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I 150 år har vi tänkt 
på resten av ditt liv.
Vi har alltid vetat att värde skapas över tid. Att tänka
långsiktigt lönar sig, oavsett var i livet du befi nner dig 
och vilka val du står inför just då. Därför har vi alltid 
varit förebyggande, inte efterkloka. 
 Vi har utbildat trafi kanter för att minska antalet olyckor.

Anställt brandingenjörer för att bygga brandsäkrare hus. 
Stött forskning om friskvård för att sänka sjukfrånvaron. 
Vår 150-åriga historia har visat att långsiktighet lönar sig 
för alla. Därför tänker vi fortsätta tänka längre.
Se hur det gått till på skandiahistoria.se
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L E Da r E

S v E n S k  f ö r E taG S h i S t o r i a  vimlar av bortglömda hjältar och 

hjältinnor. En av dessa är Mathilda Strömberg Hamilton. Vid förra seklets 

början levde hon ett äventyrligt liv som till stor del spenderades utom- 

lands. Från hennes många resor till Indien tog hon med sig både 

nya influenser och produkter hem till Sverige. Här möttes hon av såväl skep-

sis som nyfikenhet, men hennes livsverk lade grunden till en butikskedja 

som de flesta svenskar känner väl till idag. 

Vad är riktigt svenskt egentligen? Historien visar att det funnits ett ständigt 

inflöde av nya idéer till vårt lilla land – nya tankar som ofta kommit med de 

människor som valt att flytta hit. En stor del av detta nummer ägnas därför 

åt invandrade företagares historia. Anders Johnson ger oss en historisk över-

blick över hur invandringen påverkat Sveriges företagsamhet och ekono-

miska utveckling.  Många av våra mest folkkära varumärken har dessutom 

sitt ursprung i företag som en gång i tiden startats av immigranter. Så kanske 

spelar det ingen roll vad som är svenskt eller inte? 

Svenskt är kanske snarare att vara öppen för nya 

idéer och influenser, och att hylla de hjältar som 

bidragit så mycket till vårt samhälle. De som 

genom historien gjort Sverige rikare, klokare 

och i många fall – godare. Oavsett om de heter 

Strömberg, Di Luca eller Chakraborty. 

Slutligen kan vi så här i försommartider 

inte låta bli att bjuda er på lite roman-

tik i somrig tivolimiljö. Mats Wickman 

och Andreas Theve berättar historien 

om hur två klassiska nöjesetablis-

semang blev ett. Lite som Romeo & 

Julia, men med ett lyckligare slut.  

Glad sommar!

Sara Johansson
Chefredaktör

Svenska 
Hjältar 



Hjälpa ti l l att kränga bananer i Burundi?
 
I ett av Afrikas fattigaste länder, Burundi, hjälper Läkarmissionen tio tusen kvinnor att starta egna småföretag. 
På så sätt kan de klara sin familjs försörjning, 
vilket är en utmärkt hjälp till självhjälp. 
Kvinnorna får utbildning och små 
lån, som i princip alla klarar 
att betala tillbaka. Deras 
affärsidéer kan vara allt från 
fruktförsäljning till mobil-
laddning (där det inte 
finns el) eller något
annat som folk är
beredda att betala för.

På webaid.se kan du öronmärka din gåva. Och sedan skriva ut ett gåvobevis – om du vill. 
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En tredje säsong  
Av MR SElFRIDgE PÅ GÅNG
Ni har väl inte missat serien om mannen bakom brittiska 

varuhuset Selfridges? Andra säsongen av serien visas 

just nu på SVT samtidigt som en tredje omgång är under 

inspel-ning. Huvudrollen som det amerikanska affärsgeniet 

Harry Selfridge, som kommer till London 1908 med ambi-

tionen att starta det största och finaste varuhus världen har  

skådat, spelas av Jeremy Piven. Mr Selfridge är producerad 

av ITV och bygger på boken ”Shopping, Seduction and Mr 

Selfridge” av Lindy Woodhead.

Kamprad äR AllA TIDERS entreprenör 
Kan du nämna en svensk entreprenör? För många i världen är det självklara svaret  

Ingvar Kamprad, pojken från Agunnaryd som byggde ett blågult möbelimperium. Nu har även  

Svenska Dagbladets läsare utsett honom till Alla tiders entreprenör. Den 26 maj under SM i 

UF-företagande på Stockholmsmässan i Älvsjö presenterades vinnaren av H.K.H. Prins Daniel.  

Svensk synd 
visas på museum  
Den 22 maj startade utställningen Den svenska synden på Spritmuseum i Stockholm.  

I utställningen vandrar besökarna genom en labyrint av filmer, bilder, tidningsklipp och 

föremål ut den svenska syndens historia. Från 50-talets kontroversiella filmer som ”Hon 

dansade en sommar” och ”Sommaren med Monika”, via undangömda Systembolags- 

butiker, motböcker, spritspioner och p-piller, fram till det sena 70-talets kultförklarade 

erotikklassiker ”Fäbodjäntan”. Utställningen pågår fram till den 11 januari 2015.

FO
TO

: S
v

EN
S

K
 F

O
R

M
S 

A
R

K
Iv

 h
O

S 
C

EN
TR

u
M

 F
ö

R
 N

ä
R

IN
g

S
lI

v
S

h
IS

TO
R

IA
FO

TO
: I

T
v



7f ö r e t a g s h i s t o r i a  /  0 2  /  1 4

N O T E R A T

Friherrinnan 
HADE INgA BANANER
Sommarens utställningar på Nynäs slott har temat mat och 

människor. I slottets bottenvåning finns en utställning med 

namnet Friherrinnan hade inga bananer som handlar om 

mattrender under 100 år. Friherrinnan som utställningen 

syftar på var Ebba Gripenstedt som ägde Nynäs slott från 

1918, då hennes man dog, och fram till sin död 1927. Utställ-

ningarna och slottet har öppet alla lördagar, söndagar och 

röda dagar fram till midsommar.

ICA-LOGGAN 50 år 
ICA:s logga har i princip inte förändrats sedan 

den skapades 1964. Rune Monö (1920-2007) var 

industridesignern som ritade denna klassiska 

butikssymbol. Designern själv har berättat att 

han utgick från att bokstäverna på något vis 

skulle ha en rund form, eftersom ”den runda for-

men alltid syns och är någonting som man genom 

hela historien har prefererat.” Och tydligen hade 

han rätt. Symbolen står sig än idag – 50 år senare.

udda samling i  Ystad
Charlotte Berlin föddes 1841 i Ystad som dotter 

till rådmannen Johan Theodor Berlin. För medel 

som föräldrarna efterlämnade köpte Charlotte 

Berlin ett hus vid Dammgatan år 1881. Charlotte 

Berlin var en slipad affärskvinna som förvaltade 

sina pengar väl och hon var också mycket road 

av att samla på föremål, framför allt klockor och 

silver. Tidigt kom tanken att skapa ett museum 

för samlingarna. Efter Charlotte Berlins död 1916 

uppfylldes hennes sista önskningar, då hennes 

hem blev ett museum som går att besöka under 

sommaren. 

årets industriminne utsett
Olofsfors bruk i västerbotten har utsetts till Årets industri-

minne av Svenska Industriminnesföreningen. Järnbruket 

med rötter från 1700-talet får priset för "ett framgångsrikt 

och långsiktigt bevarande av en rikt sammansatt bruksmiljö 

med stora upplevelsevärden". 

Varför uppmärksammar ni 
näringsfrihetens 150-årsdag? 

– Firandet ger en möjlighet att visa 
på företagens roll i Sveriges moderna 
historia. Reformen bidrog till att vi på 
kort tid gick från att vara ett agrart 
land i utkanten av norra Europa till 
att bli en av världens främsta indus-
trinationer.

Vad händer under året? 

– Den 18 juni firar vi själva födelseda-
gen med lansering av boken Det Sven-
ska Näringslivets Historia skriven 
av sex ekonomhistoriker. Vi har sam-
producerat en serie för Axess-TV och 
tillsammans med Svenska Dagbladet 
har vi genomfört tävlingen Alla Tid-
ers Entreprenör. Dessutom kommer 
vi att dyka upp i Almedalen, på Bok-
mässan i Göteborg och på olika mäs-
sor för lärare. I sociala medier har vi 
också märkt att intresset är på topp 
för näringsfriheten.

Hur tror du Sveriges utveckling 
skulle ha sett ut utan den här reformen? 

– Allt skulle gått mycket långsammare 
och vi skulle med stor sannolikhet inte 
ha den position vi har i världen idag!

ALEXANDER 
Husebye

v D  f ö r C E n t ru M f ö r 

n ä r i n G S L i v S h i S t o r i a

Mode & moral 
på badstranden  
Sörmlands museum har i samarbete med Oxelösunds 

kommun producerat utställningen ”Mode och moral 

på badstranden”, som passande nog går att ta del av 

under sommarmånaderna. Utställningen fokuserar 

på förändringar över tid i uppfattningen om vad 

som ansetts passande – eller direkt opassande – när 

det gäller att visa hud på stranden. Från påklätt till 

avklätt till mer påbyltat igen. Likaså berättar den 

om historiskt förändrade ideal vad gäller solbränna.  

Utställningen visas mellan 3 juni och 23 augusti på 

Kulturhuset Ängeln i Katrineholm samt mellan 23 juni 

och 23 augusti på Culturum i Nyköping
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Nedan. Herbert Felix var en judisk flykting från Tjeckoslovakien 
som 1939 startade det som skulle bli livsmedelsföretaget Felix. 
Foto: Georg Oddner/Malmö Museer/IBL Bildbyrå
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NYBYGGARNA. Framgångsrika företagare med invandrarbakgrund finns 
inom de flesta branscher, och många av våra folkkäraste varumärken 
har skapats av entreprenörer som flyttat in till vårt land. Vad skulle 
Sverige vara utan till exempel Bonniers, Felix, Findus, Expressen,  
Handelsbanken, Cloetta och Marabou?

N Y B Y g g A R N A

 Invandrarna        
             som byggde 

TE X T ANDERS JOhNSON  
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I
nvandrare har under alla epoker sedan medeltiden, i alla 
delar av landet och inom alla samhällsområden, haft stor 
betydelse för Sveriges utveckling. Det är framför allt fyra 
faktorer som har bidragit till invandrarnas betydelse:
Invandrare kan tillföra särskild kompetens som inte tidig-
are har funnits i Sverige. Invandrare kan ha internationella 

kontakter som är värdefulla, inte minst för internationella affärer. 
Invandrare kan tillföra Sverige kapital för investeringar. Män-
niskor som bryter upp från sitt hemland är genomsnittligt sett 
mer kreativa och initiativkraftiga än de som hela livet bor kvar 
där de har fötts. 

Invandrarnas betydelse för den ekonomiska utvecklingen har 
sett olika ut under historiens gång. Ibland har världspolitiken 
spelat en avgörande roll, och andra gånger är det inhemska 
behov eller kulturella ambitioner som har avgjort utvecklingen. 

Medeltiden
Under medeltiden hade kyrkan stor betydelse också för den 
ekonomiska utvecklingen. Genom cistercienserklostren (det 
första nordiska grundat i Alvastra 1143) kom ny kunskap inom 
byggnadskonst, kraftteknik, hantverk, jordbruk och administra-
tion. De stora katedraler som började byggas under 1100- och 
1200-talen fordrade utländsk expertis i form av arkitekter, bygg-
mästare samt olika slags hantverkare och konstnärer.

Invandrare från tyska Hansan fick från 1200-talet stor betydelse 
för handel, hantverk och bergsbruk samt för stadsbyggnad och 
stadsförvaltning. Många handelsmän som verkade i Sverige såg 
sig dock knappast som invandrare utan snarare som koloni-
satörer från en högre kultursfär. De hade ingen tanke på att bli 
svenskar utan behöll hela livet starka band till Tyskland, dit de 
ofta återvände efter sin aktiva tid. 

Ovan. Louis De Geer som invandrade från Nederländerna 1627 kom att bli 
mycket betydande inom svenskt näringsliv. Ur Jernkontorets bildsamlingar.

1500-talet
Gustav Vasa och hans söner kom mycket medvetet att rekrytera 
utlänningar, framför allt tyskar, för att utveckla handeln, bergs-
bruket och metallindustrin. 

I två avseenden skilde sig invandringen från förhållandena under 
medeltiden. För det första fanns nu en stark svensk kungamakt 
som bestämde villkoren för invandringen och för utlänningars 
verksamhet i Sverige. De invandrare som engagerades för att leda 
och utveckla olika industrier var mer att betrakta som anställda 
företagsledare än som självständiga entreprenörer. 

Den andra skillnaden gällde kyrkans roll. Under medeltiden hade 
den katolska kyrkan varit en självständig och pådrivande kraft 
för att stimulera expertinvandring. Den lutheranska statskyrkan 
kom i stället att ända in på 1800-talet bli den främsta motkraften 
mot invandring av icke-lutheranska trosbekännare. 

1600-talet
För att bära upp stormaktsväldet krävdes en omfattande rekry-
tering av utländska specialister. Liksom under föregående sekel 
gjorde invandrarna viktiga insatser inom utrikeshandel, bergs-
bruk och metallindustrier. Under 1600-talet etablerade de också 
skeppsvarv, textilmanufakturer, sockerbruk, pappersbruk och 
tryckerier. Fortfarande kom en hel del tyskar. Men nu blev invand-
rare från Nederländerna det mest dynamiska inslaget i närings-
livet. Det är framför allt bland dessa som man finner den nya typ 
av industrientreprenörer som den nya näringspolitiken möjlig-
gjorde: driftiga och internationellt orienterade affärsmän som 
anskaffade kapital och arbetskraft, organiserade produktionen 
och svarade för exportförsäljningen. Den mest kände var Louis 
De Geer som invandrade från Amsterdam 1627.
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Ovan. Med tysk invandring fick Sverige också en ny bryggerikultur. 

Förmän med nyfyllda öltunnor på Neumüllers Bryggeri 1890. 

Ur Carlsberg Sveriges arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

1700-talet
Under 1700-talet avtog invandringen från Nederländerna. I stället 
ökade den brittiska invandringen, framför allt av skottar. Under 
den gustavianska tiden i slutet av seklet kom Sverige att orien-
tera sig kulturellt mot Frankrike, vilket ledde till en invandring 
av bland annat konstnärer och arkitekter. I slutet av 1700-talet 
blev det tillåtet för mosaiska trosbekännare att invandra, vilket 
fick betydelse för Sveriges ekonomi under det följande seklet. 

1800-talet
Under 1800-talet upphörde i stort sett de statliga rekryterings-
kampanjerna för att locka hit invandrare. Samtidigt blev den 
svenska offentliga eliten alltmer etniskt svensk. Detta har invaggat 
en del historiker i den felaktiga uppfattningen att invandringens 
betydelse minskade i samhället som helhet. Historieprofessor Sten 
Carlsson har hävdat att ”tiden 1815–1933 utgör det stora undanta-
get i svensk invandrarhistoria”. Dick Harrison påstår att invan-
dringen till Sverige under 1800-talet var ”ett marginellt fenomen”.

Men många driftiga invandrare från olika länder sökte sig hit, 
framför allt efter passtvångets avskaffande 1860. Nu inleddes 
industrialiseringen på allvar, och invandrare kom att spela en 
stor roll inom de flesta näringsgrenar. Brittiska tekniker utveck-
lade verkstads- och textilindustrin. Tyskar gjorde viktiga insatser 
inom den kemiska industrin och norrmän inom skogsindustrin. 
Också inom tjänstesektorn hade invandrarna stor betydelse, 
till exempel för bankväsendet, handeln samt hotell- och restau-
rangbranschen. 

1900-talet
Under första världskriget återinfördes passtvånget, och Sverige 
förde fram till 1945 en restriktiv invandringspolitik. Men från 
denna tid finns bland annat företag grundade av nordiska invand-
rare. Under mellankrigstiden tillfördes Sverige också värdefulla 
impulser från återvändande svenskamerikaner. 

Åren 1933–1970 kom många flyktingar undan nazismen och kom-
munismen, varav flera blev framgångsrika företagare. Under sen-
are decennier är det framför allt bland sydeuropéer och asiater 
som man hittar de främsta entreprenörerna. 

DAgENS INvANDRARFöRETAgARE
Idag finns framgångsrika invandrarföretagare i de flesta bran-
scher. I flera avseenden, bland annat då det gäller andelen företa-
gare, är variationen mellan invandrargrupper från olika länder 
större än mellan invandrargruppen som helhet och svenskar. 
Andelen företagare kan exempelvis bero på hur länge en viss 
invandrargrupp i genomsnitt har bott i Sverige, hur arbets-
marknaden såg ut när de kom hit samt vilken utbildning och 
eventuell företagarbakgrund de hade när de anlände. Utrikes-
födda företagare riktar sig i större utsträckning mot en interna-
tionell marknad än svenskfödda företagare. Svenska och utländ-
ska studier visar på ett tydligt samband mellan andelen utrikes-
födda i ett land och utrikeshandelns omfattning.

Globaliseringen bygger på att de politiska och tekniska han-
delshindren har minskat. Därigenom har de kulturella handels- 
hindren ökat i relativ betydelse. Migranter kan lättare än andra 
överbrygga kulturella skillnader mellan länder och har därigenom 
ofta lättare att skapa nätverk som är gynnsamma för interna-
tionell handel. Invandrare kan alltså även i framtiden spela en 
nyckelroll för att införa nya, sofistikerade produkter till Sverige 
 och för att underlätta exporten av högteknologiska varor. •

Anders Johnson är skriftställare och författare till boken Garpar, 
gipskatter och svartskallar – Invandrarna som byggde Sverige. 
Boken utsågs till 2010 års bästa bok om svensk historia.

Nedan. Fernando Di Luca från den  italienska östkusten åkte till Sverige 1961 där han så småningom startade livsmedelsföretaget Zeta. 

FOTO: DI luCA & DI luCA AB
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ABBA Konservföretag grundat av norrmannen C.G. Ameln i 
Stockholm på 1850-talet.

AlleRs Tidningsförlag grundat av dansken Valdemar Aller i 
Helsingborg 1894.

AmeliA Tidskrift grundad i Stockholm 1995 av italienskan  
Amelia Adamo.

BAlloGRAf Europas första tillverkare av kulspetspennor, grund-
ad av ungraren Eugen Spitzer i Göteborg 1948.

BeckeRs Färgindustri grundad som färghandel i Stockholm av 
tysken Wilhelm Becker 1865.

BlAtteföRmedliNGeN Företag som arbetar med mångfalds-
rekrytering, grundat 2006 av Ivan Daza från Bolivia.

BoNNieRs Mediekoncern grundad som bokförlag av Albert  
Bonnier i Stockholm 1837.

Bukowskis Auktionsfirma grundad som konst- och antikvitets-
handel av polacken Henryk Bukowski i Stockholm 1870.

cARNeGie Finansföretag grundat som handelshus av skotten 
David Carnegie i Göteborg 1803.

cloettA Chokladföretag grundat av schweizaren Nutin Cloetta 
i Malmö 1873.

elite Hotels Hotellkedja grundad 1991 av indiern Bicky 
Chakraborty.

felix Livsmedelsföretag skapat i Eslöv 1939 av Herbert Felix som 
var judisk flykting från Tjeckoslovakien.

fiNdus Livsmedelsföretag grundat av norrmannen Henning 
Throne-Holst i Bjuv 1941.

GleeRups Bokförlag grundat som Sveriges första moderna 
bokhandel i Lund 1826 av dansken C.W.K. Gleerup.

GöteBoRGs kexfABRik Livsmedelsföretag i Kungälv, grundat 
1888 och uppbyggt av skotten Robert Cruickshank.

HANdelsBANkeN Affärsbank grundad i Stockholm 1871 och 
uppbyggd av tysken Louis Fraenkel.

HolmeN Skogsindustri grundad 1609 som fabrik för tillverkning 
av lättare vapen i Norrköping under ledning av tyska experter.

HöGANäs Metallurgisk industri i Höganäs, grundad 1797 som 
stenkolsgruva och uppbyggd av engelsmannen Thomas Stawford.

klockGRossisteN Handelsföretag grundat 1991 av libanesen 
Ayad Al Saffar i Upplands Väsby.

lotus tRAvel Reseföretag grundat 1997 av kinesiskan Elby 
Kwok.

mARABou Chokladföretag grundat i Sundbyberg 1916 och upp-
byggt av norrmannen Henning Throne-Holst.

mRs cHeNG Livsmedelsföretag grundat som importfirma i 
Södertälje 1953 av kineserna Hanna och Johnny Cheng.

pölsemANNeN Franchiseföretag grundat i Malmö 1986 av Ljubo 
Mrnjavac från Bosnien.

RAmlösA Mineralvatten från en källa utanför Helsingborg 
vid den hälsobrunn som grundades av tysken Johan Jacob  
Döbelius 1707.

secuRitAs Säkerhetsförtetag grundat i Helsingborg 1934 av 
dansken Erik Philip-Sörensen.

slotts seNAp Produkt framtagen av tysken Bruno Knebel på 
Upsala Ättiksfabrik 1919.

spARBANkeR Den första svenska sparbanken, Göteborgs  
Sparbank, grundades 1820 av tysken Eduard Ludendorff.

tRelleBoRG Gummiindustri i Trelleborg, grundad 1905 av  
dansken Henry Dunker.

ZetA Livsmedelsföretag grundat av italienaren Fernando Di 
Luca i Stockholm 1971.

Några företag & produkter
med INvaNdrarbakgruNd 
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Skottarna i 
lIlla loNdoN 

TE X T ANDERS JOhNSON
BILD uR SK ANDIAS ARKIv hOS CENTRuM FöR NäRINgSlIvShISTORIA

GöteBoRG. Göteborg har fått epitetet ”Lilla London” på grund av det 
starka brittiska inflytandet i stadens historia under 1700-talet och 
början av 1800-talet. De flesta britter som invandrade till Sveriges 
andra stad var dock inte engelsmän utan skottar. 
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Nedan. Carnegieska Bruket i Göteborg. 
Foto: Göteborgs Konstförlag, Göteborgs 
stadsmuseum

m
ånga framåtsträvande skottar kände sig utestängda från de ledande kretsarna 
i Londons affärsliv och sökte sig därför till andra länder, däribland Sverige, 
där de lättare kunde göra karriär som affärsmän. En del skottar kom som 
flyktingar efter att ha blivit utsatta för hot eller repressalier. 

Ett viktigt företag för Sverige och Göteborg var det Svenska Ostindiska kom-
paniet, bildat 1731. Bland grundarna fanns svenska, holländska och brittiska handelsmän. Framför 
allt inledningsvis fanns många skottar på framträdande positioner i kompaniet. En anledning till 
att utländska affärsmän intresserade sig för ett svenskt ostindiskt kompani var att de holländska 
och brittiska ostindiska kompanierna var mycket lönsamma. Men de hade monopol i respektive 
länder och släppte ogärna in nya delägare. Inte minst utestängda skottar såg Sverige som en möj-
lighet att komma in på denna marknad. 

Bland de skottar som fick stor betydelse för Göteborg åter-
finns välkända namn som Campbell, Carnegie, Chalmers, 
Dickson, Gibson, Erskine och Keiller.

N Y B Y g g A R N A
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CAMpBEll & ChAlMERS
En av skottarna bakom det Svenska Ostindiska kompaniet var 
Colin Campbell (1686–1757). Han föddes i Edinburgh och ägnade 
sig åt börsaffärer i London men förlorade sin förmögenhet och 
drog på sig stora skulder genom den så kallade Söderhavsbub-
blan 1720, en stor spekulationsaffär i ett handelskompani. För att 
undgå gäldstugan flydde han till kontinenten. Tillsammans med 
Göteborgsköpmannen Niclas Sahlgren utarbetade han en plan 
för ett svenskt ostindiskt handelskompani. Campbell företrädde 
vid kompaniets bildande de utländska aktietecknarna. Colin 
Campbell naturaliserades 1731 som svensk adelsman. Han var 
först bosatt i Stockholm men flyttade 1732 till Göteborg. Han 
utnämndes till kommerseråd och var direktör i Ostindiska kom-
paniet från 1731 till sin död.

William Chalmers d.ä. flyttade 
från Skottland till Göteborg 1738. 
Där fick han burskap som hand-
lande 1740 och ägnade sig huvud-
sakligen åt att exportera järn och 
timmer till Storbritannien. Han 
avled 1759, men affärsrörelsen 
drevs framgångsrikt vidare av 
änkan Inga Orre tills hon avled 
1768. Deras son Charles Chalmers 
(född 1754) kom att bli affärsman 
i London. Sonen William Chalm-
ers d.y. (1748–1811) fick handelsut-

bildning i Göteborg och England. Därefter gjorde han en studie-
resa till England, Frankrike och Holland. William Chalmers d.y. 
utsågs 1783 till Ostindiska kompaniets superkargör i Kina. Under 
sina tio år på denna befattning byggde han upp en förmögenhet. 

Åter i Sverige 1793 blev han direktör, dels i Ostindiska kom-
paniet, dels i Trollhätte kanalverk. Chalmers bidrog aktivt till 
att Trollhätte kanal kunde färdigställas år 1800, varefter han 
lämnade detta företag. Därefter koncentrerade han sig på led-
ningen av Ostindiska kompaniet. Krigen i Europa skapade dock 
stora svårigheter för kompaniet varför det sattes i konkurs 1809. 

William Chalmers d.y. var en mycket lärd person som kunde läsa 
engelska, franska, tyska, något portugisiska och holländska samt 
de skandinaviska språken. Han prenumererade på Encyclope-
dia Britannica, och hans bibliotek innehöll bland annat Thomas 
Paines The Rights of Man och Mary Wollstonecrafts History of 
the French Revolution.

Chalmers testamenterade sin förmögenhet, dels till Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg, dels till en ”industriskola för fattiga barn, 
som lärt sig läsa och skriva”. År 1829 kunde Chalmers Slöjde 
Skolan öppnas, i dag Chalmers tekniska högskola.

DICKSON
Robert Dickson (1782–1858) föddes i Montrose. Han var son till 
en handelsman som var god vän till George Carnegie. Robert 
invandrade till Göteborg 1802 och startade grosshandel och 
rederirörelse 1807. Året därpå fick han burskap som handlande.

I början av 1800-talet försökte Napoleon förhindra brittisk han-
del med kontintenten. Under kontinentalblockaden kunde Rob-
ert Dickson göra goda affärer genom att exportera kolonialvaror 
till tyska Östersjöhamnar. I retur tog han råg, hampa och tåg-
virke. Efter att kontinentalblockaden hade upphört kom dock 
Robert Dickson på obestånd och övergick till sin broder James 
Dicksons firma, där han framför allt fick ansvar för skeppsbyg-
geriet och rederiet.

James Dickson (1784–1855) kom till Göteborg 1809. Innan dess 
hade han drivit handelsrörelse i Skottland, framför allt inrik-
tad på import av norskt timmer. James fick burskap som hand-
lande i Göteborg 1810. År 1816 bildade han James Dickson & Co 
tillsammans med Robert Dickson. Firman satsade framför allt 
på trävaruexport till Storbritannien. Den viktigaste returfrakten 
bestod av engelska bomullstyger och garner. James Dickson & 
Co kom att bli ett av Göteborgs ledande handelshus. James och 
Robert Dickson hade fördelen av att en tredje bror, Peter Dickson 
(1786–1867), skötte kontakterna på den engelska marknaden från 
London. Dicksons firma blev en stor aktör inom skogsindustrin, 
först i Värmland och sedan i Norrland. Starten för detta engage-
mang kom 1819 då James Dickson köpte en vattendriven såg vid 
Dejefors i Värmland, som han sedan lät bygga ut och modernis-
era. År 1823 köpte han en såg i Matfors, Medelpad. 

Robert Dicksons son James Robertson Dickson (1810–1873) bygg-
de upp en omfattande sågverksrörelse vid Ljusnan, Ljungan och 
Umeälven. Efter de uppmärksammade rättegångarna om olaga 
skogsavverkning för Baggböle sågverk vid Umeälven, där Dick-
son frikändes, lämnade han firman 1855 för att ägna sig åt kom-
munala och privata styrelseuppdrag i Göteborg.

James Dicksons son Oscar Dickson (1823–1897) ledde James Dick-
son & Co under dess storhetstid som norrländskt skogsföretag. 
Flera medlemmar av familjen Dickson gjorde betydande insatser 
inom Göteborgs kommunalpolitik. De bidrog starkt till stadens 
anglosaxiska prägel och till att Göteborg fick epitetet ”Dona-
torernas stad”. Dicksonska folkbiblioteket skapades genom en 
donation 1861 av James Robertson Dickson. Han donerade även 
medel till Navigationsskolan 1862. Andra stordonatorer i dynastin 
var James Jameson Dickson och Oscar Dickson. Den förre djupt 
engagerad i stadens sociala och kulturella angelägenheter, den 
senare understödjare av bland annat Adolf Nordenskiölds och 
S.A. Andrées polarexpeditioner. James Dickson & Co upphörde 
omkring år 1900. >
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CARNEgIE OCh ERSKINE
En större grupp skottar kom till 

Göteborg efter de skotska jakobit-
ernas misslyckade försök att återta 

kungamakten 1746. Bland dessa flyk-
tingar fanns George Carnegie (1726–1799). 

Han arbetade i Göteborg, först som handel-
sexpedit hos en brittisk handelsman och fick sedan burskap som 
handlande 1758. George Carnegie byggde upp en stor förmö-
genhet genom att exportera stångjärn och bräder till England 
samt importera spannmål, smör och stenkol. Han återvände till 
Skottland 1769.

Thomas Erskine (1744–1828) föddes i Skottland och tillhörde en 
jakobitisk släkt som hade blivit ekonomiskt utarmad genom 
godsindragningar. Detta gjorde att Thomas vid 15 års ålder skick-
ades till Göteborg, där han 1760 blev kontorsbetjänt hos George 
Carnegie, en nära vän till familjen. Erskine var kvar hos Carnegie 
till 1765. Två år senare fick Erskine burskap som handlande. Han 
hade en viktig politisk och social roll bland britterna i Göteborg. 
Han var brittisk konsul och hade som sådan kontakter med både 
den brittiska och svenska regeringen. Han var initiativtagare till 
The Royal Bachelors’ Club i Göteborg 1769, som är verksam än 
i dag. Bakgrunden till klubbens bildande var att han och hans 
vänner gärna ville spela biljard och att biljardspel hade förbju-
dits i offentliga lokaler 1731.

Thomas Erskine var delägare i Ostindiska kompaniet. Han drev 
en firma i eget namn 1794–1798 och var delägare i Thomas Erskine 
& Co 1798–1799. År 1799 blev Thomas Erskine 9th Earl of Kellie 
och flyttade därför tillbaka till Skottland. Men ett väl så viktigt 
motiv var kanske att han 1797 hade valts till Captain of the Soci-
ety of St. Andrew Golfers, alltså den anrika St. Andrews golfklubb.

David Carnegie d.ä. (1772–1837) föddes i Montrose, Skottland, och 
var son till George Carnegie. Han kom till Göteborg som 14-åring 
1786 för att arbeta som kontorsbetjänt åt Thomas Erskine. År 1801 
fick David Carnegie burskap som handelsman. Två år senare bil-
dade han D. Carnegie & Co som blev ett av stadens största han-
delshus. Carnegie importerade bland annat salt, vin och koloni-
alvaror, medan exporten bestod av traditionella produkter som 
sill, tran, tjära och trävaror. I verksamheten ingick även en betyd-
ande rederiverksamhet och värmländska järnbruk.

Då David Carnegie d.ä. saknade manliga arvingar erbjöd han 
sin brorson David Carnegie d.y. (1813–1890) att bli delägare i fir-
man. David Carnegie d.y. hade utbildats vid Eton och kom som 
17-åring till Göteborg 1830 för att arbeta hos farbrodern. David 
Carnegie d.y. blev snabbt ett färgstarkt inslag i stadens societet 
genom sin elegans och bildning. Han visade också prov på ett 
väl utvecklat affärssinne. År 1834 fick han burskap som gross-
handlare i Göteborg.

År 1836 köpte David Carnegie d.y. Lorentska porter- och socker-
bruken på en konkursauktion. Det var Göteborgs största indus-
triföretag och hade grundats av den tyske invandraren Abraham 
Robert Lorent. När David blev ensam ägare till David Carnegie & 
Co 1841, uppgick socker- och porterbruken i handelshusets verk-
samhet, och 1845 avvecklades järn- och trävarurörelsen. Porter- 
och sockerbruken utvecklades snabbt. År 1850 svarade dessa 
bruk för över 30 procent av Göteborgs industriproduktion och 
en tredjedel av allt socker och all sirap som framställdes i Sver-
ige. Alla bryggmästare på porterbruket mellan 1813 och 1898 var 
britter. Runt bruken vid Klippan växte en fabriks- och arbetsmiljö 
fram, präglad av höga sociala ambitioner. •

Vänster. Porterskylt från 
1930-talet. Ur Carlsberg 
Sveriges arkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria.
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när violdoften 
kom till malmÖ
tvÅlfABRikeN. Det var lördagen den 20 juni 1863 
som Meyer Zadig landsteg i Malmö tillsammans 
med sin 14-årige son Philipp. En kort tid senare 
hade han byggt upp en framgångsrik affärs- 
rörelse och spridit väldoft till svenskarna.

TE X T ARNE JäRTElIuS
BILD ZADIgS ARKIv på MAlMö STADSARKIv

Nedan. Meyer Zadig och hustrun Friederike, 1878.
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m
eyer Zadig hade ett av Freie Hansestadt Hamburg utställt "Reise Pass" för sig, sin 
hustru och sex barn för att få resa till Malmö. Hustrun Friederike och barnen 
Dina (20), Moritz (18) och Ferdinand (12) samt två brorsöner anlände till Malmö 
tre veckor senare med hjulångfartyget L.I. Bager.

Zadig hade knappt hunnit kliva av båten i Malmö förrän han började sin anställ-
ning som tvålmästare hos företaget Hanson & Sewan. Meyers båda äldsta söner fick, sina bristande 
svensk-kunskaper till trots, omgående tjänst i samma företag. I Hamburg hade Meyer sedan 1850 
arbetat som tvålmästare i företaget Ferdinand Victor et Co. 

För Hanson & Sewan var rekryteringen av den 55-årige Meyer ett billigt sätt att skaffa 
sig en mycket kvalificerad arbetskraft. För juden Meyer var flytten till Sverige 
en nystart i ett annat land med goda utsikter att skapa en ny framtid 
för familjen. I Malmö förtecknades Meyer Zadig i mantalsläng-
den 1864 utan titel; 1865 titulerades han verkmästare, 
1867 föreståndare för tvålfabrik och 1868 var 
titeln tvålfabrikör. Det gick undan, 
med andra ord. 

Höger. Väggmålning på 
Södra Förstadsgatan i 
centrala Malmö utförd i 
samband med att familjen 
Zadig firade 150 år i staden. 
Foto Arne Järtelius.
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vINNANDE KONCEpT
År 1865 grundade Meyer Zadig Tyska Tvålfabriken. Fabriken, med 
adress Stora Nygatan 48, tillkom sedan Zadig blivit löst från sitt 
kontrakt hos Hanson & Sewan, som lade ner sin tvåltillverkning 
1865. Två år senare inkom M. Zadig, som nu blivit svensk med-
borgare, till magistraten med en anhållan om att i Malmö få 
anlägga och bedriva en fabrik för tillverkning av tvål, såpa och 
parfymerier, det som skulle bli M. Zadig Tvålfabrik.

Redan 1866 vann Tyska Tvålfabriken ett pris vid en industriut-
ställning i Köpenhamn. Av Tyska Tvålfabrikens första annons 
i Malmö adresskalender från 1868 framgår att man hade föl-
jande produkter att utbjuda till försäljning: tvålar, transparent-
pomada, hårolja och luktvatten, skovax och blanksvärta samt gul 
såpa. Det är dock bara en viskning jämfört med en priskurant 
från samma fabrik från april 1869. Denna upptar totalt hela 176 
produkter fördelade på sju huvudrubriker: ”toilette-tvåler, rak-
tvåler, anhydros-tvåler, tvåler i stänger, finaste franska toilette-
tvåler, parfymerier och skovax”. Till det ska läggas tillverknin-
gen av bläck. 

När det gäller Meyer Zadigs och hans familjs inkomster i Malmö 
är de möjliga att följa från 1866. Det året uppskattades Meyers 
inkomst av taxeringskommittén till 2 000 riksdaler. År 1867 var 
den 4 000 riksdaler, och året därpå uppgick den till 5 000 riks-
daler. 1870 års taxering var första gången som några andra från 
familjen Zadig än Meyer var föremål för taxeringsmyndighetens 
omsorger. Det året taxerades både Moritz och Philipp Zadig till  
1 000 riksdaler vardera, medan Meyer Zadig taxerades till  
7 000 riksdaler. 

EgEN FöRSAMlINg
Familjen Meyer Zadig registrerades i svenska myndigheters pap-
per från allra första början, antingen som judisk eller som mosa-
isk trosbekännare. Att de var dansk-tyska medborgare fanns inte 
ett spår av i de svenska papperen. 

"Tanken på att bilda en egen församling i Malmö bragtes till för-
verkligande den 2 december 1871", skriver församlingens biograf 
Walter Siegel. 

Närvarande vid det tillfället var 29 judiska män. Som en av tre 
föreståndare valdes Meyer Zadig, och de kommande 60 åren 
hade återkommande en Zadig en framstående roll i församlin-
gens styrelse. Den första åtgärden som föreståndarna vidtog var 
anläggandet av en judisk begravningsplats på Föreningsgatan. 
Men en synagoga i Malmö – även den på Föreningsgatan – lät 
vänta på sig ända till 1903. I väntan på den hade man gudstjän-
stlokaler på flera olika håll i staden.

Om hur det kunde vara att vara jude i Malmö kring sekelskiftet 
1900 skriver Viggo Zadig (son till Philipp) i den på Albert Bon-
niers förlag utgivna självbiografiska Religio (1913): "Ibland grät 
han för allt vad han blev beskylld för i samband med 'jude'; och 
hade hans mamma visst, hur fula ord man slungade efter honom 
på gatan, så hade väl hon också på sitt vis gråtit." 

FlIT OCh SpARSAMhET
Söndagen den 21 januari 1872 invigde familjen Zadig – med Meyer 
Zadig i spetsen och ivrigt påhejad av de anställda – med en stor 
fest sin egen fastighet på Stora Nygatan 63 alldeles intill Gustav 
Adolfs torg. Hit flyttade hela familjen Zadig under 1872, och hit 
förlades Firma M. Zadigs hela tillverkning. Vid den här tiden var 
M. Zadig ett förhållandevis litet företag med, de tre sönerna och 
Meyer oräknade, 17 anställda. År 1887 uppgick personalen till 
11 biträden och 22 arbetare; tio år senare var den 44 personer, 
och vid sekelskiftet 1900 fanns 64 anställda hos Firma M. Zadig. 

År 1872, efter nio korta år i Malmö och Sverige, kunde familjen 
Zadig med den då 64-årige Meyer i spetsen ståta med ett eget hus 
mitt i Malmö. Hur hade detta blivit möjligt? Företagets motto, "flit 
och sparsamhet", är en del av förklaringen. En annan är att tvål-
produkter och parfymer – efter att tidigare ha varit både förhål-
landevis sällsynta och dyra i Sverige – vid den här tiden blev 
något var man och kvinna ansåg sig ha råd med. >

Några tidigt framstående judar i första genera-
tionen inom olika sektorer av svenskt närings-
liv: Michael Benedicks (drev från 1820 Gysinge 
Bruk), Albert Bonnier (grundade 1837 Albert  
Bonniers Bokförlag), Louis Fraenckel (blev 1893 
vd för Stockholms Handelsbank), Ernest Jacques 
Thiel (startade 1891 Stockholms Kredit- och  
diskontoförening), Josef Sachs (skapade 1915  
Nordiska Kompaniet, NK) och Herman Gustaf 
Turitz (bildade 1930 Enhetsprisaktiebolaget, EPA).
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NYA gENERATIONER
Den egna fastigheten 1872, med plats för både produktion och 
privat boende för hela familjen Zadig, var bara början. Det var nu 
som Firma M. Zadigs expansion inleddes på ett flertal områden. 
Det gällde sådant som en egen handelsrörelse, patent på egna 
preparat, öppnandet av ett antal egna detaljistaffärer, deltagande 
i olika mässor, en på bred front inledd produktion av allehanda 
egna produkter och en ytterligare geografisk spridning av M. 
Zadigs produkter, bland annat till Norge. Det var också nu som 
de tre bröderna Zadig fick visa att de en dag skulle kunna ta över 
firman, samtidigt som var och en av dem skulle skapa sin egen 
privata framtid. Två av sönerna gifte sig med judinnor, medan 
den tredje, Moritz, gifte sig med en katolik. Det var samtidigt 
första steget mot en upplösning av familjens judiska band till en 
assimilation in i ett svenskt liv. 

År 1881 träder de tre bröderna Moritz, Philipp och Ferdinand in 
som delägare i Firma M. Zadig. Fem år senare, i samband med 
att företaget firade sitt 20-årsjubileum, blev de ensamma ägare 

till företaget. Det skedde i samband med att Meyer Zadig med 
ålderns rätt – han var nu 78 år – utträdde ur sitt svenska livsverk. 
År 1891 avled Friederike Zadig i en ålder av 72 år, och tre år sen-
are hennes make Meyer i en ålder av 86 år. Efter de tre bröderna 
i första generationen tog två av deras söner, Viggo och Albert, 
över driften av företaget. I början av 1950-talet gick M. Zadig AB 
upp i tvål- och tvättmedelstillverkaren MOHAB.

Av det som 1863 började med en enskild dansk-tysk judisk familjs 
invandring till Malmö hade det 150 år senare skapats en släkt med 
över 285 individer från totalt 8 generationer. De har genom åren 
sett och ser sig som zadigar, men vad det betyder kan ha växlat 
mellan olika individer och från en familj till en annan. 

Lyssna avslutningsvis till dessa doftrika ord från en av Firma M. 
Zadigs annonser från slutet av 1800-talet: "Ingen här i världen får 
anse sig för vis och för erfaren att icke lyssna på goda råd, och 
ett godt råd är verkligen detta: försök M. Zadigs Tvättpulver med 
Violdoft! Men följ då också noga bruksanvisningen!" •

Ovan. Andra och tredje 
generationen Zadig med de 
tre bröderna, deras respek-
tive hustru, deras syster 
Dina och samtliga barnbarn 
fotograferade 1890. Fotograf 
okänd. I privat ägo.

Vänster. Reklam för Zadigs 
Refined toilette soap.

N Y B Y g g A R N A



k rö n i k a

r E Da n u n D E r h a n S a-t i D E n bidrog tyska köpmän till 

handel runt om i landet. När holländske Reinhold Rademacher 

år 1656 etablerade en framgångsrik smidesindustri i fristaden 

Eskilstuna är det svårt att tro att samtiden uppfattade det som 

ett problem. Med näringsfrihetens införande på 1860-talet 

växte ytterligare en stark företagsamhet fram, där många 

utlandsfödda startade företag. Ett exempel är Carlos Zoega, 

som startade kaffemärket med samma namn.  

 Sedan 1960-talet har invandringen främst utgjorts av  

flyktinginvandrare, som har haft svårt att hitta arbete på 

svensk arbetsmarknad. Men trots att dessa grupper levt i 

utanförskap i decennier har utvecklingen börjat gå i rätt 

riktning. Faktum är att sysselsättningsgraden bland utrikes 

födda slog rekord 2013. Det dröjer visserligen innan utlands-

födda helt kommit ikapp resten av befolkningen, men  

Sverige är på rätt väg. De senaste åtta åren har dessutom 

antalet chefer och vd:ar födda i Asien och Afrika mer än för-

dubblats, om än från låga nivåer.  

 Vad driver då denna positiva utveckling? Svaret står i hög 

grad att finna i den svenska företagsamhetens samtidshisto-

ria. En orsak är att utlandsfödda oftare är företagare jämfört 

med personer födda i Sverige. Särskilt högt är företagandet 

bland män födda i Turkiet, Syrien och Libanon. Ett exempel 

är Ayad Al Saffar, en libanesiskfödd man som kom till Sver-

ige som flykting 1984. Han är mest känd för att ha tagit över 

Ur & Penn och vänt det förlusttyngda bolaget till en expand-

erande kedja. En annan förklaring till den förbättrade integra- 

tionen är utvecklingen i tjänstesektorn. Totalt arbetar 231 

000 personer från Afrika, Asien och Sydamerika i Sverige. 

Av dem arbetar 68 000 personer inom omsorg samt lokal-

vård. 37 000 personer har ett arbete som kräver akademisk 

utbildning inom vård, IT, samhällsbyggnad eller utbildning. 

Svensk forskning har visat att bemanningsföretagen är sär-

skilt viktiga för utlandsfödda, eftersom jobben är en språng-

bräda vidare till andra arbetsplatser. En annan studie visar 

att snabbväxande IT-företag framför allt anställer utlands-

födda, unga och långtidsarbetslösa.  

 Att tjänstesektorn lyckas med integrationen beror i 

grunden på att växande företag har ett växande rekryte-

ringsbehov. Företagen behöver även ha en bred förståelse 

för att mångfalden bland kunderna ökat. Att bemannings-

företagen är experter på att bedöma kompetens, gör att de 

har lättare att bedöma utbildning och erfarenheter från andra 

länder. Dessutom har det visat sig att kommuner med ett gott 

företagsklimat har högre sysselsättning bland utomeuro-

peiskt födda. Orsaken är att dessa kommuner skapar rätt 

förutsättningar för företag att växa, vilket i sin tur skapar jobb. 

Forskning från IFAU visar också att konkurrensutsättning av 

tidigare offentliga verksamheter i början av nittiotalet ökat 

sysselsättningen bland utlandsfödda. Den historiska erfaren- 

heten har visat att invandrares och företagares framgång går 

hand i hand. Om vi vill bygga en varaktig mångfald är det 

därför centralt att behålla generösa möjligheter till kompe-

tensinvandring och företagande. •

iNteGRAtioN.  I den allmänna debatten framstår det ibland som om invandring 
till Sverige är en nymodighet som ger skäl till oro. Historien visar att det  
snarare är tvärtom. 

K R ö N I K A

invandrares & företagares framgång 

går hand i hand 
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li Jansson, jobbar som arbetsmarknads-
ekonom på Almega och har skrivit böcker  
om  integration.
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profilen

p R O F I l E N

mIssoNÄreN 
 Indien 
       till sverige

TE X T SARA SJöSTRöM
BILD ETNOgRAFISK A MuSEET
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p R O F I l E N

som tog
pRofileN. Mathilda Strömberg 

Hamilton var äventyraren 
som 1901 startade Indiska 

utställningen som sedan blev 
butikskedjan Indiska. Men 

hon var också kvinnokämpen
och missionären som föreläste 

för svenskarna om kvinnors  
situation i Orienten.
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p R O F I l E N

m
athilda satt på sitt rum och drömde sig 
tillbaka till Indien och till sina resor runt 
om i världen. Resor som inspirerat henne 
att sälja indiska föremål i sin butik Indiska 
utställningen och hålla föredrag om kvin-
norna i Orienten. Tillbakablickarna blev 

till artiklar, och efterforskningar till böcker. Hon längtade också 
efter att fortsätta föreläsa om Indien och sälja indiska föremål. 
Men detta var omöjligt. Denna äventyrslystna och beresta kvinna 
som hade besökt 45 länder satt nu instängd bakom väggarna till 
Beckomberga mentalsjukhus. År 1933 togs hon in för tvångs-
vård. Diagnoserna lydde manodepressiv och kronisk mani. Det 
är svårt att i dag veta vad de syftade på under 30-talet eftersom 
diagnosers betydelser förändras över tid. 

FRåN FINSpåNg TIll gANgES
Mathilda Strömberg föddes 1864 i Finspång i Östergötland. Hon 
kom från ett enkelt men borgerligt och välbärgat hem där hon fick 
privatundervisning. Fadern Gustaf Strömberg var en framgång-
srik byggmästare. För en överklasskvinna på denna tid var fram-
tiden utstakad, kvinnan ansågs vara skapad för hemmet, för 
barnafödande och omsorg. De sociala normerna förbjöd länge 
överklassdöttrarna att ta ett arbete. Men Mathilda valde att gå 
sin egen väg; nyfiken och vetgirig som hon var bröt hon mot den 
tidens konventioner då hon 24 år gammal reste till Amerika 1888 
för att bli läkarmissionär. De första åren tillbringade hon på en 
missionärsskola, Carleton College, i Northfield, Minnesota. Men 
hon fullföljde inte sin utbildning och gifte sig i stället med en 
amerikansk pastor, Gustaf Hamilton. 

De följande tio åren arbetade hon och maken som missionärer för 
American Mission, och arbetet tog dem till bland annat Egypten, 
Palestina och Indien, där de startade missionsverksamhet i Delhi. 
De bosatte sig i Mussoorie i nordvästra Indien, på gränsen till 
Tibet, och tillbringade mesta delen av sin tid där mellan 1894 
och 1901. Paret var de första missionärerna som fick tillstånd 
att bo där. Under parets tidigare missionärsresor i Orienten fick 
Mathilda upp ögonen för kvinnans ställning, vilken hon kallade 
förnedrande. För att uppmärksamma svenskar på detta skrev 
hon boken Kvinnan i Brahmas, Buddhas och Muhameds länder. 
Iakttagelser och studier i Orienten som kom ut 1902.

INDISKA uTSTällNINgEN
En del av boken skrev hon i Sverige dit hon hade flyttat tillbaka 
av flera olika anledningar. Tillsammans med en annan kvinna, 
Jenny Swahn, öppnade hon butiken Indiska utställningen på 
Regeringsgatan i Stockholm, den tidens shoppinggata. Senare 
slogs dörrarna upp till en filial på Arkaden i Göteborg.

Syftet med affären var också att få ihop pengar till bistånd.  
Inkomsterna från butiken – och från de 250 föreläsningar som 
Mathilda höll i Sverige, Finland, Ryssland och England för att 
uppmärksamma människor på kvinnors situation i Orienten – 
gick till de yrkesskolor för pojkar i Delhi och Hazil i Indien vilka 
hon och maken hade startat. Det fanns ett hundratal oriental-
iska butiker i Sverige i början av sekelskiftet, tack vare sjöfartens 
storhetstid. Men den här affären drog blickarna till sig lite extra, 
och försäljningen gick bra. Mathilda tjänade massor, i dagens 
penningvärde miljoner. >

n a M n : M at h i L Da S t rö M b E rG  h a M i Lt o n

L E v n a D S å r :  1 8 6 4 –1 9 3 5

Y r k E :  M i S S i o n ä r ,  f ö r fat ta r E 

o C h  a f fä r S k v i n n a

k ä n D  f ö r :  S ta r ta D E b u t i k E n i n D i S k a 

u t S tä L L n i n G E n S o M S E Da n b L E v  i n D i S k a



f ö r e t a g s h i s t o r i a  /  0 2  /  1 424

p R Y l E N

Affären påminde om ett överlastat hem och var full med exem-
pelvis tigerskinn, mattor, turkiska vattenpipor och ljusstakar i 
form av kobror och ödlor. Mathilda bestämde vilka varor som 
skulle köpas in och skickades hem till Sverige. Det mesta skick-
ades av hennes man i Mussoorie. 

Trots det olyckliga äktenskapet kom maken efter och de bodde 
i en stor villa på Lidingö där de hade indiska tjänare. År 1911 gick 
de skilda vägar. Två år senare öppnade Mathilda ännu en butik, 
Indiska konstsalongen, även den på Regeringsgatan. Samma 
år gifte hon sig med löjtnanten Hugo Youngberg. Så kom första 
världskriget, och det var inte längre möjligt att importera från 
Indien eftersom det brittiska imperiet låg i krig. Affärerna stod 
stilla, och hon tvingades sälja Indiska utställningen till den tyska 
familjen Hulek. De sålde i sin tur butiken till Åke Thambert 1951, 
och det var då affären fick sitt namn Indiska.

TIll CEYlON
Samma otursföljda år som Mathilda sålde butiken, kollapsade 
hennes andra äktenskap. Enligt henne förskingrade exmaken 
hennes pengar och lämnade henne i en finansiell kris. De tuffa 
tiderna fortsatte, nästa år tvingades hon stänga Indiska konst-

salongen. För att få igång affärerna och reparera förlusterna efter 
krigsåren åkte hon till Indien 1920 och levde där och på Sri Lanka 
i 10 år. Där skötte hon kontakten med kryddodlare och sålde kryd- 
dor, främst kardemumma, till svenska företag. Men affärerna 
tog aldrig fart. Mathilda försattes i skuld och blev småningom 
nästintill bankrutt. Till slut hamnade hon med konsulatets 
försorg i Colombo på Sri Lanka, men eftersom hon saknade  
pengar sändes hon hem.

I januari 1930 var Mathilda tillbaka i Sverige, 67 år gammal. Sedan 
några år tillbaka plågades hon av reumatisk värk, och hon hade 
råkat ut för denguefeber. Hon förblev sjuk, och fattigvården fick 
till slut ta hand om henne. År 1933 togs hon in på Beckomberga 
mentalsjukhus. Sedan flyttades hon till en rad olika sjukhus och 
hamnade slutligen på ett sjukhem på Lidingö där hon avled, 
knappt 71 år gammal, av kronisk hjärtmuskelinflammation och 
sinnessjukdom. Mathilda fick inga barn och lämnade därför 
inga efterlevande efter sig. Hon ligger begravd i en omärkt grav 
på Lidingö kyrkogård. Trots att hon betytt mycket för svenskars 
kännedom om Indien och lämnat många avtryck efter sig, är hon 
i dag bortglömd. •

Vänster. Skyltfönster till butiken 
Indiska utställningen. 

Nedan. Matilda Strömberg  
Hamilton flyttade tillbaka till 
Indien och levde där och på Sri 
Lanka under tio år i slutet av 
sitt liv.

p R O F I l E N
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å
ke Nordin startade företaget Fjällräven 1960. 

Huvudkontor var familjens enrummare strax 

utanför Örnsköldsvik och i källaren låg verk-

staden som fungerade som fabrik och utveck-

lingsavdelning under de första åren. Då, 1960, 

hade han redan under tio års tid hunnit experi-

mentera fram olika ryggsäcksmodeller. Allt hade startat när den 

unge Åke, som också var scout, skulle fjällvandra och inte hittade 

någon bekväm ryggsäck för vandringen. Han utvecklade därför sin 

egen, och väl ute på fjället väckte hans skapelse uppmärksamhet, 

framför allt bland de samer han mötte. Nästa gång Åke gick ut på 

vandring tog han fler ryggsäckar med sig och sålde till intresserade. 

Ett friluftsföretag var fött.

I slutet av 70-talet blev axelväskor populära bland skolbarn. Fler och 

fler började uppmärksamma att ryggproblem också blev vanligare 

och kröp längre ned i åldrarna. Åke Nordin och hans Fjällräven 

lanserade därför 1978 en ryggsäck med namnet Kånken. Storleks-

mässigt var det viktigt att barnen fick plats med sina pärmar i den 

nya ryggsäcken. För att bestämma proportionerna använde man 

Stockholms telefonkatalog som mall. Förutom huvudfacket med 

stor öppning fick den två sidofickor och en ficka med dragkedja på 

framsidan. Den gjordes i ett slitstarkt tyg med smala axelremmar,  

ett handtag upptill, reflex i logotypen och det man kanske mest för-

knippar med Kånken – den klassiska sittdynan i ryggfickan. Själva 

namnet Kånken kommer från ordet kånka, synonym till att bära.

Idén med att bära ryggsäck spred sig snabbt och det gjorde även 

Kånken. Snart blev ryggsäcken en vanlig syn på förskolor och 

mulleskolor runt om i landet. Idag, snart 40 år senare, är Kånken 

fortfarande lika populär. Den klassiska modellen säljs som aldrig förr, 

men även den nyare Kånken mini som lanserades 2002 har blivit en 

storsäljare. Ryggsäcken som en gång skapades för att hålla barnens 

ryggar raka har blivit en trendprodukt som lika ofta syns på citychica 

runt omkring i världens storstäder som på Mullebarn på utflykt. •

p R Y l E N

pRYleN.  Idén var att rädda ryggarna  
på 70-talets skolbarn, men under 
snart fyra decennier har nu Kånken  
använts till att bära omkring allt  
från läxor och utflyktsprylar till  
datorer och träningskläder.

kåNkeN 

TEXT SARA JOhANSSON
BILD FJällRävEN
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Visste du att: 
Kånken stämplades tidigare av vissa som en 
vänsterpolitisk symbol och kallades ibland 
för ”kommunistpuckel”.
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kuNglIga slottet 
stockholm, deN 18 juNI 1864

TE X T pER DAhl
BILD REpRO ERIK CORNElIuS, NATIONAlMuSEuM

öGoNBlicket. För 150 år sedan infördes en lag om 
utvidgad näringsfrihet. Därmed inleddes också 
en lång period av mycket snabb tillväxt i Sverige.

ö g O N B l I C K E Tö g O N B l I C K E T
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Nedan. Finansminister Johan 
August Gripenstedt var en av de 
mest drivande bakom närings-
frihetsreformen.
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ö g O N B l I C K E Tö g O N B l I C K E T

"Hans Maj:t Konungen höll i lördags på förmiddagen 
statsråd, hvarvid näringsfrihetsfrågan lär ha 
förehvarit till pröfning."  

m
er än en liten notis i vänsterspalten på sidan 
två i måndagens Aftonbladet den 20 juni 
1864 blev det inte. Å andra sidan kan man 
konstatera att den tidens redigering av tid-
ningar lät det mesta bli små notiser, oftast 
utan rubrik. Och kanske var den tidning-

släsande politiska klassen i Sverige så tunn att några få ord räckte 
för att förmedla det de flesta redan visste låg i tiden. Den som 
bläddrar i lördagstidningen 18 juni och måndagsupplagan två 
dagar senare, möter ett Sverige som är på vippen att bli ”modernt”.

I dag tar vi för givet att den som vill starta ett företag – en revisions- 
firma, ett plåtslageri eller en butik – får göra detta om han eller 
hon inte begått brott och fått näringsförbud. Minst av allt förvän-
tar vi oss att man ska behöva fråga sina blivande konkurrenter 
om lov. Men under mycket lång tid var det precis vad man måste 
göra i Sverige. Man fick inte öppna en affär på landet. Man fick 
inte driva ett skomakeri om man inte var med i skomakarskrået. 
Även om man var fullt utbildad gesäll låg det hinder i vägen att 
bli självständig mästare. Bodde man i en stad norr om Stockholm 
fick man inte handla med utlandet, utan måste gå via Stockholm. 
Bakom alla dessa regler låg tanken att det gick att bestämma 
vilka yrken, vilka branscher och vilken handel som skulle få fin-
nas på en viss plats för att samhällsekonomin skulle fungera väl. 

Långsamt grydde en ny insikt bland politiker, forskare och intelle-
ktuella: att ekonomin fungerade bättre, ja att alla fick det bättre, 
om man tillät en spontan ordning växa fram. De första diskus-

sionerna förekom redan på mitten av sjuttonhundratalet, och 
år 1846 togs ett viktigt steg på vägen i och med att skråtvånget 
mjukades upp betydligt. En av de mest drivande i näringsfri-
hetsfrågan var den dåvarande finansministern Johan August 
Gripenstedt (1813–1874) som vid flera tillfällen hållit brandtal där 
han argumenterat för frihandel och näringsfrihet. Mot honom 
stod de som ansåg att sådant bara medförde onödig lyx för de 
lägre klasserna.

Den 18 juni 1864 beslöt man så i konselj med kung Karl XV att 
införa en lag om ”utvidgad näringsfrihet”, med formuleringar 
som gjorde den grundlagslik. Därmed inleddes också en lång 
period av mycket snabb tillväxt. Från att ha varit mycket fattigt 
blev Sverige ett land där betydande exportföretag kring nya upp-
finningar växte fram, och där ekonomisk tillväxt lade grunden 
för den välfärdsstat vi har i dag.

vAD häNDE SEN?
Det är i år exakt 150 år sedan det 
juridiska startskottet gick för 
näringsfrihet i Sverige, men 
näringsfriheten har alltsedan 
dess varit omstridd. Redan 
kring sekelskiftet 1900 började 
den begränsas, på grund av 
rädsla för utländska handelsmän. 
Och kring lantbrukets näringar 
restes murar av tullar och regleringar. 
Långt senare kom debatten att koncentreras kring banker och 
finanstjänster. I dag står verksamheter som skolor, vårdcentraler 
och äldreboenden i diskussionens fokus. Så slutet på näringsfri-
hetens svenska historia är säkert inte färdigskrivet. •
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Konkurrens och 
  kärlek  
på tivoli 

TE X T: MATS WICKMAN OCh ANDREAS ThEvE
FOTO: gRöNA luNDS ARKIv hOS CENTRuM FöR NäRINgSlIvShISTORIA

K O N K u R R E N S K O N K u R R E N S
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F
örsta gången Gröna Lund slog upp sina portar var 
1883. Tivolit grundades av Jacob Schultheis, som på 
1870-talet flyttat från Tyskland. I Djurgårdsstaden 
arrenderade han en tomt som kallades för Gröna 
Lund efter en krog som ska ha legat på platsen. 
Tomten hade dock sedan länge fungerat som en 

uppsamlingsplats för sopor. Schultheis rensade bort skräpet och 
införskaffade några attraktioner, bland annat en hästdriven karu-
sell och en kraftmätare. Tivolit Gröna Lund var ett faktum. I bör-
jan kom främst unga pigor och handelsbiträden att besöka det, 
framför allt för den lilla dansbanans skull. Den driftige Schultheis 
rustade kontinuerligt upp sitt tivoli och skaffade sig elektriskt ljus 
genom ett eget kraftverk. En stilfull entré tillkom mot Allmänna 
Gränd i samband med den stora Konst- och industriutställnin-
gen som hölls på Djurgården 1897.

Jacob Schultheis avled 1914, och driften togs över av hans son  
Gustaf Nilsson. Efter att Gröna Lund ombildats till ett aktiebolag 
1916 professionaliserades verksamheten. Året därpå byggdes 
Babylon, det första Lustiga huset, som blev en omedelbar succé. 
Nilsson fick blodad tand. Antalet attraktioner utökades nu från 
år till år. Mycket populär blev den stora dansbanan för jazz som 
invigdes 1928 när tivolit expanderade ner till vattnet. 

BITTRA KONKuRRENTER
Mitt emot Gröna Lund på andra sidan Allmänna Gränd hade en 
konkurrent, Nöjesfältet, etablerats 1924. Nöjesfältet, som drevs av 
Johan Lindgren, hade vid starten en dansbana och ett standard-
utbud av tivoliattraktioner men också något som Gröna Lund 
ännu saknade: en berg-och-dal-bana. Gröna Lund gav dock ett 
betydligt exklusivare intryck än sin konkurrent, >

koNkuRReNs. Djurgården är inte bara hem för några av våra största turistattraktioner. 
I början av 1900-talet var det också spelplats för en bitter fejd mellan två nöjes- 
anläggningar. Men kärlek börjar som bekant alltid med bråk.

K O N K u R R E N S
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K O N K u R R E N S K O N K u R R E N S

med en elegant tivolidesign i nyklassicistisk stil, skapad av etab-
lerade arkitekter som Hans Berthold och Arvid Klosterborg.
Striden mellan de båda nöjesfälten blev hård och ibland smutsig. 
En protestskrivelse mot ljudnivån på Nöjesfältet initierades av en 
av Gröna Lunds delägare. Vidare uppstod en rättstvist om vem 
som hade rätt till Karantänsstallet, som låg ungefär på Lustiga 
husets nuvarande plats. Johan Lindgren hyrde för ett år i taget en 
del av huset för vinterförvaring av sin berg-och-dal-bana. Även 
Gustaf Nilsson åtrådde marken och lyckades ordna så att hyres-
rätten övergick till Gröna Lund i stället. Lindgren protesterade, 
men då grävde Nilsson ett brett dike för att hindra sin konkur-
rent från att få ut sin berg-och-dal-bana. De båda tivolidirektör-
erna drev frågan vidare till hovrättsnivå, där Gustaf Nilsson och 
Gröna Lund vann.

Johan Lindgren hade ursprungligen arbetat på sågverk i Norrland, 
men ledsnat och i stället gett sig in i tivolibranschen. Innan han 
startade Nöjesfältet drev han ett ambulerande tivoli som reste 
runt i Sverige. Medan Gustaf Nilsson gjort något av en klassresa 
och utbildat sig till ingenjör, var Johan Lindgren fortfarande 
mycket av en sågverksarbetare, och när besökare på Nöjesfältet 
blev för stökiga brukade han hiva dem över planket som avgrän-
sade området. Som ägare av ett kringresande tivoli hade Johan 
Lindgren märkt mycket av branschens avigsidor i form av otryg-
ghet och illojal konkurrens. Folk i städer som besöktes kunde 
dessutom vara mycket avogt inställda till det resande tivolifolket. 

För att stärka nöjesparkernas ställning var han med och grun-
dade branschorganet Tivoliägarföreningen 1922 och blev en av 
dess mest engagerade medlemmar.

Konkurrensen mellan Gröna Lund och Nöjesfältet var, trots 
farhågor om motsatsen, positiv för båda nöjesparkerna som ökade 
sina publiksiffror. I början av augusti 1927 hade Nöjesfältet haft 
600 000 besökare under sommaren samtidigt som Gröna Lund 
haft 550 000. När Svenska Dagbladet frågade de bägge konkur-
renterna hur de såg på framtiden svarade Johan Lindgren att han 
hoppades att Nöjesfältet och Gröna Lund så småningom skulle 
kunna växa fram till det stora tivoli som Stockholm så länge 
saknat. Gustaf Nilsson var inte lika förbrödrande utan talade i 
stället om sina planer för sitt eget tivolis räkning.

FRäCKA gREpp
Under 1930-talet hölls det mesta i nöjes- och restaurangväg i 
innerstaden stängt sommartid, och semestrarna var korta så det 
var till Djurgården stockholmarna åkte när de hade ledigt. Av de 
tre stora aktörerna här hade Skansen den mest välbärgade pub-
liken. Gröna Lunds publik var mer blandad – den borgerliga pub-
liken dagtid byttes på kvällarna till viss del ut mot arbetarung-
dom som ville koppla av efter jobbet. Nöjesfältet hade en mer 
renodlad arbetarpublik, här syntes dessutom flottisterna från 
de marina anläggningarna i närheten. 

Ovan. Två damer skjuter pistol under en femkamp 1940.
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Konkurrensen om publiken gjorde att framför allt Nöjesfältet, 
som var ”underdog” i sammanhanget, gärna tog till fräcka grepp. 
Då Albaniens dåvarande kung Zog I var i Stockholm på stats-
besök ingick ett besök på Skansen, men då kortegen kom upp på 
Djurgårdsbron var det Nöjesfältets limousinliknande direktions-
bil som körde fram vid andra sidan av bron. Kortegen följde efter 
bilen som i stället för att åka upp till Skansen svängde ner mot 
Nöjesfältet. Där spelades Albaniens nationalsång på en vevgram-
mofon av en person som satt på ett tak. Väl framme gick kungen 
omkring och tittade på djuren i Nöjesfältets lilla djurpark Noaks 
ark, i tron att han befann sig på Skansen. Där undrade man sam-
tidigt var kungen hade tagit vägen någonstans…

”hAppY END I BREDA gRäND”
Hösten 1940, ett år efter andra världskrigets utbrott, dog både 
Gröna Lunds vd Gustaf Nilsson och Nöjesfältets ägare Johan Lind-
gren. Båda blev dessutom lika gamla – eller unga – 52 år. Trots att 
de två varit grannar och konkurrenter i över 15 år hade de aldrig 
talat med varandra. En ömsesidig respekt hade nog vuxit fram, 
men den hårda kampen om nöjesparksbesökarna omöjliggjorde 
all närmare kontakt. 

På Nöjesfältet blev Johan Lindgrens äldste son, den 24-årige 
John, ny chef, medan Gustaf Nilssons hustru Nadeschda tog över 
Gröna Lund. Och så hade det fallit sig så att Gustaf och Nadeschda 

Vänster. Karl Gerhard uppträder på Gröna Lund 1933. 

Nilssons dotter Ninni förälskat sig i Johan Lindgrens son John, 
och han i henne. Känslorna hade varit svåra att visa öppet när 
fäderna levde, men situationen var ju annorlunda nu. 

Den 3 juli 1942, på Ninnis myndighetsdag, ringde klockorna i 
Oscarskyrkan för att kalla till bröllop mellan John Lindgren och 
Ninni Nilsson. Bröllopsmiddagen hölls på Hasselbacken, där tal 
hölls bland annat av revykungen Karl Gerhard, som senare skrev 
en sång om historien, ”Happy End i Breda Gränd”.

På kortare sikt fick bröllopet inte någon praktisk betydelse för 
de båda nöjesparkerna, men med tiden blev det inte ekonomiskt 
hållbart att driva två parker parallellt. Ju längre tiden gick, desto 
mer blev dessutom anläggningarna i behov av upprustning. Så 
1957 lades Nöjesfältet ned och John Lindgren blev två år senare 
ny vd för Gröna Lund. Med sin stora kreativa förmåga såg John 
Lindgren till att göra Gröna Lund till en succé under 1960- och 
70-talen, inte minst tack vare artistbesöken. Jimi Hendrix, Bob 
Marley, Kiss och The Clash var några av alla de artister och band 
som spelade på Stora Scenen. Gröna Lund stannade i familjen 
Lindgrens ägo de kommande decennierna, och under några hek-
tiska år runt millennieskiftet tillkom bland annat de populära 
åkattraktionerna Fritt fall och Katapulten. År 2006 tog syskonen 
Johan och Helena Tidestrand över verksamheten, och sedan dess 
har Gröna Lund satsat stort på att rusta upp tivolimiljön och satsa 
på nya berg-och-dal-banor. •
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Ovan. De vackra tegelbyggnader som bruket utgörs av i dag är till största delen från slutet av 1800– talet. 
Det finns även kvar äldre historiska byggnader som i dag är fyllda med olika aktiviteter. 
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i bara 
mässingen

TE X T JöNS pOSSE 
BILD SKulTuNA MESSINgSBRuK

I 
Västmanland i Västerås kommun, utmed Svartåns natur-
sköna dalgång i gränslandet mot Bergslagen, ligger bruks-
orten Skultuna, tretton kilometer nordväst om Västerås. 
Här vid den östra sidan av den brusande Svartån ligger 
Skultuna Messingsbruk som anlades 1607 av Karl IX även 
kallad hertig Karl. Kungen lät skicka ut en man i kronans 

tjänst med uppdraget att finna en lämplig plats för ett mässings-
bruk mellan Kopparberg och Västerås. Valet blev Skultuna där 
det fanns god tillgång till vattenkraft, stora skogar för träkolstill-
verkning, samt var nära till Falu Koppargruva och Västerås hamn.  
Hertig Karls beslut att ett mässingsbruk skulle byggas i Skultuna 
bekräftas i brev från den 11 februari 1607. 

SKulDER lADE gRuNDEN TIll TIllvERKNINgEN
Bakgrunden till etableringen av bruket var att Gustav Vasa 
tidigare hade vänt sig till Lübecks bankirer och Hansan för 
att få låna pengar. Hans avsikt var att finansiera kostnad-

erna i samband med stridigheterna när han skulle driva  
Danmarks kung Kristian II, även kallad Kristian Tyrann, ut ur 
Sverige 1521. Gustav Vasa ville själv överta makten i Sverige 
och därmed också den svenska tronen. Han försatte därmed  
Sverige i en för tiden enorm skuld till Hansan med 170 000 mark.
Gustav Vasas son, hertig Karl, hade som avsikt att importen av 
mässing skulle minska genom inhemsk tillverkning och att export- 
inkomsterna skulle öka, och därmed förbättra rikets ekonomi. 
Detta var en felaktig satsning då Europas behov av mässing sedan 
tidigare producerades i Tyskland. 

Den förste arrendatorn av bruket var Mäster Jacob Johansson 
Mässingsmakare som tillsammans med Willem de Besche skulle 
leda grundandet av Nyköpings och Skultunas mässingsbruk. De 
fick generösa privilegier som stimulans för sina insatser. Men 
mässingstillverkningen visade inte de resultat och den omfattning 
som Hertig Karl hade förväntat sig. >

Vänster. Personalen på bruket uppställda för foto,  
kring förra sekelskiftet.

skultuNA messiNGsBRuk. I fyra sekler har det tillverkats 
mässingsprodukter här. Skultuna Messingsbruk 
är därmed inte bara Sveriges äldsta, utan även 
ett av världens äldsta fortfarande aktiva 
mässingsbruk. 
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Man saknade ännu kunskap om framställningen av den gula 
metallen genom legering av koppar och zink, av den anlednin-
gen att zink ännu inte var känt. I stället använde man sig av en 
invecklad process med koppar och zinkkarbonatet galmeja, 
vilket är ett mineral som i ren form innehåller ca 52 procent zink.

För att organisera och få fart på mässingsindustrin i Sverige 
inkallades tysken Arnold Duppengiesser som 1620 övertog arren-
det av Skultuna Messingsbruk. Skickliga hantverkare från Tysk-
land och Nederländerna anställdes, vilka fick arbeta i osande 
och ohälsosamma miljöer där de tillverkade ljusstakar, krukor, 
kittlar, skålar, väggplåtar, mortlar och ljuskronor. Resultatet blev 
ändå inte vad som hade förväntats, och i slutet av 1628 återvände 
Duppengiesser till Aachen i Tyskland. 

åTERuppSTåTT SOM FågElN FENIx
Under århundradena har Skultuna Messingsbruk brunnit tre 
gånger, flutit iväg med vårfloden en gång och försatts i konkurs. 
Senast lade man ner bruket 2004. Företaget hade då redovisat 
ett negativt resultat ända sedan början av 1990-talet då försälj- 
ningen successivt minskade med ekonomisk förlust som följd. 
Ägarstrukturen och bolagsformerna har varierat genom åren 
där mer eller mindre kända namn på företag och personer  
passerat revy.

Trots alla motgångar har Skultuna Messingsbruk återupp-
stått som den mytomspunna fågeln Fenix ur askan. Genom ett 
målmedvetet arbete med inriktning på högkvalitativa och vackra  

prydnadsföremål har Skultuna under fyra sekler befäst sin roll 
som ledande företag inom mässingstillverkningen, både nationellt 
och internationellt. Kreativa samarbeten med skickliga hant-
verkare och framstående formgivare har under tidens gång 
resulterat i en unik tillverkning av en rad ändamålsenliga och 
vackra bruks- och prydnadsföremål. En klassiker är den tradi-
tionella kontorsljusstaken som har varit i produktion sedan bruket 
grundades för mer än fyrahundra år sedan, och som har blivit 
Skultunas signum. Ett riktigt unikt föremål är den äldsta bevara-
de ljuskronan från 1619 som hänger i Vårfrukyrkan i Enköping.

pRISBElöNT DESIgN
Under Stockholmsutställningen 1897 var Skultuna Messings-
fabriks monter bland de mest uppmärksammade på grund av 
att man där visade en för tiden spektakulär dopfunt i mässing 
som i dag finns att se på Skultunas museum. Dopfunten visades 
även på världsutställningen i Paris 1900 då man fick motta guld- 
medalj för bästa design. Under åren 1970–1980 hade man ett 
konstruktivt och givande samarbete med Sigvard Bernadotte, 
som designade vackra föremål för det dukade bordet. En annan 
betydelsefull formgivare var Carl Hjalmar Norrström som 
under åren 1895–1912 var konstnärlig ledare. Under hans tid fick  
Skultuna flera prestigeladdade utmärkelser. Skultuna har i dag 
spännande samarbeten med en rad nya och ledande svenska och 
internationella formgivare som Thomas Sandell, Luca Nichetto, 
Peder Lamm, Koray Ozgen och Charlotta Hamrin. • 

Visste du att: 
Mässing är en legering som oftast består av 65 
procent koppar och 35 procent zink. Det kan även 
förekomma andra proportioner vilket då påverkar 
mässingens färg. 

För att ge sig själv och sin mässingsljusstake 
högre status kunde man förr i tiden låta försilvra 
den. Ofta blev silverlagret av sparsamhetsskäl så 
tunt att försilvringen med tiden nöttes av, och då 
stod ljusstaken där i bara mässingen vilket i dag 
även är en beskrivning av när vi inte har en tråd på  
kroppen utan är ”i bara mässingen”.

Ovan. Ljuskronan och kontors-
ljusstaken är två klassiska 
mässingsföremål från 
Skultuna som tillverkats
ända sedan 1600-talet.
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som skYltfönster

u p p F I N N I N g A R  &  I D é E Ru p p F I N N I N g A R  &  I D é E R

TE X T ANNA OhlSSON
BILD MONDElEZ SvERIgES ARKIv hOS CENTRuM FöR NäRINgSlIvShISTORIA
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uppfiNNiNGAR & idéeR. Bussar är inte bara fordon för personer; 
bussar kan också förmedla budskap, idéer eller praktiker. 
Findusbussen rullade till exempel land och rike runt för att 
visa husmödrarna det senaste inom kokkonst.

d
et här var en tanke som slog en grupp forskare 
för några år sedan. Därefter bestämde de sig 
för att undersöka just bussens många prak-
tiker. Resultatet samlades i antologin Bussen är 
budskapet (2013). Temat för antologin är bus-
sens ”mobilitet, materialitet och modernitet”, 

eller kort sagt: bussens kulturhistoria i Sverige under 1900-talet.
 
Till skillnad från person- eller lastbilen utgör busen en sorts 
hybrid, en ”blandform som förenar kapaciteten för vägburna 
förflyttningar med ett lastrum som kan anpassas för frakt av 
såväl föremål som människor och inredningar.” Sedd i relation 
till tågtrafiken kan bussen dessutom ta sig fram i oländiga miljö-
er, dit rälsen inte når. Bussen är mobil, och det gör den extra 
intressant. Genom att studera olika slags bussar – och mer eller 
mindre direkt människorna i och omkring dem – öppnas också 
för möjligheten att förstå hur bussen har ”förkroppsligat, mobi-
liserat och kanaliserat föreställningar om social räckvidd och 
agens i ett kulturhistoriskt perspektiv.” I antologin undersöks 
hur olika slags bussar, dess rörelser och människor fått mening 
av ”de projekt, utopier och platser som förbundits och medierats 
genom dem.” Tidsmässigt bjuds vi på en resa som fokuserar på 
tiden från 1920-talet och framåt; tematiskt och innehållsligt är 
spännvidden större. Läsaren får följa med på resor som bildligt 

spänner mellan mjölkpropaganda och medicinhistoria, turer i 
Beatles spår och mer sorgmodiga anhalter vid förintelsens min-
nesplatser, för att nu endast nämna några exempel.

Bussen har alltså ett ärende som inte bara handlar om att frakta 
människor från en plats till en annan; bussen ingår i ett större 
sammanhang som relaterar till drömmar och föreställningar om 
modernitet. Bussen är på väg, i rörelse, och accepterar vi Marshall 
Bermans beskrivning av moderniteten som ett tillstånd av just 
rörelse – allt som är fast förflyktigas – går det att analysera bus-
sen som något mer än blott ett fordon; bussen blir ett medium 
för drömmar och utopier.

FINDuSBuSSEN
Den buss som bildar utgångspunkt för den här artikeln – den 
så kallade Findusbussen – vad var då den? Och hur kan den ses 
i relation till tanken om bussen som en modernitetens tecken?  
I ett nummer av tidningen Hakoniten från 1950 hämtar vi följande:

Flertalet husmödrar i den svenska landsorten kommer 
framledes eller har redan kommit i kontakt med en full-
komligt unik företeelse, nämligen Marabou-Findus nya 
imponerande demonstrationsbuss, som var helst den  
rullar fram drar nyfikna och beundrande blickar till sig. >
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Kikar vi vidare i arkivmaterialet om Findusbussen får vi snart 
fler uppgifter om den. Att den rullade för husmödrarnas räkn-
ing står klart. På en biljett som finns kvar går att läsa: Findus rul-
lande biograf! Alla husmödrar hälsas hjärtligt välkomna! Då, på 
1950-talet, tänkte man sig att det i framtiden skulle komma att 
bli så mycket lättare att laga mat. Husmodern skulle på så sätt få 
mer tid över till annat (för det var alltid husmodern som lagade 
maten). Köken moderniserades, men faktiskt också maten. Fin-
dus rullande biograf såg till att sprida budskapet och, bokstavligt 
talat, maten, då i form av konserver. Findus rullande biograf var 
helt enkelt en buss med bio och pentry, där läckra anrättningar 
(på konserv) kunde tillagas. Sett mot den bakgrunden ter sig 
den något exkluderande inbjudan – husmödrar hälsas hjärtligt 
välkomna – begriplig; köket var husmoderns domän. Hakoniten 
rapporterar vidare om en ”härligt” smakande sallad bestående av 
blott två (egentligen tre) ingredienser: ärtor, majonnäs och per-
silja. Och tänk så bra det var att ha Findus snabbkräm hemma 
när husmor hade städ- eller tvättdag och maken var hemma, för 
att inte tala om den stilla nåd som kom eventuella gräsänklingar 
till del genom samma kräm. Snabbt, effektivt, modernt!

Findusbussen var just ultramodern. Planerna på den tycks ha 
formulerats just efter krigsslutet, och under det tidiga 1950-talet 
började den trafikera vägarna. Dess exakta rutt har inte varit 
möjlig att fastställa, men en odefinierad landsbygd ingick i dess 
trad. 17 meter lång och med inredning från Nordiska Kompaniet 
(fåtöljer i rött skinn), drog den så kanske land och rike runt för 
att signalera att nu var en ny tid här. Någon liknande buss fanns 
inte att beskåda någon annanstans, inte ens i Amerika. 

Det var uppenbarligen en storsatsning som tog flera år att förverk-
liga. Av bevarad korrespondens mellan Marabou/Findus och 
deras underleverantörer framgår att turerna var många innan 
bussen fått den utformning och fyllts med alla de funktioner 
som ansågs nödvändiga, allt från tillräckligt vid biografduk till 
pentry och slask samt en extravagn med sovplatser för den per-
sonal som av någon anledning inte kunnat erbjudas hotellrum 
när bussen var ute på sina rutter.

Personalen ja, ett flertal olika kategorier med väl definierade 
arbetsuppgifter hade som uppgift att på olika sätt sprida bus-
sens budskap: biografmaskinistens roll kan synas självskriven, 
men denna svarade även för att det vid ankomst till ny ort  
”spelas ovabrutet utgående musik tills första föreställningen  
börjar.” Dekoratörer och demonstratriser, å sin sida, ansvarade 
för städning av pentry, reklamutdelning, kontakter med myn-
digheter, ”gatu- och husbesök med biljetter” med flera uppgifter. 
Slutligen fanns föredragshållaren som dagligen hade att avsmaka 
alla varor före första föreställningen (enligt Hakoniten kunde  
bussen klara av ungefär fyra föreställningar varje dag; en föreställ-
ning tog cirka två timmar) samt i övrigt svarade för den perfekta 
ordning som Findus krävde. Denna ordning uteslöt dock inte till-
handahållandet av ”smärre leksaker” för de barn som eventuellt 
besökte bussen i sällskap med sina mödrar. Leksakerna, står angi-
vet i de interna förhållningsorderna, skulle ”förvaras hygieniskt 
i podiet” samt ”tvättas då och då.” 

BuSSEN SOM pROBlEMlöSARE
Hur kan Findusbussen förstås som fenomen? När den togs ur 
trafik är, för det första, inte lätt att veta; material ur Findus arkiv 
upphör i samband med att Marabou sålde huvuddelen av sina 
aktier i Findus under 1960-talet. Intressant nog ägnar sig Findus 
också i dag åt en viss typ av bussverksamhet. På företagets hem-
sida läser jag om hur man nu, 2014, förbereder sig för den tjugoåt-
tonde ärtsafarin. Under högsommaren gör bussen – för det är en 
buss man färdas med på ärtsafarin – två dagliga turer. Besökare 
uppmanas medta frysväska och oömma skor för besöket på ärt-
fälten. Här har uppenbarligen något skett; tendensen tycks vara 
följande: under 1950-talet var konserven modern, saken att ha, 
nu är det åter till naturen och det naturliga som gäller. 

Samtidigt, sett ur det historiska perspektivet, är det som om 
Findusbussen gäckar oss litegrann. Findusbussen fanns; den 
var toppmodern och uppenbarligen uppmärksammad i tidens 
press. Men när den försvann – och vart själva bussen sedan tog 

Ovan.  På livsmedelsbussarna demonstrerades och såldes nya produkter 

till hugade husmödrar.
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vägen – om det vet vi ingenting. Däremot går det att relatera Fin-
dusbussen till åtminstone en av de bussar som uppmärksammas 
i antologin Bussen är budskapet, kanske två. Jag talar då dels om 
den klassiska livsmedelsbussen, inte sällan utsänd av Konsum 
att trafikera mer oländiga platser, för att på ort och ställe erbjuda 
konsumenterna möjlighet att inköpa dagens förnödenheter. Dels 
talar jag om den så kallade Mjölkpropagandans buss som under 
en kort tid på 1930-talet trafikerade Sverige med budskapet att 
mjölk var en dryck alla borde dricka.

Livsmedelsbussen stod för en ny sorts rörlighet; bussen blev en 
problemlösare, ”ett redskap för att rationellt betjäna konsumen-
terna”. Likande får sägas vara tillämpligt på Findusbussen, som 
ju medförde att också landsbygdens husmödrar fick tillgång till 
de toppmoderna konserverna.  Ser vi så till mjölkpropagandan, 
som i antologin studerats av Ylva Habel, var den i likhet med 
Findusbussen en plats för såväl avsmakning som spridande av 
kunskap, eller kanske snarare propaganda: framtiden är snart 
här, och morgondagens människa dricker mjölk och äter med 
förtroende vitaminstinn mat på konserv! 

Med en vid och helt samtida definition skulle emellertid Findus-
bussen kunna ses som en sorts dåtida food truck, ni vet de där  
nu så ytterligt populära små lastbilarna som lätt ställer upp sig 
på torg och säljer luncher till en förhållandevis billig penning.  
Också de är att se som typiska för sin tid: snabbhet, enkelhet, 
mobilitet. Skillnaden är väl den att dagens food trucks sällan har 
inredning från Nordiska Kompaniet eller visar filmer som Adam 
frestar Eva (med Inga Tidblad och Håkan Westergren i huvudroll-
erna bland konserverna). Så var det nämligen på Findusbussens 
tid, då husmodern bjöds på majonnäs med ärtor och en film som 
visade hur ”Findus arbetsbesparande livsmedel kommer till”, och 
det var väl, som konstateras i pressmaterialet ”så spännande som 
vilken äventyrsfilm som helst.” •

Ovan. Den 17 meter långa Findusbussen drog land 
och rike runt för att signalera att en ny tid var här.

Den antologi som hänvisas till i artikeln heter  
Bussen är budskapet: Perspektiv på mobilitet, 
materialitet och modernitet, och är utgiven av 
Kungliga biblioteket, Mediehistoriskt Arkiv 23, 
2013. Redaktörer för antologin är Ylva Habel, 
Lotten Gustafsson Reinius och Solveig Jülich. 
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  eN Handelsplats 
FÖr alla TE X T göRAN ulväNg

BILD STOCKhOlMS AuKTIONSvERK 

stockHolms AuktioNsveRk. Nämn ordet auktion och de flesta börjar tänka  
på handel med konst och möbler för miljoner eller på sommarens  
bondauktioner. I dag tänker man kanske också på livlig auktionsverk-
samhet på nätet. Oavsett vilket, så uppfattas auktioner ofta som ett 
komplement till vanliga affärer. Men så har det inte alltid varit.
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F 
ör ett par århundraden sedan fyllde auktionerna 
en helt annan funktion för svenskarna, de var 
livsnödvändiga. Här såldes och köptes allt man 
kunde tänka sig: husgeråd, kläder, tyger och red-
skap, och här kunde man omvandla varor till kont-
anter.  Stockholms auktionsverk är det äldsta kända 

i världen som ännu har verksamhet. Det grundades 1674 för att 
möta behovet av att kunna frigöra kapital från konkursbon. 
Genom att tvinga fram försäljning på auktion kunde borge- 
närerna få del av kapitalet. 1700- och 1800-talen igenom var 
försäljningarna av konkursbon en del av verksamheten.

DEN ANDRA MARKNADEN
Auktionsverket blev en succé, och ganska snart vände sig även 
andra dit för att sälja där. Faktum är att huvuddelen av de auk-
tioner som hölls under 1700- och 1800-talen var så kallade fri-
villiga och inte följden av konkurser eller dödsfall. En marknad 
uppstod med andra ord vid sidan av den reguljära handeln i 
staden, som ännu var reglerad av skrån och associationer och 
en merkantilistisk politik. På auktionsverket kunde man sälja 
varor mer fritt. 

Auktionsverksamheten var även den omgärdad av restriktioner. 
Auktionisten hade till exempel monopol på auktioner innanför 
tullarna i Stockholm. Även om auktionerna konkurrerade med 

handelsmän, hantverkare och manufakturer, såg myndigheterna 
fördelarna. Kapital kunde frigöras, och människor – inte minst 
de fattigare i staden – kunde köpa varor till överkomliga priser. 
I auktionistens uppdrag ingick att upprätta protokoll vid varje 
auktion, där man förde in säljarnas namn, varornas typ, antal 
och pris, samt köparnas namn och titel. Verksamheten skulle 
kontrolleras, men framför allt behövdes protokollen för att auk-
tionisten skulle ha möjlighet att kräva in skulder. Alla köp skedde 
på kredit, och betalningen kunde dröja flera månader. De efter-
lämnade protokollen är en ovärderlig källa för vår kunskap om 
andrahandsmarknadens utseende och funktion.  

välSTåND OCh EFTERFRågAN
Auktionsverk grundades i snart sagt varje stad under 1700-talet. 
Det finns två huvudsakliga orsaker till att auktionsmarkanden 
vidgades under 1700- och 1800-talen. Det första var ett allmänt 
ökat välstånd i samhället. Sverige genomgick en agrar revolu-
tion med en kraftig produktivitetsökning i jordbruket. Allt fler 
kunde försörjas utanför jordbrukssektorn samtidigt som välstån-
det steg hos både godsägare, bönder och även obesuttna, vilket 
drev på efterfrågan på varor. Produktionen specialiserades, och 
handelsutbytet ökade mellan stad och land och mellan slätt- och 
skogsbygder. Viktiga bidrag till den växande ekonomin var sats-
ningar på järnframställning, manufakturer och förlagssystem, 
liksom en mer liberal politik med avskaffande av handelshinder. 
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Sverige blev samtidigt mer integrerad med världsmarknaden. 
Järn, timmer, fisk och spannmål fördes ut, och salt, tyger, te, 
kaffe och socker importerades. Under 1800-talets sista decen-
nier industrialiserades landet. 

Den andra orsaken till auktionernas popularitet var bristen på 
tillverkare och säljare som kunde tillgodose den ökade efterfrå-
gan. Handelsmän och hantverkare kunde inte etablera sig fritt 
utan antalet reglerades av associationer och skrån. Auktioner-
nas utbud fyllde helt enkelt gapet mellan tillgång och efterfrå-
gan. Auktionshandeln blomstrade. På Stockholms auktionsverk 
hölls under 1700- och 1800-talen omkring 200 auktioner årligen. 
Vid 1700-talets slut såldes årligen över 100 000 varor på auk-
tionerna, 100 år senare över 300 000 varor. Detta innebar att 
varje hushåll i Stockholm i genomsnitt köpte fem varor årligen 
på auktion. I mindre städer och på landsbygden, med en ännu 
sämre utvecklad marknad, kunde en betydande del av de årliga 
inköpen ske på auktioner. På den uppländska landsbygden köpte 
varje hushåll 10–14 varor per år och i lilla Enköping hela 24 varor 
per hushåll och år! 

FRåN gREvAR OCh BORgARE…
Auktionsverket i Stockholm var under 1700-talet främst borger-
skapets och adelns marknadsplats. Förutom den stora mängden 
frivilliga försäljningar, som till en del bestod av utförsäljningar 
av grossistlager av tyger, livsmedel och porslin, var sterbhus och 
konkursbon ofta förekommande. I Stockholm, liksom i andra 
städer och på landsbygden, var det kutym att sälja ut hela sterb-
hus efter dödsfall. På så sätt fick man en marknadsmässig vär-
dering av boet, och arvingarna kunde ropa in det de önskade. 
Att varor ärvdes i generationer tillhörde definitivt ovanligheten 
under 1700- och 1800-talen – allt såldes ut. 

Varorna var överlag högt värderade, eftersom de var produkten 
av en mycket arbetsintensiv framställningsprocess. Högst betalda 
var kläder och tyger, varor som sköttes väl och återanvändes gång 

på gång. Husgeråd av tenn, järn och koppar var tunga, otympliga 
och ohygieniska, men hade lång livslängd. 

Adelsmän och högre borgerskap var flitiga säljare och köpare, 
men det är uppenbart att de sålde mer än köpte. De stora köparna 
under 1700-talet var handelsmän och hantverkare. Här fanns 
även professionella handlare liksom en rad klädmäklare, som 
både köpte och sålde. Många av dem var kvinnor. Mot slutet av 
1800-talet minskade dock auktionernas betydelse överlag genom 
övergången till näringsfrihet och industrialisering. Utbudet av 
varor ökade markant på den reguljära marknaden; varor av god 
kvalité och till låga priser gjorde auktionernas begagnade varor 
mindre intressanta.      

. . .TIll DRäNgAR OCh pIgOR
Borgerskapet började nu överge auktionerna för sina inköp. 
Utbudet på auktionerna började även bestå av industriellt mass-
tillverkade varor. Den nya tidens husgeråd av porslin, glas och 
metall var mer funktionella och hygieniska, men hade ofta en 
mycket kortare livslängd och var därför mindre attraktiva som 
begagnatvaror.     

I stället blev auktionerna mer och mer de obesuttnas marknad. 
Redan under 1700-talet förekom betjänter, drängar och kuskar 
som köpare. Under 1800-talet blev de allt vanligare både som  
säljare och köpare. En anledning var naturligtvis att antalet  
arbetare, drängar och pigor växte så starkt – deras antal fyrdub-
blades i Sverige under loppet av ett sekel – och att de fick större 
köpkraft. De blev även marknadsberoende på ett helt annat sätt 
än de besuttna grupperna. Adel och borgerskap övergav dock 
inte auktionerna helt. Det växande antikintresset under 1800-talet 
skapade ett nytt intresse. Henri Bukowski etablerade kvalitets-
auktionerna, och under sommarvistelserna på landsbygden 
besöktes bondauktioner med hopp om att göra fynd. Därmed 
togs klivet in i en ny era för auktionsverksamheten i Stockholm. 
Men det är en helt annan historia. •

göran ulvhäng är docent vid Ekonomisk historiska 
institutionen Uppsala universitet och Avdelningen 
för Agrarhistoria, Sveriges Lantbruksuniversitet. 
I januari 2013 utkom boken ”Den glömda konsum-
tionen. Auktionshandel i Sverige under 1700- och 
1800-talen” på Gidlunds förlag som han skrivit  
tillsammans med Sofia Murhem och Kristina Lilja.

Vänster. Hösten 2013 såldes Alfred Sisleys Le Parc  
för 16,6 MSEK på Stockholms Auktionsverk.
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stoRA BRYGGeRiet. Vid Hornsberg på Kungsholmen i Stockholm har 
det bedrivits verksamhet med en anmärkningsvärd kontinuitet. 
Från 1800-talets jäsning av öl, till 1950-talets tillverkning av 
penicillin och fram till dagens Life Science. 

 Inte 
  bara ett 
bryggeri

TE X T A xEl hAgBERg
BILD CARlSBERg SvERIgES ARKIv 
hOS CENTRuM FöR NäRINgSlIvShISTORIA
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I
ndustriepoken vid Hornsberg på Kungsholmen började 
1890 med tillkomsten av Stora Bryggeriet. Bryggeriet 
grundades för att ta upp konkurrensen med Stockholms 
Bryggerier, vilket var ett stort bryggerikonsortium som 
stod nära Handelsbanken. Intressenterna bakom Stora 
Bryggeriet var i sin tur ett antal stockholmsbagerier samt 

Stockholms Enskilda Bank. Tomt inköptes på Kungsholmen 
invid Mälaren, och en anbudstävlan utställdes om byggandet 
av ett nytt toppmodernt bryggeri. Bygguppdraget föll på ett tysk 
företag, Maschinenfabrik Germania i Chemnitz. En ny stor bryg-
gerianläggning – vilken gjorde skäl för namnet Stora Bryggeriet 
– uppfördes sedan under åren 1891 och 1892. Anläggningen var 
fram till 1960/70-talet förmodligen den största bryggerianlägg-
ningen i landet. De pampiga fabriksbyggnaderna uppfördes av 
en stockholmsbyggmästare efter ritningar av arkitekterna Gustaf 
Lindgren och Kaspar Sahlin, och användes aktivt som en del av 
marknadsföringen. 

Den starka högkonjunkturen kring sekelskiftet medförde att 
starten för Stora Bryggeriet blev framgångsrik. Trots att bryg-
geriet använde sig av en för sin tid sofistikerad marknadsföring-
steknik – genom exponering av själva byggnadsverken – fick det 
snabbt problem efter konjunkturvändningen 1907/08 och gick i 
konkurs redan 1910. Ur Stora Bryggeriets konkurs köpte konkur-
renten Stockholms Bryggerier ut den mäktiga bryggerianlägg-
ningen vid Hornsberg.

BIOTEKNISK INDuSTRI FlYTTAR IN
Till ”Stora Bryggeriet” kom sedan Stockholms Bryggerier succe-
sivt att koncentrera all sin tillverkning av maltextrakt för kon-
cernens samtliga bryggerier. Verksamheten kom att organiseras 
i ett eget bolag, Kärnbolaget Aktiebolag Biokemisk Industri. Detta 
bolag var från början ett malmöföretag, ett dotterbolag till det 
danska bryggeriet Kongens Brygghus. Kärnbolagets verksamhet 
flyttades 1934 till ”Stora Bryggeriet” i samband med Stockholms 
Bryggeriers uppköp. 

S T O R A  B R Y g g E R I E T S T O R A  B R Y g g E R I E T

Ovan. Transporten av öl från Stora Bryggeriet gick med häst och släde 
under 1890-talet. Foto: C G Kahls Fotografiaffär.

Stockholms Bryggerier kom med tiden att samla på sig en betyd-
ande erfarenhet av industriell tillämpning av biokemiska pro-
cesser. Bryggerikoncernen hade, förutom verksamheten vid Kärn-
bolaget inne på Stora Bryggeriets område på Kungsholmen, ytter-
ligare en forskningsenhet. Denna benämndes Stockholmsbryg-
geriets Centrallaboratorium och låg på Södermalm i Stockholm. 

Bryggeriets egen ”forskning” rörde sig från början om hur de 
biprodukter som bildades vid ölframställning skulle kunna utnyt-
tjas vidare. Exempelvis togs ny teknik fram för avskiljandet av 
kolsyra vid öltillverkningen, vilket medförde att Stockholms 
Bryggerier från mitten av 1930-talet kunde börja sälja kolsyra på 
marknaden. Denna kolsyra kunde självklart också användas till 
bryggerikoncernens egen mineralvattentillverkning och senare 
läskedryckstillverkning. 

Ytterligare ett område att finna användning för var den stora 
mängd överskottsjäst som bildades vid ölframställningen. En 
första produkt som utvecklades ur bryggerijästen var ett vita-
minrikt foder för nötkreatur. Företaget blev sedan först med att 
framställa ett för människan avpassat preparat, vilket innehöll 
en standardiserad mängd vitamin B och D2. 

Det företogs också undersökningar kring ölets konserverings-
medel, vilket i öl traditionellt utgörs av askorbinsyra/c-vitamin. 
Det upptäcktes här att nypon från vissa Rosa-arter hade mycket 
hög halt av c-vitamin. Försöksodling upptogs vilket sedermera 
resulterade i utvecklingen av ett värdefullt c-vitaminpreparat, 
Askorbigen. Tillverkningen av c-vitaminpreparat från nypon 
krävde i sin tur avancerade torkningsmetoder, vilket var något 
som visade sig få stor betydelse för den senare verksamhets-
inriktningen mot blodplasma. 
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SJälvFöRSöRJNINg Av pENICIllIN
När rapporter om penicillin började uppmärksammas på 1940-
talet tilldrog sig detta Stockholms Bryggeriers intresse. Företags- 
ledningen förutsåg att det egna kunnandet kring jäsning-
sprocesser och bioteknik sannolikt skulle kunna utgöra en god 
kunskapsplattform för framtida penicillinframställning i mer 
kommersiell skala. 

Stockholmsbryggeriets dåvarande forskningschef, tillika pro-
fessor vid Kungliga Tekniska högskolan, startade försöksstudier 
kring Penicillium notatum. Penicillinstudien kom att utföras som 
ett examensarbete av ett antal KTH-teknologer med finansiellt 
stöd från Kärnbolaget. De goda forskningsresultaten medförde 
att Stockholms Bryggeriers styrelse den 28 juni 1946 beslöt att 
företaget skulle uppföra en egen penicillinfabrik. Den nya fab-
riken skulle byggas vid de befintliga anläggningarna inne på före 
detta Stora Bryggeriets område på Kungsholmen. Detta besluts-
datum, 1946, har framhållits som födelsen av Kärnbolaget AB 
Biokemisk Industri som läkemedelsföretag.

Byggnadsarbetet gick snabbt, och den nya penicillinfabriken 
kunde officiellt invigas i maj 1948. Till fabriken byggdes även en 
ny anläggning för frysvakuumtorkning. Den nya penicillinfab-
riken inne på bryggeriområdet kunde redan under invigning-
såret producera så stora kvantiteter att Sverige blev självförsör-
jande på penicillin. 

Penicillinproduktionen flyttades sedermera till Strängnäs, då den 
av utrymmesskäl inte gick att kombinera med produktion av en 
annan antibiotika, streptomycin. Av beredskapsskäl hade också 
försvaret andra planer för produktionen i Hornsberg. 

FRYSTORKNINg Av BlODplASMA
Efter penicillinflytten fick verksamheten i Hornsberg en ny inrikt-
ning. Kärnbolaget AB Biokemisk Industri, vilket nu expanderade 
och succesivt tog över de flesta byggnaderna inne på Stora Bryg-
geriets område, påbörjade forskning kring blodplasmaprodukter. 
Bakgrunden var att företaget 1941 fick i uppdrag av det svenska 

Höger. Etiketter klistras på läkemedels-
burkar hos KABI 1958.

försvaret att ta fram och tillverka frystorkad blodplasma. För att 
torka blodplasma kunde Kärnbolaget använda sig av i princip 
samma grundteknik som tidigare använts för att torka nypon. 
Kärnbolagets första kommersiella blodplasmaprodukt, Albumin, 
började tillverkas i större skala 1949. Företaget utvecklade senare 
också en produkt för förstärkning av människans immunförs-
var, Gammaglobulin. Företagets plasmafraktioneringsverksam-
het blev med tiden mycket framgångsrik och ansågs tillhöra en 
av världens främsta på området. 

I dag, sextio år senare, tillhör forskning och produktion av blod- 
plasmaprodukter fortfarande huvudverksamheten inne på 
Stora Bryggeriets område. Företagsnamnen har dock skiftat 
efter bolagsförvärv, fusioner och försäljningar. Kärnbolaget AB 
Biokemisk Industri bytte 1951 namn till KABI. Efter att KABI 1969 
sålts till svenska staten och företaget hamnat i Statsföretag AB, 
slogs det ihop med det statliga läkemedelsföretaget Vitrum, och 
fick namnet KABIVitrum. Hela Stora Bryggeriets område över-
togs 1975 av KABIVitrum. Detta även om de sista bryggeriank-
nutna verksamheterna flyttade ut först 1979/80 – då till Pripps 
nya bryggerianläggning i Bromma. Nästa namnbyte skedde i 
samband med företagssammanslagning 1990, då KABI:s ägare 
Procordia köpte Volvos ägarandel i Pharmacia och därefter slog 
ihop företagen till KABI-Pharmacia. 

År 2001 avknoppades huvuddelen av verksamheten vid ”Stora 
Bryggeriet” på Kungsholmen till ett nytt svenskt bioteknikföretag: 
BioVitrum. Det nya bioteknikföretaget sålde i sin tur plasma-
produktionsverksamheten vidare till det svensk-schweiziska 
familjeföretaget Octapharma som nu är det företag som är verk-
samt på bryggeriområdet. Företaget har i dag runt 600 anställda, 
och där bedrivs Life Science i form av forskning kring, samt 
produktion av, blodplasmaprodukter. Verksamheten från bryg-
geriområdets första år har utvecklats, men dagens forskning och 
produktion har ansenliga beröringspunkter med de produkter 
som framställts genom tiderna, på samma plats. •
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R E C E N S E R A T R E C E N S E R A T

JAG äR muAZZAm  
– eN sveNsk fRÅN BANGlAdesH  
 
M ua z z a M C h o u D h u rY  

Ekerlids förlag

 

RiskuNGeN 
– tuR ocH RetuR RewANduZ–eskilstuNA 
 
a .C .  E M a n u E L S S o n & h .  k u r Da   

Emsal

 

År 1974 kom civil-

ingenjören Muaz-

zam Choudhur y 

från Bangladesh till 

Sverige – från Jugo-

slavien – och började 

en doktorandutbild-

ning på Kungliga 

Tekniska högskolan 

i Stockholm. År 1981 

hade han skaffat 

sig en svensk civilingenjörs- 

examen i mekanisk teknologi. 

Efter att ha arbetat på Sandvik 

och Data Logic startade han 

1987 ett eget konsultbolag, 

MSC. Det börsnoterades 1998. 

18 år tidigare, 1980, anlände 

den kurdiske kommunisten och byggnadsin-

genjören Hazem Kurda som flykting till Sverige. 

År 1997 invigdes hans företags, Swedish Rice AB, 

en högteknologiska risfabrik för förädling av 

importerat råris i Eskilstuna. Fem år senare fram-

ställde den åtta miljoner kilo ris per år. Och företa-

get, som också importerar en rad andra livs-medel, 

omsatte 120 miljoner kronor. Och 2007 invigde 

Hazem Kurda sin nöjes- och semesteranläggning  

Pankresort – inspirerad av anläggningarna i Idre 

– i födelsestaden Rewanduz i Kurdistan (i Irak).

r E C E n S E n t:  b ö r j E i S a k S o n ,

j o u r n a L i S t & f ö r fat ta r E

Muazzam Choudhury och Hazem Kurda har nu 

skrivit berättelserna om sina liv i hemlandet och 

som framgångsrika företagare i Sverige. Båda 

berättar om den första tidens enklare arbeten i 

Sverige. Men i övrigt är det två helt olika berät-

telser: Muazzam Choudhury är redan som ung 

mycket fokuserad på vad han ska bli. Han skaffar 

sig en topputbildning i Bangladesh. Och i Sverige 

studerar han på KTH. Han får sedan snabbt väl-

betalda jobb. Men han upplever ett ”glastak” 

på grund av sitt ursprung. Det får honom att 

starta eget. Han skildrar sig själv som en mycket 

målinriktad och effektiv arbetsnarkoman.  

 Hazem Kurda hade en osäker uppväxt på 

grund av den politiska utvecklingen i Irak. I Sverige 

startar han, efter ett misslyckat försök att driva en 

grillkiosk, företaget Hasse Trading för att importera 

livsmedel. Det är ett sätt att få en dräglig tillvaro. 

Men företaget utvecklas senare till Swedish 

Rice AB. I sin berättelse ger han intryck av att vara 

impulsiv och idérik, vilket leder till den lyckade 

utvecklingen av hans företag.   

 Gemensamt för båda är att de har författat lev-

nadsskildringar som är betydligt mer spännande 

och underhållande – och lärorika – än gängse föret-

agarmemoarer. Och de kan ge tydliga exempel på 

de betydelsefulla nätverk de fått ”på köpet” genom 

sin bakgrund. 

Att dANsA med vARGAR  

b E r t i L  t o r E k u L L  

Ekerlids Förlag

 

”En bok om relation-

en mellan slaven 

och slavägaren” 

lyder den provoka- 

tiva underrubriken. 

Vargarna/slavägarna 

som Bertil Torekull 

(bland annat chef- 

redaktör för Dag-

ens industri, Veckans 

af färer, Svenska 

Dagbladet och Östgöta Correspondenten) dansat 

med heter Albert Bonnier Jr, Jacob Palmst-

ierna, Peter Wallenberg och Ingvar Kamprad. 

Han har också begått en kortare svängom med 

Percy Barnevik. Riktiga ledarvargar alltså. 

Men i samtliga fall har han sett till att inte bli 

slav, det vill säga bli beroende, genom till exempel 

lån, av vargen. Och det är lärdomen i denna bok: 

Se till att alltid stå fri. I övrigt berättar Torekull 

om de olika vargarna utifrån det samarbete han 

haft med dem, som underställd Bonnier och  

Wallenberg, vilka båda gav honom sparken.  Eller 

som författare-redaktör i memoarprojekt. Resul-

tatet är ett antal personliga porträtt och försök till 

analys av de olika vargarna. Men det är bara hos 

Peter Wallenberg som Torekull inte hittar några 

försonande drag: ”… svek, brist på civilkurage, 

kapitalistisk arrogans och personlig förmätenhet.” 

 Längst och mest intressant är avsnittet om 

Ingvar Kamprad (som Torekull skrev Historien 

om IKEA med). Det är förmodligen den mest 

inträngande skildringen av personen bakom 

fenomenet IKEA som finns tryckt. Bertil Torekull 

är som alltid en underhållande skribent. Och 

få har dansat så nära ledarvargarna och sedan  

kunnat/vågat berätta om det.

vÅRt leveBRöd 
– eN BRYGGARes memoAReR  

j E n S S PE n D ru P   

Timbro

 

År 1968 avslutade 

Jens Spendrup sina 

studier och plan-

erade att söka jobb 

i USA. Men på sin 

fars begäran gick 

han med på att göra 

ett tillfälligt inhopp 

som ekonomichef på 

familjens bryggeri i 

Grängesberg. År 1976 

tog han, tillsammans med sin bror Ulf, över bryg-

geriet, som var konkursfärdigt. I dag är Spendrups, 

som det nu heter, ett av landets fem största bryg-

gerier och omsätter tre miljarder kronor med ca 

1 000 anställda. Jens Spendrups memoarer är 

en intressant berättelse om hur katastrof vänds 

till framgång genom tur och hårt arbete. Men de 

innehåller också avsnitt om författarens kärlek till 

musik (han är styrelseordförande i Stockholms 

konserthus), om kampen mot den nu bortgångna 

statliga jätten Pripps, om familjeföretagens 

betydelse och om politikernas brist på förståelse 

för företagandets villkor. Jens Spendrup berättar 
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kanske väl kortfattat, här finns en hel del dramatik 

som kunde ha varit värd mer ingående beskrivnin-

gar. Men det behärskade tonfallet, och frånvaron 

av stora gester, har också sitt värde.

sÅ föRäNdRAdes sveRiGe 
– föRetAGARRöRelseN ocH opiNioNeN 

j a n E r i k L a r S S o n  

Timbro

 

D a ge n s  S ve r i ge 

har mycket l itet 

gemensamt med 

1970-talets: Många 

statliga och kom-

munala monopol har 

ersatts av eller kom-

pletterats med priv-

ata aktörer, reglerin-

gar har hävts, vi har 

fått reklam-tv osv. En stor del av den utvecklin-

gen initierades av Svenska arbetsgivarföreningen 

(SAF). Och den utlösande faktorn var LO:s och 

Socialdemokraternas förslag om löntagarfonder.  

 Janerik Larsson, tidigare bland annat che-

fredaktör för SAF-tidningen och informations-

direktör på SAF och senare Svenskt Näringsliv, 

följde utvecklingen inifrån. Här skildrar han hur 

den växte fram, de mest betydelsefulla person-

erna – Curt Nicolin, Gunnar Randholm (som ledde 

4 oktober-kommittén) och Sture Eskilsson – samt 

SAF:s skolaktiviteter, engagemang i kärnkrafts-

omröstningen, EU-kampanjer och annat. Men 

hans skildring krafsar dessvärre bara på ytan. 

SAF:s ideologiska offensiv bidrog till att förändra 

Sverige i grunden. Janerik Larssons bok är en 

kavalkad i ord och (mycket) bild om sådant som 

redan är känt, men som insider har han naturligt-

vis mycket mer att berätta. 

 

R E C E N S E R A T

Gå med i Centrum för Näringslivshistorias vänförening! 
Ett medlemskap stöttar bevarandet av näringslivets historia och 

medlemmarna ges möjlighet att uppleva företagshistoriskt intressanta 

miljöer, bekanta sig med unikt arkivmaterial och träffa en och annan 

näringslivsprofil av idag. Och inte minst – att under trevliga former 

träffa andra med samma intresse för företagshistoria. 

Medlemskapet kostar 280 kr/år och då ingår även  

en prenumeration på tidskriften Företagshistoria. 

Läs mer på naringslivshistoria.se/vanforeningen.
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F R å g A  O S S

fRÅGA: Jag är lite nyfiken på vem som kom på och började tillverka och sälja solskyddsmedel. 
Går det att ta reda på? / Kerstin
 
svAR: Att peka ut den absolut första personen som kom på och började sälja solskyddsmedel kan vara svårt. Men 

givetvis har solskydden en historia. Låt oss börja lite längre tillbaka i tiden, då det ännu ansågs mindre fint att vara 

solbränd. Vit hud var nämligen länge ansedd som en markör för rikedom. En rik människa kunde vistas inomhus 

eller under parasoll och på så sätt undkomma solens brännande strålar (till skillnad från den som arbetade utomhus). 

På 1920-talet började det emellertid att bli modernt att bli solbränd. Modeskaparen Coco Chanel sägs ha varit en 

av de drivande krafterna bakom detta nya mode. Redan då, under 1920-talet, började också de första solskydden 

att komma. Det är dock oklart om dessa egentligen innehöll något reellt solskydd. 

Under 1930-talet började man så experimentera med tillförsel i krämerna av zinkoxidpartiklar, som effektivt stängde 

ute solljuset. Successivt utvecklades emellertid solskyddsmedlen, en utveckling som faktiskt gick hand i hand med att 

alltmer avklätt badmode. Det första solskyddsmedlet som innehöll någon mer skyddande faktor brukar tillskrivas 

kemisten Franz Greiter vars ”Gletscher creme” från 1940-talet utgjorde grunden för det sedermera mer kända mär-

ket Piz Buin. 

I dag svämmar marknaden över av olika märken och krämer med mer eller mindre undergörande skydd. Intressant 

är att sett ur ett historiskt perspektiv kunde på 1920-talet en och samma kräm först användas i reklam för bibe-

hållen vithet och fräschör, för att blott några månader senare i andra reklamsammanhang sägas ge damerna en 

vacker brun sommarhud! Förhoppningsvis har vi kommit lite längre i dag och kan lita mer på de produkter vi köper.

 

Anna Ohlsson, forskningssekreterare hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fråga oss

h a r D u o C k S å E n f r åG a  o M  f ö r E taG S h i S t o r i a? 
ko n ta k ta r E Da k t i o n E n@f o r E taG S h i S t o r i a . S E
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M I N N E T

d
et är gengastiden jag minns bäst. I vår familj var 

bilen viktig. Min far, Carl A. Jacobsson, jobbade 

på tjugotalet tillsammans med Assar Gabriels-

son och Gustaf Larson i arbetet med att få SKF 

att bilda Volvo AB och tillverka bilar. På trettio-

talet var det Hesselman i Stockholm som tillverkade motorer. Så 

började andra världskriget. Redan hösten 1939 kom drivmedels- 

restriktionerna, och jag minns att pappa förklarade att bilar 

kan drivas med ved eller träkol – och så blev det. Stora grytor 

byggdes på pivotvagnar (en vagn som fästes på bilen) som 

försedde bilens motor med bränsle. Det gällde att hålla fyr i 

grytan, då och då fick man stanna och röra om i glöden och 

fylla på ny ved. Jag fick då inte stå nära, kolosförgiftningar var 

vanliga. Det var kalla och snörika vintrar under krigsåren.  

Att i 20 minusgrader få fyr med kall ved (som ibland värmts 

inomhus) i en snötäckt gryta var ett hårt arbete. Men det gjordes. 

Jag minns också att jag funderade över om det inte knycktes  

bilbränsle från de enormt höga vedstaplarna längs hela Narva- 

vägen i Stockholm.

Bilarna gick inte fort och backar skulle undvikas. Vi hade ett 

sommarställe vid Långhalsen i Sörmland dit vi for på helgerna 

i en stor blå Volvo Carioca med pivotvagn. Jag minns denna bil 

fullastad med tre barn, hundar och vedsäckar, som skulle ta sig 

upp för Vargabackarna – och vårt jubel när det lyckades. Hade 

det regnat fick vi kliva ur bilen, lasta av säckarna och sedan satte 

pappa fart uppåt efter att ha tagit sats. Och så fick vi bära upp 

veden till bilen. Jag minns inte att vi någon gång klagade, men 

väl att vi jublade. •

Jag minns hur det var att köra bil under kriget. Förutom att ha själva bilen skulle 
man även vara försedd med en lång järnpik, grova handskar, säckar med bra ved 
och vara man.  

h a r D u o C k Så n åG o t D u v i L L b E r ät ta S o M a n k n Y t E r t i L L f ö r E taG S h i S t o r i E n ? 

Hör av dig till oss på redaktionen@foretagshistoria.se så har du chans att få din berättelse publicerad här. 

BILD hANS OSTERMAN AB:S ARKIv hOS CENTRuM FöR NäRINgSlIvShISTORIA

Ingrid Sundberg, Skanör
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iNte BARA eN ko
År 1975 stod Mjölkcentralens nya organisation klar efter fusion 

mellan flera mejeriföreningar. För att stärka samhörigheten och 

markera att en ny epok inleddes behövdes ett nytt namn. Det 

blev Arla. Arlakossan, som är en modifierad variant av den äldre 

Mjölkcentralenkossan, gjorde samtidigt entré och syntes på för-

packningar, skyltar och distributionsbilar. Den stora gung-kon i 

trä är dock äldre än så. Antagligen är den från slutet av 50-talet 

och stod först uppställd i Uppsalamejeriet för att senare pryda 

entrén till Arlas huvudkontor på Torsgatan i Stockholm.

Konsumenttester har visat att Arla hör till landets mest kända 

varumärken. Kanske beror det på den trygghet och ärlighet 

Arlakon symboliserar. Den minner om sommar och lantliv – 

det regelbundna dämpade swoshandet i ladugården när mjölk-

maskinerna slagits på och de vita vågorna som pulserar genom 

rören från kons bås bort till kylrummet med dess tank, solstrålar 

från väggarnas glipor, en söt lukt av kor och kamomill och barn-

domens hela frihet.

Ur Arla Foods arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. 

Utvalt av redaktör Per Dahl.

pANdoRAs Ask
Sommaren 2010 inlämnades två koffertar till Centrum för Närings- 

livshistoria. Innehållet ger små pusselbitar till en berättelse om 

en antikvitetsaffär som en gång låg på andra våningen i Drama-

tenhuset i Stockholm. Stina Swanbergs Antiqvitetshandel (senare 

Stina Swanbergs Antikvitetsaffär) startade 1881 och var först ett 

familjeföretag som drevs av tre syskon. Antikviteterna införskaf-

fades bland annat under otaliga resor – både i Sverige och utom-

lands. Visitkort från olika antikvitetshandlare i Europa återfinns 

i de gamla väskorna, liksom fotografier och räkenskapsböcker.

Innehållet i koffertarna dokumenterar dessutom tillvaron för ett 

företag som mångt och mycket startats och förvaltats av kvinnor. 

Butiken stängdes 1956, men som en Pandoras ask kan väskorna 

fortfarande öppnas och berätta historien.

Ur arkivet Stina Swanbergs Antikvitetsaffär hos Centrum för

Näringslivshistoria. Utvalt av projektledare Anna Linderoth. 

u R  A R K I v E T u R  A R K I v E T

Medarbetarna på Centrum för Näringslivshistoria väljer ut sina  
personliga favoriter bland arkivens skatter. 

F ö R E T A g S h I S T O R I A  /  0 2  /  1 452
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u R  A R K I v E T

epokGöRANde AssisteNt
Den första hushållsassistenten från Electrolux såg dagens ljus 

redan 1940. Under 50- och 60-talen blev den ett allt vanlig-

are inslag i de svenska hemmen. Den designades av industri-

formgivaren Alvar Lenning och de tidiga modellerna var alla 

beige med bruna detaljer. Till maskinen hörde flera olika tillbehör 

för bakning, matlagning, vispning, malning och mixning. Bunken 

är gjord i rostfritt och spateln av trä. Liksom dammsugare och 

bonvax såldes assistenten via dörrknackande hemförsäljare. För 

många hushåll var den nog det mest fantastiska som hänt, men 

att den skulle bli en så epokgörande uppfinning kunde nog ingen 

tänka sig då. Assistenten har under åren utvecklats och inspir-

erat andra apparater. Namnet blev generiskt och används idag 

till flera hushållsmaskiner från andra märken.

Ur Electrolux arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. 

Utvalt av Eva Ersson Åbom, Consultant Business history. 

HistoRiskt klotteR
J & C.G. Bolinders Mekaniska Verkstad startades av bröderna Jean och Carl Gerhard Bolinder 1844. De tillverkade en lång rad produk-

ter av gjutjärn såsom trädgårdsmöbler, lyktarmar, blombord, spisar och trappräcken.  Från verkstaden kom också vissa ångmaski-

ner, maskiner för trävaruindustrin och motorer. I en av företagets många skissböcker som finns kvar går det att se en husritning 

full med klotter. Man ser bland annat häxor på väg till Blåkulla, folk som slåss med svärd och andra som ramlar ned från fönstren i 

huset. Klottret är lite grövre i sin stil än den övriga husskissen så det kan vara olika personer som ritat. Antagligen är både skissen 

och klottret på den från slutet av 1800-talet. Är det vandalisering av företagets ritningar eller helt enkelt någon som haft tråkigt på 

jobbet? Det vet man inte.

Ur J & C.G. Bolinders Mekaniska Verkstads arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Utvalt av arkivarie Gustav Svensson. 
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K R ö N I K A

Edward Blom är en känd tv-personlighet 
och skribent med särskild inriktning på 
matens, dryckens och näringslivets kultur- 
historia. Vid sidan om anställningen i eget 
bolag är han även knuten till Centrum 
för Näringslivshistoria som fellow writer.

k rö n i k a

S o M u n G  S t u D E r a D E j aG  i sex–sju år på universitet i Sverige och Tyskland. När 

väl examensbeviset satt på väggen insåg jag att det inte bara saknades lediga jobb 

med min allmänhumanistiska utbildning – det fanns inte ens några upptagna arbeten.

Efter ett år då jag försörjt mig hjälpligt som tentamensvakt och telefonförsäljare var 

jag desillusionerad och pank. Arbetsförmedlingen föreslog att jag, som behövde hjälp 

för att få ihop sladdarna i min egen skivspelare, borde fortbilda mig till ljudtekniker! 

Samtidigt sa deras anlagstest att jag borde bli regissör, författare eller skådespelare.

 Eftersom livet var förvirrat gick jag en kurs i S:t Ignatius andliga övningar. Där 

mötte jag en herre som arbetade vid det som i dag heter Centrum för Näringslivs-

historia (CfN). Han blev beklämd av att se mig kasta bort mitt liv och tyckte att min 

framtid fanns – i arkiven! Visserligen älskade jag historia, samlade böcker och tyckte 

forskning var väldigt viktigt. Men att själv arbeta i ett arkiv dagarna i ända? Jag, som 

var superextrovert, bullrig och levnadsglad? Jag, som aldrig klarat mer än 30 minuter 

i sträck på ett bibliotek eftersom det var så tyst? Men Göran, som han hette, lockade 

med att bjuda på lunch: stekt, salt sill med löksås. När jag väl ätit den ljuva husman-

skosten var jag betydligt mer mottaglig. Jag visades runt bland ordnade och oordnade 

arkiv, upptäckte att hela bryggarhistorien fanns bevarad här, fann föremål från min 

farmors farfar, såg hur i näringslivshistorien mina intressen för ekonomi (som jag läst 

på gymnasiet) och historia förenades. Jag sa ja till en praktikplats, och därefter ett års 

projektanställning. Jag läste in arkivvetenskap och blev fast anställd som arkivarie 

och näringslivshistoriker. Det blev 15 intressanta år på CfN, bland annat 

som redaktör och chef för särskilda projekt.

        Men hur hamnade jag sedan på tv? Jo, det började med att TV8:s 

Finansnytt ville ha lite feature i slutet av sina nyhetssändningar. Ett 

team åkte då och då till CfN och filmade. Det blev många inslag om 

allt från punschhistoria till självbetjäning. En dag hörde en person 

som jobbat på Finansnytt av sig. Han tyckte jag skulle passa i en his-

torisk tv-serie. Det krävdes ett möte innan jag förstod att det inte var 

ett skämt. Vi gjorde en pilot, TV8 sa ja – och plötsligt var jag ”program- 

ledare”! Sedan rullade det bara på. 

             I dag är en stor del av mitt arbete att skriva kokböcker 

och stå på scenen. Så på sätt och vis blev jag till slut både för-

fattare och skådespelare som anlagstestet ville. Och regissör? 

Jodå, vid två tillfällen har jag regisserat arkivspex... Och än i 

dag ligger näringslivshistorien mig mycket varmt om hjärtat; 

det är därför jag medverkar i denna tidning. •

YRkesvAl. Vissa har en dröm sedan barnsben att jobba 
med tv. Men i mitt fall hamnade jag där av en slump. 
Eller snarare, jag fördes dit av näringslivshistorien – 
som jag i sin tur fann via en kurs i andliga övningar.

från arkivet 
till tv-rutan 

MediepartnerBiljetter: www.swedishopen.org

Båstad 13–20 juli
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F ö R E T A g S Q u I Z E T

företagsQuizet
Testa dina kunskaper om näringslivshistoria!

föRetAGet Postorder-
verksamheten som 

lade grunden till 
företagets framgån-

gar avvecklades 
i början av 1960-

talet. 

Den första produk-
ten, ett porträtt på 

kungafamiljen, blev 
en enorm succé. 

Fick 1932 ett dotter-
bolag i form av låg-
priskedjan Tempo. 

Har genom åren 
även ägt andra var-
uhuskedjor såsom 

NK och EPA. 

Varuhuset på Klara-
bergsgatan i Stock-
holm invigdes 1964 
och lär i dag svara 

för nära 20 procent 
av företagets totala 

omsättning. 

Företaget som grun-
dades 1899 av Johan 

Petter Åhlén ägs i 
dag av Axel Johnson 

 Gruppen och är 
Sveriges ledande 

varuhuskedja.

pRofileN Började sin yrkes-
bana på Volvo i 

Köping. Utkom 2000 
med självbiografin I 
ständig förändring.  

Flyttade som 
sjuåring med sina 

föräldrar från Italien 
till Västerås. 

Startade mekanisk 
verkstad i eget 

namn 1970. 

Med vinsterna från 
firman köpte han på 

80-talet andra bolag. 
Från att ha börjat 
med två tomma 

händer är han i dag 
miljardär. 

Förvärv av 
cykelmärken som 

Gitane, Monark och 
Crescent har gett 

honom smeknamnet 
”cykelkungen”. 

Köpte Villa Geber 
i Diplomatstaden 

i Stockholm för 70 
miljoner kronor, en 

av Sveriges dyraste 
privatbostäder. 

ÅRtAlet Sommaren blir  
den varmaste i  

Sverige sedan 1914, 
och pinnglassen  

får sitt stora  
genombrott. 

Det svenska 
starkölsförbudet 

hävs, och ölburken 
introduceras i 

Sverige. 

Disneyland invigs 
i Anaheim, 

Kalifornien, USA. 

Den 23 april landar 
det första svenska 
charterplanet på 

Mallorca.  

Lady och Lufsen 
har premiär, 

motboken 
avskaffas, Bill 
Gates föds och 
Albert Einstein 

dör. 

pRodukteN Lanserades 1947 
och tillverkades för 
allra sista gången 
1979, bland annat 

för att tillverknings-
processen ansågs 

alltför komplicerad. 

En snarlik 
konkurrerande 
produkt hette 

Alpina. 

Det tillhörande 
snöret som 

användes för att 
skära upp produk-
ten ansågs vara en 
något ohygienisk 

detalj. 

Den cylinder-
formade mejeri-

produkten har blivit 
något av en symbol 

för folkhem och 
nostalgi. 

Den här produkten 
från Kavli hade av 

förklarliga skäl 
sin storhetstid 

under rymdkapp-
löpningen.

oRteN Ligger 3 mil norr om 
Falkenberg. Trots 

att här bara bor 
knappt 800 

personer finns det 
1 300 arbetsplatser. 

Orten tar emot 
omkring 3,9 miljoner 
besökare per år, och 

merparten av dem 
kommer dit för att 

shoppa. 

Göran Karlssons 
initialer har givit 
namn åt bygdens 
stora varuhus... 

...där köerna för att 
komma in kan växa 

sig kilometerlånga...

 ... och som blivit en 
symbol för orten 

och föremål för en 
tv-serie i Kanal 5. 

Företaget: Åhléns Profilen: Salvatore Grimaldi Produkten: Raketost Årtalet: 1955 Orten: Ullared 

FR ÅGEKONSTRUKTöR guSTAv SvENSSON 



Några av våra främsta ekonomhistoriker skildrar företagens och välfärdens 
framväxt under 150 år. Boken utkommer på Dialogos förlag.

ny bok: så föds det moderna sverige
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Prenumerera på Sveriges enda tidskrift om företagshistoria!

4 nummer för 249 kronor

Fyll i talongen eller gå den digitala vägen  foretagshistoria.prenservice.se

Fyll i namn och adress:

Frankeras ej.
Mottagaren 

betalar portot

NAMN

ADRESS

EpOST

förEtaGShiStoria
c/o Titeldata

SvARSPOST
20570342
110 12 Stockholm

NäSTA NUMMER Av 
FöretagSHiStoria 
UTE DEN 18 SePteMBer!

I  N ä S T A  N u M M E R

Böcker, böcker, böcker
Vi tittar närmare på den svenska förlags- och tryckerihistorien.

Kod: 332 1002

fRÅN ABBA till öNos 
Vi berättar historierna bakom några av 

våra kändaste företagsnamn.

spRÅket med fARtRäNdeR
Hur har företagens kommunikation

ändrats över de senaste 100 åren?



I detta nummer:

Reklam för Luxus kaffe – och gentlemannamässigt beteende – från 1940-talet.
Det är okänt vem kreatören är. 

Ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. 

REKLAMKLASSIKER
Företagshistorien vimlar av fantasifulla och vackra reklamaffischer. 
Klipp ut och spara eller njut av dem som de är i tidningen!
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