av professor Björn 
Linn, som förutom sitt bilintresse också 
har stora kunskaper i designhistoria. 

I bokens andra kapitel beskrivs den 
svenska bilismens utveckling, från 
1890-talet fram till omkring 1950. Där 
placeras karosseritillverkarna in i den 
svenska bilhistorien. Från den blyg-
samma starten 1902 upplevde branschen 
en storhetstid under 1910- och 20-talen, 
men kom sedan att marginaliseras allt 
mer för att till slut helt försvinna från 
personbilsindustrin.

Rikt bildmaterial
Bokens huvuddel beskriver över 15 
tillverkares historia, illustrerad med 
närmare 180 fotografier, av vilka många 
sällan eller aldrig har publicerats. I 
bildtexterna finns ofta uppgifter utöver 

tillverkare, bilmärke och årtal. Det kan 
exempelvis handla om vem beställaren 
var, vilka särskida krav denne hade, och 
ibland också bilens senare öden. Bilarna 
var få vid förra seklets början och bland 
beställarna fanns många av dåtidens 
kända svenskar. I boken presenteras 
dessutom några av företagens grundare 
med biografier.

Svenska karosserimakare är ett pion-
järarbete inom en del av den svenska 
fordonsindustrin som hittills varit 
tämligen okänd utanför en liten krets av 
bilhistoriskt intresserade. På ett popu-
lärt och lättillgängligt sätt ger boken en 
bred bild av svensk karosseribyggnads-
konst under fem decennier. Det är vår 
förhoppning att den inte bara kommer 
att fängsla de många veteranbilsfantas-
terna utan även en bredare kulturhisto-
riskt intresserad läsekrets.

jan ströman är frilansjournalist. Han 
har skrivit i flera svenska facktidskrifter och 
också medverkat i engelska och amerikanska 
bilhistoriska publikationer.

De svenska företagen byggde även karosser till importerade lastbilar. Här provkörs den fyrhjulsdrivna lastibilen Duplex på Brännkyrkagatan 
på Södermalm i Stockholm år 1920. 



Både Gröna Lund och Lise-
berg ståtar med ”tyska” 
ölhallar, men i övrigt finns 
inga sådana i Sverige. Man 
anar att det en gång i tiden 
funnits en storhetstid för 
tyska ölhallar här, men att 
de enda ”överlevarna” är 
Tyrol (Gröna Lund) och Ty-
rolen (Liseberg). Är det ett 
rent sammanträffande att 
just nöjesfält är platsen för 
dessa? Varför vill man festa 
på tyskt vis alldeles i anslut-
ning till berg- och dalbanor? 
gustaf smith, stockholm 

Det är inte ett sammanträffande att det 
finns tyska ölhallar på svenska nöjesfält. 
År 1843 kom nämligen en tysk brygg-
mästare vid namn Franz Adam Bech-
mann till Stockholm. Han startade till-
sammans med en svensk finansiär Tyska 
bryggeriet på Södermalm i Stockholm. 

Bechmann var den förste i en rad tyska 
bryggare som på ett par decennier 
åstadkom en radikal modernisering av 
den svenska bryggeriindustrin. 

Den nya tekniken producerade under-
jäst lageröl, en hållbarare och mer väl-
smakande dryck än det överjästa öl som 
tidigare producerats i Sverige. Flaskorna 
försågs med tydliga varumärken i form 
av korkstämplar. Man annonserade också 
i dagspressen om var och hur ölet kunde 
köpas. Men Bechmann hade inte bara 
med sig teknisk kunskap, utan han vis-
ste naturligtvis även hur öl borde säljas 
och konsumeras. Alla som har besökt 
Tyskland, och allra helst Oktoberfesten 
i München, har en uppfattning om vad 
det handlar om. 

Bechmann byggde helt enkelt upp 
Sveriges första tivoli på Tyska bryggeriets 
gård för att få ytterligare ett ställe att 
sälja öl på! Det blev en stor framgång och 
fick flera efterföljare. För oss verkar det 
ju rätt kallhamrat affärsmässigt att börja 
servera öl på ett tivoli, men vid mitten 
av 1800-talet var det i själva verket ett 
steg mot ökad nykterhet. Motivet var att 
ölet ersatte brännvin som alkoholhaltig 
dryck. Dagens Tyrol på Gröna Lund 

kom till först 1933 och var ursprungligen 
tänkt att kallas Vita hästen efter den po-
pulära operetten. Tivolihistorikern An-
dreas Theve på Gröna Lund tycker dock 
inte att man skall dra för stora växlar på 
traditionen från Bechmanns tid: 

De täta kontakter man hade med Tysk-
land vad det gällde artister och attraktio-
ner, samt att man tematiserade delar av 
parken under denna period med minare-
ter, spanska trappan, Rue de Maroc etc. 
hade nog minst lika stor betydelse. Och 
man tog säkerligen intryck av vad man 
såg i München: De har så många karu-
seller och bergbanor på Oktoberfesten, och 
då tyskarna visar upp sina saker vallfär-
dar svenska tivolimänniskor dit för att se 
vad de har för attraktioner. Gröna Lunds 
mångårige chef Åke Pettersson var t.ex. 
på Oktoberfesten i München 50 år i rad. 

Att Liseberg år 1972 kom att göra om 
sin restaurang Ekebacken, byggd vid 
tivolits grundande 1923, till bayersk-
österrikisk stil och ge den namnet Tyro-
len var rätt självklart eftersom Liseberg 
länge lät sig inspireras av det äldre 
Gröna Lunds idéer och koncept. 

Fråga doktorn
Per Dahl är fil.dr i idé- och lärdomshistoria med inriktning på teknik-
historia, och Centrum för Näringslivshistorias forskningschef. Mejla dina 
frågor om näringslivets historia till per.dahl@naringslivshistoria.se

Hur kom ölet  
till nöjesfältet?

Dans på Tyrols scen någon gång under 
1930-talet. Än i dag anser många att ett 
besök på Grönan eller Liseberg måste kom-
bineras med stora öl och joddlarmusik.
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Från fängelsehot till företagssuccé

bemanningsbranschen har varit 
den snabbast växande delen av svensk 
arbetsmarknad under de senaste 15 åren 
– från 5 000 anställda 1994 till 60 000 
anställda 2008. Huvudförklaringen 
till den snabba expansionen är att de 
verksamheter som bemanningsföretagen 
bedriver var förbjudna i Sverige fram till 
i början av 1990-talet.

Sedan 1930-talet fanns nämligen ett 
förbud mot privata arbetsförmedlingar. 
Även uthyrning av personal ansågs vara 
en form av arbetsförmedling. Ändå fanns 
det flera företag som bedrev beman-
ningsverksamhet. Viktigast var de skriv-

Bemanningsbranschen var till för bara några decennier 
sedan en förbjuden verksamhet. Ett fåtal kvinnliga entre-
prenörer trotsade lagen med sina skrivbyråer. Mot sig hade 
de mäktiga aktörer som TCO, AMS och Stockholms Han-
delskammare. I dag har skrivbyråerna vuxit till företag 
som Manpower och Proffice, och åtalen mot ägarna till de 
illegala skrivbyråerna har fallit i glömska. | anders johnson

byråer i Stockholm som startades och 
drevs av företagsamma kvinnor. 

Fälldes sex gånger
Ulla Murman kan betecknas som ”den 
svenska bemanningsbranschens moder”. 
År 1953 startade hon landets första mo-
derna bemanningsföretag, Stockholms 
stenografservice. I dag heter företaget 
Manpower och är störst i Sverige. Hon 
är också den som flest gånger har åtalats 
för olaga arbetsförmedling. Det blev sam-
manlagt åtta rättegångar, där hon fälldes 
sex gånger och friades vid två tillfällen.
De juridiska striderna inleddes redan 

1955 då Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, 
förklarade att hennes personaluthyrning 
var olaglig. Det ledde sedan till åtal och 
ett slutligt avgörande i Högsta domsto-
len, som avgav en fällande dom 1962. Nu 
vaknade dock politikerna i riksdagen. Ett 
enigt riksdagsutskott begärde 1963 att 
frågan skulle utredas eftersom:

det på arbetsmarknaden uppkommit 
former av serviceverksamhet som inte var 
för handen vid arbetsförmedlingslagens 
tillkomst. Under senare år torde också 
behovet av och anspråken på tjänster av 
servicekaraktär ha avsevärt ökat. Från 
skilda håll har hävdats att det här är 
fråga om verksamhetsformer av betydelse 
för såväl näringsliv som arbetstagare.

En statlig utredning tillsattes som 1966 
föreslog att AMS skulle kunna ge till-
stånd för uthyrning av kontorspersonal. 
Men regeringen tog i stället fasta på 
utredningsreservationen från LO:s och 
TCO:s representanter. De ville skärpa 
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straffet för personaluthyrning, vilket 
tillgodosågs genom den lagändring som 
riksdagen beslutade om 1970.

Det skulle dröja till 1991 innan riks-
dagen beslutade att tillåta vissa former 
av vinstdrivande personaluthyrning. Två 
år senare, när den socialdemokratiska 
regeringen hade ersatts av en borgerlig, 
beslutade riksdagen att fullt ut tillåta 
vinstdrivande arbetsförmedling och 
personaluthyrning. 

Det är märkligt att denna reform 
dröjde så länge. Det fanns nämligen 
många tecken på att lagstiftningen inte 
fungerade. En rad myndigheter, bland 
annat Regeringskansliet, Riksåklagaren 
och Högsta domstolen, hyrde själva in 
personal från skrivbyråer, trots att även 
inhyrning kriminaliserades 1970.

Slapp fängelse
Flera åklagare vägrade att väcka åtal 
eftersom de inte såg personaluthyrning 
som något allvaligt brott, vilket riksda-
gen dock hade uttalat 1970. Ett stort an-
tal rättegångar mot skrivbyråerna hölls, 
och ledde ibland till friande domar och i 
övriga fall till mycket lindriga straff. När 
Ulla Murman fälldes i Högsta domstolen 
för andra gången 1989 fick hon endast 
tio dagsböter, trots att fängelse ingick 
i straffskalan och trots att hon bedrivit 
den olagliga verksamheten i över 30 år.

Det är svårt att hitta aktiva och över-
tygade försvarare för arbetsförmedlings-
monopolet utanför AMS, LO, TCO och 
Socialdemokraterna. Mest pådrivande 
var LO och TCO, som i sin tur drev på 
Socialdemokraterna respektive AMS. 
Under 1980-talet började AMS chefs-
jurist Anders Kruse tvivla på det me-
ningsfulla i att förbjuda skrivbyråernas 
personaluthyrning. Men som tjänsteman 
kände han sig tvingad att tillämpa lagen. 

En nyckelroll i försvaret av arbetsför-
medlingsmonopolet hade Lennart Bod-
ström. Han hade 1966, som representant 
för TCO, reserverat sig mot utrednings-
förlaget att tillåta personaluthyrning och 
i stället krävt skärpta straff. Som ordfö-
rande i TCO åren 1970 till 1982 satt han 
även i styrelsen för AMS och drev där 
på för att AMS skulle vara mer aktiva i 

Motstående sida: Maskinskrivning utifrån inlästa koncept på diktafon, ett vanligt arbete 
för inhyrd kontorspersonal. Skandias huvudkontor, ca 1960. Skandias historiska arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria.

arbetet mot skrivbyråerna. 
Det fanns också en näringslivsor-

ganisation som aktivt motarbetade 
skrivbyråerna, nämligen Stockholms 
Handelskammare. Sedan 1974 drev han-
delskammaren en personaluthyrnings-
verksamhet, vilken var laglig eftersom 
det rörde sig om en godkänd organisa-
tionsförmedling utan förvärvssyfte. 

En snuskig affär
Företrädare för de skrivbyråer, som se-
dermera blev Manpower respektive Prof-
fice, kontaktade Stockholms handels-
kammare 1978 för att se om de kunde 
samarbeta. Men något samarbete kom 
inte till stånd. I stället skickade handels-
kammarens vice vd ett brev till AMS 
chefsjurist där det bland annat stod: ”Jag 
föreslår att Du slår ned på de stora grå 
byråerna omedelbart efter skollovsveck-
an, d.v.s. måndag den 20 februari”.

Brevet hittades i AMS arkiv 1980. Av-
slöjandet av brevet ledde till stor uppstån-
delse. Flera av skrivbyråerna var med-
lemmar i handelskammaren och hade 
knappast förväntat sig att den skulle agera 
i maskopi med AMS mot sina egna med-
lemmar. Handelskammarens agerande 
utsattes för mycket hård kritik, inte minst 
i SAF-tidningen. Ulla Murman säger 30 
år senare: ”Det var en snuskig affär. De 
gick ju bakom ryggen på oss till AMS.”

Man kan notera att denna för Stock-
holms handelskammare så pinsamma 
episod beskrivs på ett helt felaktigt sätt 
i handelskammarens 100-årshistorik, 
Företagande & frihet (2002). Där påstås 
att det var handelskammaren som gick 
i bräschen för att bryta ner AMS mot-
stånd mot privata arbetsförmedlingar 
och att det var den som skapade förut-
sättningar för ”framgångsrika 1990-tals-
företag som Manpower och Proffice”. 

Vad var det då som gjorde att avreg-
leringen dröjde så länge? Huvudförkla-
ringen till motståndet mot personalut-
hyrningen ligger nog i att skrivbyråerna 
utmanade fyra etablerade strukturer och 
tankesätt i samhället:

1. Industrisamhällets syn på vad som är 
ett riktigt arbete. Man skulle ha fast 

jobb på en fast arbetsplats med fasta 
arbetsuppgifter. 

2. Socialismens syn på företagsvinster. 
Arbetsförmedlingen tillhörde välfärds-
sektorn och här skulle vinstdrivande 
företag inte förekomma. 

3. Maktförhållandena på arbetsmark-
naden. AMS utsattes för konkurrens. 
Personaluthyrningen skar rakt igenom 
de traditionella organisationsgränserna 
på arbetsmarknaden, vilket både ar-
betsgivarorganisationer och fackför-
bund reagerade mot. 

4. Den etablerade könsmaktsordningen. 
Det var kvinnor som startade och drev 
skrivbyråerna. Det var också kvinnor 
som anställdes av skrivbyråerna. Men 
det var män som bestämde på arbets-
marknaden.

anders johnson är skriftställare och ny-
bliven Sokratespristagare. Han har skrivit 
ett antal böcker om näringslivs- och sam-
hällsfrågor, ofta ur ett historiskt perspektiv. 
I april utkommer han med boken ”Hyrt går 
hem – Historien om den svenska beman-
ningsbranschen”. 

Anders Johnson medverkar också 
i den nya boken Stråhattar och 
batterier - en bok om kvinnors 
entreprenörskap då och nu som 
släpptes av Centrum för Närings-
livshistoria på den internationella 
kvinnodagen den 8 mars. I boken 
porträtteras både dagens kvinnliga 
företagare och deras historiska fö-
regångare. Boken kan beställas på 
www.naringslivshistoria.se och 
kostar 150 kr.

Stråhattar  

& batterier

entreprenörSkap

då och nu
kvinnorSen bok om

Svenskt näringsliv är fyllt av starka kvinnor – både historiskt och i nu-

tid. Bredden på deras företagande är stor. De har tillverkat stråhattar i 

för sin tid moderna fabriker, startat skolor och utvecklat nästa genera-

tions batterier.

Trots det är deras insatser för framväxten av det moderna samhället 

och företagandet okänd.

Centrum för Näringslivshistoria vill bredda synen på det svenska 

företagandet och lyfta fram de kvinnliga pionjärerna och entreprenörer-

na. Vi har också intervjuat några av vår tids kvinnliga företagare för att 

låta dem berätta sin historia. Boken är delfinansierad av Tillväxtverket, 

inom ramen för programmet ”Främja kvinnors företagande”.

Förhoppningen är att denna bok ska inspirera kvinnor – och män  

– till att våga satsa på en idé och starta eget. 

Bokens skribenter är Ulrika Beck-Friis, Per Dahl, Björn Edsta, 

Bengt Johannisson, Anders Johnson, Anne-Marie Lenander Fällström 

och Birgitta Wistrand.
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IKEA:s okända formgivare
kliver fram i ljuset

Bakom IKEAs alla hyllor, 
soffor, bänkar och bord finns 
en lång rad formgivare som 
fram tills i dag varit syn-
nerligen anonyma. Deras 
historia berättas nu i en ny 
bok. Den visar hur skickligt 
IKEA sugit upp trender i 
tiden, ibland på gränsen till 
idéstöld. | kerstin wickman

få företag väcker så heta åsikter som 
IKEA. Vi blir allt f ler i världen som 
har ett personligt förhållande till detta 
företag. Vi har köpt något, och lyckats 
eller misslyckats med monteringen. Vi 
har besökt någon av IKEA:s gigantiska 
”drömfabriker” – varuhusen. Inredning-
arna där, med sina imaginära invånare, 
har förfört oss och skapat fantasier om 
ett annat hem än det vi har därhemma. 
”Önskebo till önskepris” var också den 
slogan som prydde IKEA:s lastbilar på 
50-talet. De transporterade möbler från 
Älmhult i Småland till köpare runt om 
i landet. IKEA:s internationella expan-
sion har sedan dess varit enorm och så 
ska det fortsätta om man får tro Eva 
Atle Bjarnestams nyligen utgivna bok 
IKEA design och identitet.

400 formgivare
Vad Eva Atle Bjarnestam gjort är bland 
annat att ta reda på vem som egentligen 
ritat alla de produkter som under årens 
lopp strömmat ut från fabriker i Öst- 
och Västeuropa, i Asien och i länder 
som Turkiet och Egypten, vidare till 
IKEA-varuhusen och därifrån in i våra 
hem. Det är en imponerande insats att 
namnge de drygt fyrahundra – framför 
allt svenska – formgivare som antingen 
bidragit med enstaka produkter eller 
haft en långvarig relation till företaget. 
Den fasta formgivarstaben i Älmhult 

på 12 personer 2008 har under senare 
år blivit mer internationell. Detta gäller 
i ännu högre grad för alla de frilansare 
man arbetar med. 

Lite mer research hade jag önskat, 
när Eva Atle Bjarnestam nu tog på 
sig detta uppdrag. Varför har somliga 
formgivare berövats sina förnamn – 
som till exempel P. (Pia) Amsell, B-M 
(Britt-Marie) Boulogner, och B. (Bar-
bro) Wesslander? Men eftersom IKEA 
under årens lopp sällan förmedlat form-
givarnas namn, är kartläggningen trots 
allt beundransvärd. 

Genom boken strömmar katalogin-
teriörer varvade med enstaka möbler, 
år för år. Bara det gör boken till ett 
nostalgiskt eldorado för många läsare. 
Stickfåtöljen ”Rut” från 1952 avbildas 
tidstypiskt i svartvitt. I de kommande 
katalogerna blir bilderna desto färg-
grannare. 

IKEA har aldrig varit avantgardis-
tiskt – den marken har andra fått plöja. 
Målgruppen är ”de många männis-
korna”, som grundaren Ingvar Kamprad 
så ofta påpekat. IKEA:s sortiment har 
bekräftat de designidéer, livsmönster, 
synsätt och hushållsekonomiska föränd-
ringar som redan funnits i tiden. Detta 
förmedlar bokens bildkavalkad. 

Plockar upp idéer
Författaren har valt en kronologisk in-
delning. Först presenteras en lista med 
de samhällsföreteelser som karaktärise-
rade respektive decennium. Sedan tar 
berättelserna om IKEA vid. Läsarna 
får själva koppla samman och jämföra 
IKEA:s utveckling med omvärldens. 

När jag ser detta urval samlat – 
självklart inte allt IKEA tagit fram 
– inser jag hur skickligt IKEA sugit 
åt sig idéer. Den första knock down-
möbeln, bordet ”Lövet” från 1956, är 
inspirerad av Tapio Wirkkalas ”Löv”, 
som Elizabeth Gordon på den ame-
rikanska tidskriften House Beautiful 

utnämnde till ”The most beautiful 
product of 1951”. Fåtöljen ”Joker” från 
1959 är alltför lik den italienske arki-
tekten Osvaldo Borsanis fällbara stol 
från 1954. Exemplen är f ler. Ingvar 
Kamprad erkänner bredvilligt i en av 
intervjuerna i boken: 

Från början snodde vi idéer överallt där 
vi hittade dem. Erik Wørtz var specia-
list på att förändra produkter vi hittade 
på marknaden.

Respekten för upphovsrätten har blivit 
bättre under senare decennier, men det 
finns exempel, onödiga för ett företag 
som vill främja fantasi och ge människor 
möjlighet att själva ”inreda som de vill 
leva”. Eva Atle Bjarnestam refererar 
bland annat till en kritisk artikel av 
mig i tidskriften Form 1989. Artikeln 
handlade om Bergdala glasbruks glas-
klara filbunksskålar med tjock blå kant, 
som IKEA efterapat och låtit tillverka 
i Kina. Visst, formen är klassisk och 
liknande koniska skålar har gjorts av 
många glasbruk som Eva Atle Bjarne-
stam påpekar – men inte med exakt lika 
tjock blå kant i kombination med tunt, 
glasklart glas. Det som Bergdala och 
dess försäljningskanaler, hemslöjds- och 
souvenirbutikerna, på så sätt berövades 
var ett symbolvärde. Dessutom blev det 
svårt att sälja en likadan produkt till 
mångdubbelt pris – ett pris som beror på 
den lön svenska glasarbetare får jämfört 
med kinesiska. De favoritprodukter som 
Ingvar Kamprad nämner inledningsvis, 
fåtöljen ”Poem” (nu ”Poäng”), bordet 
”Stabil” och vitrinskåpet i Stockholms-
serien klarar dock att granskas. De är 
tillräckligt självständiga gentemot sina 
förebilder. 

På IKEA finns det mesta, även om 
sortimentet skurits ned drastiskt under 
senare år. Somligt är suveränt bra som 
till exempel Knut och Marianne Hag-
bergs resväska och datorväska ”Upp-
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Artikeln är en kommentar till 
boken IKEA design och identitet av 
Eva Atle Bjarnestam, Bokförlaget 
Arena, 255 sidor, Värnamo 2009. 

täcka” från 2007. Mer oroad blir man 
över framtiden, när Ingvar Kamprad 
hävdar att ”alla vill förbättra med 100 
procent, men för oss räcker det med 
89–90 procent” och propagerar för att 
täcka möblerna med folie i stället för 
faner.

Bokens största svaghet är att Eva 
Atle Bjarnestam alltför ofta släpper 
distansen till sitt ämne. Hon blir tales-
kvinna för IKEA, försvarar och slätar 
över – helt i onödan. Ibland blir man 
också som läsare konfunderad över 
kryptiska intervjusvar, som beror på att 
de återgivits i stackato. Trots det tycker 
jag att några intervjuer hör till det 
intressantaste i boken, som Tomas Jeli-
neks och Wiebke Braaschs insiktsfulla 
kommentarer. 

De ger en inblick i den extrema pro-
duktionsanpassning och uppfinnings-
rikedom som krävs av IKEA:s form-
givare. De hantverksindustrier i Asien 
där möbler nu f lätas, mattor vävs och 
knyts för hand och textilier broderas är 
en motpol till de superrationella, hög-
teknologiska industrierna i Östeuropa. 
Hantverket ger en specifik kvalitet, inte 

enbart till de enskilda varorna och till 
sortimentet som helhet utan också till 
varuhusen. Det gör miljöerna överras-
kande och oväntade.

Hemvant och trivsamt
Eva Atle Bjarnestam menar att det är 
sortimentet som är IKEA:s identitet. 
Men lika viktigt för identiteten är det 
ofta humoristiska, självironiska, upp-
fordrande och personliga tilltalet till oss 
som ser annonserna, läser katalogerna 
och besöker varuhusen. Det känns 
hemvant och trivsamt. Häromveckan 
kunde vi läsa i Dagens Nyheter hur 
kinesiska pensionärer mer eller mindre 
f lyttat in på IKEA för att undgå vinter-
kylan. Det varma och trevliga varuhuset 
var en utmärkt plats för att fördriva 
tiden i med mahjong och andra spel. 
Kaffet var dessutom gratis. 

IKEA:s akilleshäl är transporterna 
av varor och att det ofta krävs bil för 
att ta sig till varuhusen. Ingvar Kam-
rad försvarar sig med att det är mil-
jömässigt vettigt att lägga varuhusen 
intill shoppingcenter. Men som Bo 
Ekman, grundare av Tällberg Founda-

tion, säger i bokens slutintervju: ”… 
transporterna står för 13,5 procent av 
alla koldioxid utsläpp” och dessutom – 
den dag då ”bensinen kostar 25 kronor 
litern så tänker man sig kanske för 
innan man kör ut till IKEA”. 

Men IKEA hittar kanske lösningen 
också på detta problem.

kerstin wickman är professor emeritus 
i design- och konsthantverkshistoria, 
Konstfack.

På 1960-talet hamnade tv:n i vardagsrummets centrum, även om IKEA:s egen tillverkning blev en förlustaffär. Soffan av modellen 
Metro är av Bengt Ruda, fåtöljerna Esbjerg i ek av Th. Harlev, soffbordet Rio med teakskiva av Arne Wahl Iversen, Troja karmstol i 
teak av Kai Kristiansen, småbordet Pepita av Mahr och Nielsen samt skåpserien Forma i teak. 1961-års IKEA-katalog.
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Världens ekonomiska historia i tio kapitel av alan beattie, forum

I finanskrisens spår kommer en ström 
av böcker om världsekonomins historia. 
Det är kanske inte så konstigt. Kriserna 
har kommit obehagligt tätt under senare 
år och man undrar ju hur rutinerade po-
litiker och välutbildade ekonomer gång 
på gång kan göra så ödesdigra misstag.

Alan Beatties bok ger en del av svaret. 
Författarens målsättning har varit att 
försöka förklara ”varför länder, samhäl-
len och ekonomier har hamnat där de 
är”. Det gör han med hjälp av en rad ex-
empel, gärna drastiska, ur verkliga livet. 
Bokens tio kapitel behandlar bland annat 
städernas tillväxt och dess betydelse, 
religionens påverkan på ekonomin, han-
delns och handelspolitikens inverkan, 
korruptionens effekter och olika länders 
vana att köra på i gamla hjulspår.

Läsaren får således veta varför två län-
der med i stort sett samma utgångsläge, 

Argentina och USA, utvecklats så olika 
(Argentina delade ut marken till en fåtal 
rika jordägare), varför sparris från Syd-
amerika plötsligt blivit billig (odlingen 
subventioneras för att ersätta kokaodling 
i Peru), varför länder med goda odlings-
förutsättningar ändå bör importera viss 
spannmål (de har större nytta av att 
använda sitt vatten på annat sätt), varför 
många länder med stora olje- och/eller 
diamanttillgångar förblir fattiga (an-
tingen missköter staten tillgångarna eller 
också för utländska ägare vinsterna ur 
landet), varför Kinas ekonomi utvecklas 
bättre än Rysslands (därför att Kina ge-
nomför liberaliseringar inom ramen för 
sitt politiska system medan Sovjets insti-
tutioner bröts sönder innan man började 
försöka förändra och effektivisera dem) 
och varför länderna som deltar i Do-
harundan aldrig lyckas enas om regler 

för världshandeln (bland annat därför att 
varken EU-kommissionen eller USA:s 
regering vågar stöta sig med den mäktiga 
jordbrukarlobbyn).

Alan Beatties bok ger naturligtvis inte 
svar på alla frågor, men många nog. Och 
den gör det på ett underhållande sätt.

Recensioner i urval

Strängbetong: de första 70 åren, 1939–2009 – en industrihistorisk 
berättelse av margareta redlund, ab strängbetong

Strängbetong är ett företag vars spår vi 
ser runt hela Sverige utan att veta om 
det: Volvos huvudkontor i Göteborg, de-
lar av Arlanda, Kulturhuset i Stockholm, 
Swedbank Stadion i Malmö o.s.v. – för 
att inte tala om alla betongslipers för räls.

Företaget har hunnit med mycket se-
dan starten 1938 (redan ett år före själva 
Strängbetong grundades) då företaget 
Betongindustri började testa en ny tysk 
uppfinning: Betong som var armerad 
med förspänd ståltråd. Testerna gick bra 
och 1942 invigdes en ny anläggning vid 
Liljeholmen i Stockholm.

Tio år senare blev divisionen sträng-
betong större än ”fabriksbetong” och 

1954 blev Strängbetong ett eget bolag.
Strängbetong har brett ut sig, både 

som material och företag. Företaget har 
etablerat sig på nya orter genom nystar-
tande och uppköp: 1958 i Veddige, 1962 
i Kungsör och 1966 i Nykvarn.

Samtidigt har man köpt upp en rad 
andra företag, bland andra Herrljunga 
Cementgjuteri, Prefab Industri AB i 
Underås, Betongbyggarn i Arboga, Sol-
lebrunns Cementgjuteri, Nordbetong i 
Långviksmon, Stombyggarna i Hudiks-
vall, Närkes Spännbetong och Bröderna 
Forssells Konstgjuteri i Norberg. I bo-
kens skildras även flera av de uppköpta 
företagens historia. Det gör den till en 

börje isakson är journalist och förfat-
tare och har bl.a. medverkat i tidningar 
som Teknikens Värld, Månadsjournalen 
och Dagens Industri. Han har skrivit flera 
böcker om historia, den senast utgivna 
heter ”Två dygn som förändrade Sverige. 
1809 års revolution.”

mångfacetterad skildring som inte alls 
känns betongtung. Till det bidrar den 
luftiga formgivningen och, inte minst, 
de många bilderna av såväl anläggningar 
som byggen där Strängbetong deltagit. 
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The Independent Story av bengt månsson, ekerlids förlag

Bengt Månsson arbetade under när-
mare 20 år – från 1969 till 1988 – med 
att bygga upp Independent. Det började 
med ett samarbete med Karl-Adam 
Bonnier och hans Bonniers obliga-
tionsavdelning och starten av det första 
svenska leasingbolaget som var fristå-
ende från banker. Det slutade mycket 
dramatiskt 19 år senare. Då genom-
förde bröderna Gerhard, Magnus och 
Per-Olof Lindholm och deras företag 
Mobilia ett mycket uppmärksammat – 
och omdiskuterat – fientligt uppköp av 
finansbolaget Independent.

Bengt Månsson berättar ingående om 
hur leasingbolaget, som första året drevs 
som ett litet familjeföretag och redovi-
sade en förlust på 141 000 kronor, bygg-
des upp. År 1987 var det ett börsnoterat 
finansbolag som bestod av fem divisioner 

och hade dotterbolag i Finland, USA, 
England och Förbundsrepubliken Tysk-
land. Independent hade då drygt 500 
anställda och redovisade vid årsskiftet 
1986/1987 en vinst på 153 miljoner kronor.

Skildringen av Independents ut-
veckling är grundlig och Mårtensson 
delar f litigt ut ris och ros till anställda, 
styrelseledamöter och ägare. Berättelsen 
är emellertid späckad av detaljer som 
är svåra att förstå för den som inte är 
insatt i leasingbranschen, men säkert är 
intressanta för de insatta.

Den stora dramatiken får vänta till 
de sista kapitlen där författaren ger en 
skildring inifrån av maktkampen om 
Independent. Boven i dramat är Ratos 
styrelseordförande, Sven Söderberg. 
Han möjliggjorde Mobilias övertagande 
genom att sälja Ratos nära 40-procen-

100 år med Handeln i Kronoberg av jan-erik olsson, handel i kronoberg

Den som i dag besöker en lanthandel gör 
det oftast i museimiljö. En av dessa mu-
seibutiker – ”Den gamla handelsboden” 
– finns i Köpmännens hus i Växjö cen-
trum. Det var i den miljön Kronobergs 
läns Minuthandlarförbund bildades 1909 
(även om själva mötet hölls i Stadshus-
salongen). Förbundet hade då 218 med-
lemmar. Detta förbund blev tio år senare 
Kronobergs Läns Köpmannaförbund 
som 1998 blev Svensk Handel Kronoberg 
och 2002 Handel i Kronoberg.

Sedan dess har mycket hänt på vägen. 
Många lokala lanthandlare som hade 
”allt” har ersatts av städernas köpcentra 
som också har ”allt”, fast i större, oper-
sonligare och lyxigare utförande. 

Det är om denna förvandling, som 
varit nog så omvälvande, som 100 år 

med Handeln i Kronoberg berättar. 
Mellan 1909 och 1958 ökande antalet 
sysselsatta inom handeln i länet från 
1 700 till 5 900 personer. Så kom den 
stora utslagningen: Mellan 1960 och 
1964 försvann 205 butiker i Kronobergs 
län. Men handeln och dess organisa-
tioner lever naturligtvis vidare, trots 
bakslag och besvärligheter. De har ut-
vecklats med hjälp av ny teknik, utbild-
ningssatsningar och marknadsföring.

100 år med Handeln i Kronoberg 
berättar odramatiskt om en vådlig 
berg- och dalbanefärd, men för tillfället 
tycks framtiden ljus. Köpmännens Hus i 
Växjö är nyrenoverat och konsumtionen 
fortsätter att öka, till handelns fromma.

Men problemen med snuset finns 
kvar: På 1930-talet gällde frågan om det 

skulle säljas paketerat eller i lösvikt; i 
dag gäller frågan om snus ska få säljas 
även utanför Sverige.

tiga ägarandel i Independent. Det är lätt 
att förstå Mårtenssons behärskat bittra 
tonfall i redogörelsen för maktkampen, 
och tonen av triumf i bokens sista me-
ning: ”... då Mobilia gått i konkurs strax 
före i december 1990 med en brist i kon-
kursboet på 1 900 000 miljoner kronor.”
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Aktuell forskning
tom petersson är docent vid Ekonomisk-historiska 
institutionen, Uppsala universitet. Hans huvudintresse 
är utvecklingen av det svenska finansiella systemet 
från 1800-talet och nätverk inom svenskt näringsliv.

medan de globala finansiella mark-
naderna hämtar andan efter snart två 
minst sagt stormiga år, firar en av de 
äldsta bankerna i Europa ett respektin-
givande jubileum. I år är det nämligen 
200 år sedan sparbanken i skotska 
Ruthwell bildades. Visserligen hade det 
funnits sparbanksliknande inrättningar 
i Tyskland och även på andra ställen 
redan i slutet av 1700-talet, men det 
unika och banbrytande med de skotska 
sparbankerna var deras speciella organi-
sationsform. Sparbankerna saknade en-
skilda ägare som själva tog hand om det 
överskott som skapades i verksamheten. 
I stället prioriterades förhållandevis 
höga inlåningsräntor, och sparbankerna 
tog emot insättningar på även mycket 
små belopp. Sparbankerna efter skotsk 
modell utvecklades snart till filan-
tropiska organisationer där vinsterna 
återgick till de lokalsamhällen som ban-
kerna var verksamma inom. 

Den skotska sparbanksmodellen spred 
sig snabbt till andra europeiska länder, 
inte minst till de nordiska länderna. I 
Sverige bildades den första sparbanken 
i Göteborg 1820, och året efter bildades 
Sparbanken i Stockholm. I mitten av 
1800-talet hade det bildats sparbanker 

i nästan alla svenska städer. Under de 
följande decennierna bildades det flera 
hundra sparbanker, framför allt på lands-
bygden, och vid sekelskiftet 1900 fanns 
det cirka 500 i Sverige. Sparbankerna 
var nu jämsides med affärsbankerna den 
viktigaste bankkategorin på den svenska 
finansiella marknaden. 

Effektiva sparbanker
Magnus Olsson, till vardags vd för Dals-
lands sparbank, har skrivit en avhandling 
som analyserar de så kallade fristående 
sparbankernas effektivitet och värdeska-
pande på dagens bankmarknad. Titeln 
lyder Fast rotad är den trygghet som 
bygges på sparade slantar. En analys av 
sparbankernas värdeskapande på den 
avreglerade bankmarknaden i Sverige.

Det finns i dag ett drygt 50-tal fristå-
ende sparbanker kvar i Sverige, och de 
har tillsammans cirka 5 procents mark-
nadsandelar på in- respektive utlånings-
marknaden. Det är betydligt mindre än 
tiden före 1992 då Sparbanken Sverige 
AB (numera Swedbank) bildades som 
en följd av att ett antal stora sparbanker 
hamnat i en akut likviditets- och förtro-
endekris. Ombildningen av en majoritet 
av de traditionella sparbankerna till ett 

”vanligt” bankaktiebolag var visserligen 
helt nödvändig för att de skulle överleva, 
eftersom man därmed möjliggjorde stora 
kapitaltillskott, men var inte desto min-
dre en smärtsam och utdragen process. 

Många av de fristående sparban-
kerna upplever i dag något av en renäs-
sans, med ökat förtroende och därmed 
ökade marknadsandelar på sina lokala 
marknader. Ett tydligt sådant exem-
pel är Roslagens Sparbank som 2008 
utsågs till årets bank av Veckans Af-
färer och som i dag är den helt domi-
nerande banken i Norrtälje kommun. 
De traditionella sparbankernas goda 
överlevnadsförmåga är extra intressant 
i kontrast till de diskussioner som ofta 
förs om vikten av att i företag ha synliga 
och aktiva ägare som sätter upp tydliga 
resultatmål. Olssons studie av de fri-
stående sparbankerna, som ju de facto 
saknar ägare, visar att ägare inte alltid 
är ett absolut krav. I f lera avseenden är 
nämligen sparbankerna minst lika eko-
nomiskt effektiva som sina konkurren-
ter på den svenska bankmarknaden. 

Annorlunda tider
Tillflödet av nya böcker med temat 
den rådande globala finansiella krisen 

This time is different. Eight centuries of financial folly
av carmen reinhart & kenneth rogoff, princeton university press, princeton & oxford, 2009

Fast rotad är den trygghet som bygges på sparade slantar. En analys 
av sparbankernas värdeskapande på den avreglerade bankmarknaden 
i Sverige av magnus olsson, handelshögskolan vid göteborgs universitet, 2009
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är i nuläget mycket stort. Varje månad 
tillkommer verk som beskriver krisens 
verkningar och dess orsaker, i stort och 
smått, ibland med ett historiskt perspek-
tiv och än mer sällan baserat på grundlig 
empiri. En av de allra bästa nya böckerna 
i denna genre måste man anse This time 
is different vara. Den är skriven av två 
amerikanska professorer i nationaleko-
nomi, Carmen Reinhart och Kenneth 
Rogoff, som båda har en bakgrund inom 
såväl den akademiska världen som inom 
internationella finansiella organisatio-
ner som IMF och Världsbanken. Det 
innebär att boken inte enbart baseras på 
mycket omfattande mängder kvantita-
tiva data och analyser av hur och varför 
finansiella kriser uppstår, den innehåller 
också konkreta policyrekommendationer 
för politiker och andra makthavare. 

This time is different är ett formligt 
uppslagsverk som sannolikt täcker alla 
stora finanskriser under de senaste 800 
åren, men med tydlig betoning på tiden 
efter sekelskiftet 1800. Just möjligheten 
att läsa om och jämföra krisernas orsa-
ker och deras förlopp i olika länder och 
under skilda tidsperioder, gör boken 
särskilt värdefull. Författarna riktar sin 
kritiska udd mot vad man kallar ”den 

här gången är annorlunda-syndromet”, 
där ekonomiska experter av alla de slag, 
och inte minst representanter för de fi-
nansiella aktörerna högljutt driver en av 
två möjliga teser:

1. Att just denna kris inte gick att för-
utse, och naturligtvis att de själva inte 
har någon skuld i det hela.

2. Under de nuvarande förutsättningarna 
råder det ingen som helst risk för att 
en finansiell kris ska uppstå. 

Själva essensen i syndromet, som gör 
sig gällande överallt i världen, är alltså 
en utbredd tro på att finansiella kriser 
är något som drabbar andra människor 
i andra länder och under helt olika för-
utsättningar – och som en spegelbild av 
detta: kriser händer inte oss, inte här 
och definitivt inte nu. 

Detta är naturligtvis bara dumheter 
menar Reinhart och Rogoff. Med sina 
empiriska exempel visar de att finan-
siella kriser har uppstått, och kommer 
att uppstå, i alla typer av länder i olika 
utvecklingsskeden. Det är inte ett fe-
nomen som är begränsat till vare sig 
utvecklingsekonomier eller till de allra 

rikaste länderna. Grundreceptet för 
att så långt som möjligt undgå riktigt 
allvarliga kriser – helt undkommer 
man dem aldrig – är att undvika alltför 
hög skuldsättning, och det gäller både 
länder, branscher och individer, och sär-
skilt när prisstegringarna varit onormalt 
stora och/eller snabba. Dessutom måste 
det finnas ett funktionellt och effektivt 
system för krishantering, som kan åter-
upprätta förtroendet för de finansiella 
marknaderna. 

Om man nu skulle ta till sig Rein-
hart och Rogoffs slutsatser och deras 
konkreta råd och applicera dem på det 
svenska finansiella systemet, kan man 
fundera på vad det på sikt innebär att de 
svenska hushållen i nuläget skuldsätter 
sig till ständigt nya rekordnivåer, att 
bostadspriserna i storstadsregionerna 
stiger väldigt snabbt, att de stora af-
färsbankerna har en pånyttfödd stark 
framtidsoptimism, att låneräntorna 
är extremt låga och att ekonomiska 
experter som tidigare varnat för en 
bostadsbubbla i Sverige nu säger att 
det inte föreligger en sådan risk längre. 
Kombinationen av dessa faktorer gör att 
åtminstone jag funderar på om det inte 
är lite för tidigt att blåsa faran över. 
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Av Hans G. Svensson
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Korsordstävling!
Lös det näringslivshistoriska  
korsordet och vinn böcker!

Skanna in korsordet och e-posta till:
edward.blom@naringslivshistoria.se
eller skicka en kopia av korsordet till:

Företagsminnen
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma

Glöm inte att bifoga ditt namn och din adress.  
Dragning av vinnarna bland de rätta svaren sker 21 maj 2010.

1:a pris: Ett bokpaket (värde 348 kr) bestående av Jan-Bertil Schnells 
Ulvsunda–Mariehäll samt Torun Nilssons m.f l. 125 år med Corpo-
rate Social Responsibility 

2:a-3:e pris Edward Bloms Handelsbilder (värde 190 kr)

Förra numrets 1:a pris vanns av Björn Löfving i Sorunda och 2:a–3:e 
pris av Eyvor Björn i Tumba samt Ingvar Rittsél i Jönköping.

Förra numrets rätta svar hittar Du på www.naringslivshistoria.se/
korsord. Alla prisböckerna finns även till salu.

Centrum för Näringslivshistoria presenterar:
näringslivshistoria; 1125 år med Corporate  Social Responsibility

Stråhattar  

& batterier

entreprenörSkap

då och nu
kvinnorSen bok om

Svenskt näringsliv är fyllt av starka kvinnor – både historiskt och i nu-

tid. Bredden på deras företagande är stor. De har tillverkat stråhattar i 

för sin tid moderna fabriker, startat skolor och utvecklat nästa genera-

tions batterier.

Trots det är deras insatser för framväxten av det moderna samhället 

och företagandet okänd.

Centrum för Näringslivshistoria vill bredda synen på det svenska 

företagandet och lyfta fram de kvinnliga pionjärerna och entreprenörer-

na. Vi har också intervjuat några av vår tids kvinnliga företagare för att 

låta dem berätta sin historia. Boken är delfinansierad av Tillväxtverket, 

inom ramen för programmet ”Främja kvinnors företagande”.

Förhoppningen är att denna bok ska inspirera kvinnor – och män  

– till att våga satsa på en idé och starta eget. 

Bokens skribenter är Ulrika Beck-Friis, Per Dahl, Björn Edsta, 

Bengt Johannisson, Anders Johnson, Anne-Marie Lenander Fällström 

och Birgitta Wistrand.
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Ny bok
om kvinnliga entreprenörer 
Här porträtteras både dagens kvinnliga företagare och 
deras historiska föregångare. Bland de nu verksamma 
finns exempelvis Christina Lampe-Önnerud, som driver 
företaget Boston Power med miljövänliga batterier som 
affärsidé, och Cecilia Bergh, vars hälso- och vårdföre-
tag omsätter 80 miljoner kronor. Bland de historiska 
namnen finns Hilda Ericsson, som tillsammans med 
maken Lars Magnus startade ett litet familjeföretag som 
så småningom blev känt världen över under namnet 
 Ericsson. Läs också om hur Ulla Murmans skrivbyrå för-
vandlades till bemanningsjätten Manpower.

Beställ på www.naringslivshistoria.se
Boken kostar endast 150 kr.
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Medlemmar i centrum för näringslivshistoria, april 2010

ABB
Adv. firman Delphi
AGA Gas AB
Ahlbins Zacco AB 
Ahlsell
Ajasto Almanacksförlaget AB 
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval 
ALMI Företagspartners Stockholm 
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Astra Zeneca 
Atlas Copco
Axfood
Barnens Bokklubb
Becker, Wilhelm AB
BEEP
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm 
Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond, 

Stiftelsen
Bonnier AB
Brandkontoret
Branschorganisationernas kansli, Stiftelsen 
Bruzaholms Bruk, AB
Busslink Sverige AB
B. Wahlströms Bokförlag
Bygdegårdarnas Riksförbund
Byggnadsämnesförbundet 
Båstads Gymnasium
Carlsberg Sverige
D. Carnegie & Co
Cederquist, Advokatfirman KB
Cederroth International
Chefsekreterarna Stockholm
Christenson AB, Advokat 
Christenson Roth Advokater
Christian Giertta silversmed 
Claes Ohlson 
CorpNordic Sweden AB
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic
Edita Norstedts Tryckeri
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
Elfa AB
Engkvist Byggmästare, Stiftelsen Olle 
Ericsson AB 
Esselte
Estrella AB
FABEGE
Familjebostäder
FAR SRS
FAR SRS Förlag AB
Flood Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
Forma Publishing Group
FR i Stockholms län AB
Fritidsbranschernas Service AB
Fritzes/Norstedts Juridik AB
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation
Försäkringsförbundets service AB
Garpco AB
Gekås Ullared 
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Gröna Lunds Tivoli
Gångsätra gymnasium
H & M Hennes & Mauritz AB
Hakon Invest AB 
Hald & Tesch Brand 
Hamilton & Co Advokatbyrå 
Handelns Utredningsinstitut
Handelsbanken Svenska
Handelshögskolan i Stockholm
Hedlunds, Petrus och Augusta stiftelse
Heidelberg Sverige 
Henkel Norden AB
Hornmark KK
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
IBM Svenska AB
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund 
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm 

Ifu
IKEA
Industriarbetsgivarna
Informationsförlaget Heimdahls 
Institutet för Näringslivsforskning
Institutet för värdering av fastigheter
Investment AB Kinnevik
IR Bolaget
JA Förlag AB Lindblads
JCDecaux Sverige AB 
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB 
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
Konstnärernas Riksorganisation
Kooperativa Förbundet
Kraft Foods Sverige AB
Kris- och Traumacentrum AB
Köttbranschens Riksförbund
Landahl Öhman Advokatbyrå AB
Landshypotek 
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Li, Livsmedelsföretagen
Lindberg & Saxon HB, Advokatfirma
Lind & Co Tidskrifter
Ljuskultur
Lokaltidningen Mitt i Stockholm A B
Lundh, Ivar & Co 
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Stockholm
Magnusson Advokatbyrå
MAQS Lawfirm AB
Mariebergs Arkivbyrå 
Markaryds kommun 
Martin Olsson HAB 
Mats Dahlström Revision AB
Micasa 
MQ/Jaller Klädcenter AB
Mr Trend Writing Unlimited AB
Natur & Kultur
NCC 
Nordea
Nordia Law Advokatfirma
Nordiska Kompaniet 
Nordstjernan 
Norma Sweden AB
Norstedts Förlagsgrupp 
Norstedts Juridik/Fritzes
Nova AB, Advokatfirman
Nynäshamns Ångbryggeri, Intresseförening
Odhner & Co Belysning 
OK, ekonomisk förening
Oriflame Cosmetics AB
Osram 
Packhuslaget 
Pensionsstiftelsen Mervärde
Pensionsstiftelsen Optimal 
Pernod Ricard Sweden
Pri Pensionsgaranti
Plåtslageriernas Riksförbund
Primus 
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Propeller
Ricoh AB (fd Carl Lamm AB)
Roth, Advokatbyrå Peter
Rottneros AB
Röda Korsets Sjuksköterskekårs Intresseförening
SAAB AB
Sackemark Brantheim Björck KB, adv. Firma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB 
SBAB
SCA Hygiene Products
Scandinavian Airlines System (SAS)
Sievert AB
Scania
Schering-Plough 
SEB
Sefina Svensk Pantbelåning AB
Setterwalls Advokatbyrå
SHR, Sveriges Hotell & Restaurang företagare
SIAR, Forskningsstiftelsen
Sievert AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia 

Skanska AB 
Skogsindustrierna
Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear 
Sollentuna Kommun
Sparinstitutens Pensionskassa
Spendrups Bryggeri AB
Spårvägens Idrottsförening
Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
Stiftelsen Tornspiran 
Stockholm Business Region AB
Stockholms hamnar
Stockholm Saltsjön 
Stockholms Bleck & Plåtslagarmästareförening
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening 
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem 
Stockholmsmässan 
Stokab 
Strömma Turism & Sjöfart AB
Swedbank 
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form 
Svensk förening för informationsspecialister
Svensk Handel 
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk Mjölk
Svenska Bankföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bostäder
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Försäkringsföreningen
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska McDonald’s
Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörs- 

föreningen
Svenska Shell, AB
Svenska Spel 
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Svensk-Thailändska Föreningen
Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Bagare & Konditorer
Sveriges Bryggerier 
Sveriges Bygg & Järnhandlareförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges MarknadsUndersökningsköpares  

Förening (SMUF)
Sveriges Trähusfabrikanter
Svetsteknik AB
Swärds Stiftelse, Anders Otto
Systembolaget
SYVAB, Sydvästra Stockholmsregionens Va-Verks AB
Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Södermark HB, Advokatfirman
Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse
Teknikföretagen
Telefondirektören H.T. Cedergrens  

Uppfostringsfond, Stiftelsen
Tendorf, Advokatfirma Thomas
The Linde Group
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Trafikförsäkringsföreningen
Transportgruppen
Trygghetsfonden
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige 
Uppfinnarkollegiet 
Vasaterminalen
W&Ö, Advokatfirman
Veteranklubben Alfa
Widell AB, Advokat Anna Stina
Vin & Sprithistoriska Muséet
Volvo 
ÅF AB 
Åhléns
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Nya medlemmar är rödmarkerade.
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aV din
Varje företags historia är unik och en viktig del i varu-
märket. Historien hjälper dig också att tolka samtiden 
och bättre förstå framtiden. Ofta är det både värdefull 
och underhållande kunskap om såväl näringsliv som 
samhällsutveckling. 

Centrum för Näringslivshistoria har i mer än 30 år 
hjälpt svenska och internationella företag att använda 
sin historia till nytta för sig själva, journalister, forskare 
och alla andra som är nyfikna på det som varit. Vi ger 
aktuella skeenden ett historiskt sammanhang i allt från 
föredrag och seminarier till böcker, utställningar och 
interaktiva webbplatser.

Vi har världens största näringslivsarkiv. Här finns 
material från f ler än 7 000 företag – dokument och 
böcker, fyra miljoner fotografier, filmer, hundratusen-
tals ritningar och tiotusentals föremål, reklamproduk-
ter och designmaterial. Även stora mängder arkiverat 
digitalt material. 

Låt våra experter ta hand om ditt företags historia. Bli 
medlem redan i dag i den ideella föreningen Centrum 
för Näringslivshistoria och stöd bevarande och berät-
tande av den svenska näringslivshistorien. Kontakta vd 
Alexander Husebye på 08-634 99 14 eller alexander.
husebye@naringslivshistoria.se för mer information. 

Besök gärna www.naringsliVshistoria.se
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