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Alla dessa entreprenörer!
september är en underbar tid! 
Om bara sommaren har varit lyckad 
och man fått tid att koppla av och 
ha det riktigt roligt är det en härlig 
känsla när hjulen åter börjar rulla för 
fullt. För människan är en nyfiken, 
kreativ och verksam varelse som i 
längden blir uttråkad av att bara 
ligga i en hängmatta. I Centrum 
för Näringslivshistorias 60 000 me-
ter historiska arkivhandlingar från 
svenska företag 
och organisatio-
ner ges oändliga 
bevis på detta. 
Överallt hittar 
man verksam-
het, idéer, ar-
bete, fart och 
framåtanda 
– och alla dessa 
entreprenörer ...

Hela detta nummer av 
Företagsminnen har kommit att få 
entreprenörer som en röd tråd, utan 
att det egentligen var vår avsikt. Men 
vad man än skriver om för verk-
samhet så nog dyker de upp, dessa 
fantastiska entreprenörer som fun-
nit nöje i aktiv verksamhet, haft 
idéer och genomfört dem: kvin-
nor som Alma Hedin, som stif-
tade Blomsterfonden, och Sofia 

Gumaelius, som grun-
dade Sveriges första 

riktiga annonsbyrå, 
(reklambyråernas 

urmoder) –  eller 
John 
Helge 
Walter 
som 

var entreprenören bakom Tipstjänst 
bildande, en person som snart blev 
obekväm när verksamheten väl var 
igång ...

Om entreprenörernas historia i 
Sverige från näringsfrihetens avskaf-
fande fram till i dag, har vi en allmän 
artikel skriven av Ronald Fagerfjäll. 
Sanna entreprenörer var även alla de 
tyska hantverkare, kapitalister och 
företagare som från medeltiden fram 

till i dag har invand-
rat till Sverige och 
påverkat vår kultur 
och berikat vårt 
välstånd. De berörs 
i en speciell artikel 
med anledning av 
att Bok- och biblio-
teksmässan 2011 har 
Tyskland som tema. 

Möt oss gärna på mässan i Centrum 
för Näringslivshistorias monter nr 
B04:79!

Men naturligtvis ryms även an-
dra teman i detta nummer, som 
reklam- och designhistoria i form 
av ett skyltgalleri, Curt Nicolin som 
opinionsbildare, och historien om hur 
den svenska arbetsgivarpolitiken tog 
form i striden mellan tre starka män 
med olika åsikter runt sekelskiftet 
1900 – en patriark, en frikyrklig och 
en baron.

Förutom allt det där som alltid 
finns i Företagsminnen: Krönikan, 
Recensioner, Aktuell forskning, 
Gårdagens nyheter, Korsord, Ur 
arkivet, Noterat, Ögonblicket och 
Udda föremål. Är det förresten någon 
stående del Ni uppskattar särskilt, el-
ler någon Ni kanske tycker vi kan ta 
bort? Hör gärna av Er med synpunk-
ter till oss på redaktionen!

Med hopp om ett gott nytt arbetsår!

Edward Blom, chefredaktör

Omslaget: Vinylsingeln Vi hänger mé  från 
1958 med fotbollspelaren Nacka Skoglund på 
sång, komponerad av Stikkan Anderson och 
utgiven av skivbolaget Philips. Nacka var vid 
den här tiden en superkändis av sådan kaliber 
att text på omslaget var helt överflödig. Foto: 
Bengt H. Malmqvist, © Premium Rockshot.  
Den svängiga låten finns att spisa på:  
http://youtu.be/Fkf8DdpytLE
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prenumerera!
Företagsminnen utkommer med fem num-
mer per år. Prenumerations avgiften är 200 
kr inklusive moms. Beställ på 
www.naringslivshistoria.se

Ledare | edward blom

CE N T RU M FÖR NÄ R I NGSL I VSH ISTOR I A

CENTR E FOR BUSINESS HISTORY IN STOCK HOLM
Företagsminnen utges av  Centrum för 
Näringslivshistoria, världens största 
 näringslivsarkiv. Bli företagsmedlem på 
www.naringslivshistoria.se!

foto: eva hildén smith

”vad man än skriver 
om för verksamhet 
så nog dyker de upp, 
dessa fantastiska  
entreprenörer”
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UR ARKIVET

Det kom ett brev … Det är inte bara i 
dessa moderna tider som företagen 
får propåer från olika organisatio-
ner om donationer och sponsring. 
Detta brev skickades från Oscar II:s 
vandringsbiblioteks direktör, Martin 
Rosendahl, till Barnängens dåvarande 
direktör Brackman med vädjan om do-
nationer för att stödja fosterländska 
sträfvanden i utlandet.

Tusentals ”nyttiga och goda” böcker 
fanns i vandringsbiblioteket, som 

såg som sin uppgift att upprätthålla 
den fosterländska kärleken och det 
svenska språket bland de svenskar 
som hade flyttat utomlands, men 
även bland ”allmogen” hemmavid. Ifall 
Barnängens direktör valde att stödja 
biblioteket förtäljer inte historien, 
men donationer av böcker och pengar 
lär ha strömmat in ändå tills verksam-
heten lades ner på 1940-talet. Henkels 
historiska arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.

företagsminnen 2011:34
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Krönika | kenneth bengtsson

i sverige har vi historiskt sett varit duktiga på att anpassa 
oss till större ekonomiska svängningar eller politiska hän-
delser och skapat bra förutsättningar utifrån dessa. Vi har 
en ansvarstagande kultur som gynnat såväl medborgarna 
som handeln och industrin.

Detta ser vi inte minst nu. Medan länder som Grekland 
och Portugal fortfarande har stora skuldproblem efter den 
senaste finanskrisen axlar Sverige ofta rollen som skol-
boksexempel för övriga Europa. Det är imponerande, men 
det vi inte får glömma är att det ser oroväckande ut på ett 
område –ungdomsarbetslösheten. Hur kunde det bli så?

Handeln är en betydande arbetsgivare för unga. För drygt 
hundra år sedan arbetade knappt en procent av befolk-
ningen inom handeln, i dag är siffran femdubblad med en 
total sysselsättning på över en kvarts miljon. Vad som gör 
handeln annorlunda jämfört med många andra branscher är 
att en betydande del av arbetsstyrkan är ny på arbetsmark-
naden. För många är handeln en inkörsport till arbetslivet. 

Jag började själv min karriär som säckhjälp på ICA i 
Ljungby och har sedan dess, och tack vare den erfarenhe-
ten, fortsatt på samma spår och arbetat mig uppåt. 

Det var knappast så att jag (1977), när jag blev betrodd 
med ansvaret att få sitta i kassan, hade siktet inställt på att 
bli butikschef. Snarare var det så att engagemanget som 
kom med ansvaret för varje ny position blev en drivkraft 
och gjorde det möjligt att ta steget vidare. 

Min poäng är att handeln är och har alltid varit en ut-
märkt plantskola för unga som vill ut i arbetslivet, oavsett 

om det gäller extrajobb eller heltidsanställning. Men det 
gäller att få chansen. Och i dag verkar det som om möjlig-
heterna är betydligt sämre.

Dagens ungdomsarbetslöshet i Sverige ligger på runt 
arton procent och den största bidragande faktorn till detta 
är att inträdeshindren för unga som vill in på arbetsmark-
naden är för höga. Enligt Svenskt Näringsliv misslyckas 
nära en tredjedel av alla unga som söker arbete. 

Vi kan därför bli bättre på att arbeta för en f lexiblare 
arbetsmarknad där f ler jobb skapas och f ler ska kunna 
välja olika jobb. Med ett förbättrat företagsklimat är det 
nämligen lättare att starta och expandera företag, och där-
med skapas f ler jobb. Det leder till ett anställningsbehov 
som gör att f ler unga också får plats på arbetsmarknaden. 
Det betyder också ett bredare utbud av jobb, vilket under-
lättar för olika personer att hitta ett jobb som passar just 
hans eller hennes kvalifikationer.

Inom dagligvaruhandeln har hårt arbete och entrepre-
nörskap alltid värderats högt. Det gör det fortfarande. 
Men vi behöver anpassa moderna förutsättningarna för 
att skapa f ler och mer anpassade jobb till den som vill 
visa framfötterna. Åtskilliga människor inom ICA har 
genom tiderna arbetat sig uppåt, eller åt sidan för den 
delen. Så har det alltid varit. Och så kommer det alltid 
att vara.

kenneth bengtsson är vd och koncernchef för ICA samt 
ordförande i Svenskt Näringsliv.

Handeln viktig 
arbetsgivare 
för ungdomar fo
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NoterAt

Intressant  forskning om matlagring 
KSLA (Kungl Skogs- och Lantbruks akademien) har haft ett sym-
posium om ”långvarig förvaring av livsmedel genom uppvärmning, 
kylning och frysning –  teknik, ekonomi och logistik 1800–1960”. 
Företagsminnen kan konstatera att det är ett mycket spännande nä-
ringslivshistoriskt område som förtjänar att beforskas, inte minst för 
att det finns ett rikligt källmaterial i arkiven. 

Svensk världssuccé  
med engelskt namn
Exklusiva skjorttillverkaren Eton har 
lyckats bli ett begrepp internationellt och 
befinner sig för tillfället i en expansiv fas. 
Men mitt i framgången glömmer man inte 
sin historia: ”Our history is our future” 
står det som devis på deras internationella 
webbplats, och där berättar man historien 
om hur det hela började.

Trots det engelska namnet är röt-
terna helsvenska. Paret Annie och David 
Pettersson i Gånghester utanför Borås 
tvingades 1928 stänga ner sin såg p.g.a. den 
svåra långkonjunkturen. I stället satsade de 
på att starta skjorttillverkning under nam-
net Skjortfabriken Special. Detta va-
rumärke dög bra fram till 1950-talet 
när man inledde export till England 
och behövde ett mer internationellt 
varumärke. Fräckt nog lyckades 
de lägga beslag på namnet Eton 
efter Storbritanniens mest 
prestigefyllda läroanstalt, Eton 
College, grundat redan år 1440.  
Ingen protesterade.
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725-årig kvarn firad
Kvarnindustrin var från 1286 till 1946 
en viktig del av Uppsalas näringsliv. 
Verksamheten grundades på holmen i Sala 
å (Fyrisån) den 22 maj för 725 år sedan. 
Ursprungligen tillhörde den vattendrivna 
anläggningen kyrkan, men den kom senare 
i statlig ägo och donerades 1643 av drott-
ning Kristina till Uppsala universitet, var-
efter den kom att kallas Akademikvarnen. 
Uppsala Industriminnesförening och 
Upplandsmuseet tog tillfället i akt och 
firade 725-årsdagen den 22 maj, bl.a. med 
föredrag och historiska skådespel.

Morakniven 120 år
I år fyller världssuccén Morakniven 120 år, eller i alla fall företaget 
bakom den. Det var nämligen 1891 som Frost Erik Ersson, återkom-
men från en tid i Amerika, startade en åkdonsfabrik som redan 
efter några år breddade sin verksamhet till att göra lite av varje. 
Industriell framställning av de knivar som sedan länge tillverka-
des för hand på orten kom snart att bli den viktigaste produkten. 
Företaget som i dag heter Mora of Sweden är still going strong 
och det finns en historik på deras hemsida www.moraofsweden.se. 
Företagsminnen säger: Grattis!

Floden av  
historiska magasin
Sverige är världsledande på olika områden, 
numera också i antalet historiska tidskrifter 
som säljs i kiosker och större tidningsaf-
färer. Av mängden att döma är vi ett histo-
rietokigt folk! Till och med BBC History 
finns numera på svenska, för övrigt enda 
språket som det ledande historiema-
gasinet översätts till. Alla möj-
liga intressen får sitt lystmäte 
bland de svenska magasinen: 
teknik, biografier, nostalgi – 
du som gillar näringslivshis-
toria håller just nu ditt eget 
magasin i handen!

Made in Värmland
Värmland har gjort sig känt som ett sagornas och skrönor-
nas landskap. Men här finns också en entreprenörs- och 
företagaranda som ger eko såväl i Sverige som utomlands. 
I Värmlands Museums stora sommarutställning Made 
in Värmland får besökaren möta allt från genialiska 
förpackningar till patroner, kaffemaskiner, knäck-
ebröd, hundleksaker, regnkläder, husvagnar, propell-
rar, galna uppfinnare och smarta idéer på export. 
Utställningen pågår fram till den 6 november 2011.
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när sofia gumaelius startade sin annonsbyrå 1877 hade 
hon ingen tidigare erfarenhet av att driva eget företag. Det 
hon visste om annonsering hade hon lärt sig under ett par 
veckor hos brodern Arvid Gumaelius, chefredaktör och 
ägare av Nerikes Allehanda. Han hade fått överta tidning-
en efter fadern Otto Joel, en fruktad och respekterad man 
i Örebro. Arvid hade insett hur viktiga annonser skulle 
kunna bli för en tidnings ekonomi, samtidigt som den 
framväxande industrialismen gjorde konjunkturerna goda. 
Lärotiden på Nerikes Allehanda hade fått Sofia att inse 
att Arvid hade rätt. En annonsexpedition skulle kunna 
bli till nytta både för allmänheten och tidningsägarna. 
Dessutom borde innehavaren av en rätt skött annonsbyrå 
kunna göra sig stora inkomster.

Annonsbyrån får flygande start
Sommaren 1877 kom Sofia ensam från Örebro till 
Stockholm. Hon hyrde två små rum på Myntgatan 1 
i Gamla stan. Två mamseller från Örebro ägde huset, 
Sofia kände dem sedan tidigare. I ett av rummen, med 
utsikt över Slottet och Grand Hotel, inrättade hon sitt 
annonskontor. Det andra rummet blev hennes hem. 

Hennes startkapital var 19 kronor och 9 öre, av Arvid 
hade hon fått låna 35 kronor och 65 öre. Det räckte till 
kassabok, papper och kuvert, stämpel och färg, skyltbok-
stäver och siffror. Dessutom frimärken och ett postfack 
för de närmaste sex månaderna. Så var Nya Annonsbyrån 
igång.

Sofias Nya Annonsbyrå öppnade i rätt ögonblick. Den 
annonsbyrå som hade funnits tidigare i Stockholm hade 
precis gått omkull. De stora stockholmstidningarna hade 
egna annonsbyråer, Dagens Nyheters låg i samma hus 
som Sofias, Aftonbladet hade kontor på Mynttorget och 
Drottninggatan och Allehanda på Munkbron. Dit ring-
lade köerna ofta långa kunde Sofia se, och kunderna blev 
stående länge med sina annonsmanus utan att få den hjälp 
som hon ville erbjuda. 

Stora och trogna kunder
Den första stora annonsordern kom från Hellefors bruk 
som berättade om sin tillverkning av gjutgods och maski-
ner. ”Svenskt järn av bästa beskaffenhet förfärdigas på kort 
tid och till billigaste priser. Vals- och hammarverk, såg-
verk, blåsmaskiner, turbiner och pumpverk”.

Ett enda manuskript och ett enda betalningstillfälle, det var Sofia 
Gumaelius affärsidé. Den som ville annonsera skulle slippa allt 
besvär. Nya Annonsbyrån skulle stå för arbetet. En fast prislista, 
redbarhet, ordning och hastig expedition var vad hon lovade kun-
derna. Tidningsägarna utlovades inkomster som gjorde dem obe-
roende och starka som publicister. Affärsidén skulle hålla i mer än 
hundra år. | ewonne winblad

the First Lady  
of the Press



9företagsminnen 2011:3

Sofia Gumaelius vid sitt arbetsbord på 
Gumaelius Annonsbyrå, Drottninggatan 2 i 
Stockholm 1902. Stockholms Stadsmuseum.
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Kö utanför en konkurerande annonsbyrå på Gustaf Adolfstorg nr 10, 1900. Köerna till stockholmstidningarnas annons-
byråer ringlade långt ut på gatan och kunderna fick inte den hjälp de efterfrågade. Sofia Gumaelius hade insett redan 
1877 när hon öppnade sin annonsbyrå att fanns ett hål att fylla. Stockholms Stadsmuseum.

Hellefors Bruk var den första stora kunden som anlitade Gumaelius Annonsbyrå eller S. Gumaelii Annonsbyrå,  
med latinsk genitiv, som företaget ursprungligen hette. Gumaelius Annonsbyrås historiska arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.
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Annonsen kostade 117 kronor och 70 öre och infördes 
på förstasidan i Dagens Nyheter och i ett antal landsorts-
tidningar. Detta var ofattbart mycket pengar för Sofias 
lilla företag. Ett par dagar senare tog hon emot några 
blygsammare belopp: 4 kronor och 36 öre för en platsan-
nons om en skräddargesäll, och 5 kronor och 40 öre gäl-
lande försäljning av en lokomobil. När en dryg månad 
hade gått hade Sofia tagit emot sammanlagt 60 uppdrag. 
Vid årets slut skulle Sofia konstatera att hennes an-
nonsbyrå hade förmedlat mer än 3 000 annonser. Bland 
de stora kunderna fanns P.A. Norstedt & Söners Förlag, 
Munksjö Pappersbruk, Sätra Brunn, Liljeholmens 
Stearinfabrik, Herman Meeths och Evangeliska 

Fosterlandsstiftelsen. De skulle komma att stanna hos 
Sofia hela hennes tid ut.

Nätverk och nya verksamheter
Sofia förstod tidigt vikten av nätverk. Så snart kvinnor 
fick bli medlemmar i Publicistklubben sökte hon inträde. 
Där lärde hon känna tidningsägare och chefredaktörer, 
snappade upp vilka önskemål som fanns i tidningsvärlden 
och bestämde sig för att utvidga sin redan framgångs-
rika verksamhet. År 1883 öppnades Gumaelius & Komp 
Maskinfirma på Klara Södra Kyrkogata. Där erbjöd Sofia 
allt vad tidningsägare och boktryckare behövde –  
papper, färg, tryckpressar och valsmassa. Hon startade 
egen tillverkning av klichéer och blev snart dominerande 
också i sin nya verksamhet. När Publicistklubben kartlade 
medlemmarnas inkomster hamnade Sofia i topp, hon 
tjänade mer än både chefredaktörer och tidningsägare och 
kallades för The First Lady of The Press. Så småningom 
skulle hon unna sig att leva som den direktör hon var och 
f lytta in i en sexrumsvåning på Strandvägen 1.

Samma dag som Sofia fyllde 50 år installerade hon 
sig i nybyggda lokaler på Drottninggatan 2 i det så kall-

lade Adelswärdska huset. Nu fick hon ett mediehus 
med annonsbyrån och maskinfirman under ett och 
samma tak. Tidningen Idun rapporterade att firman 
leddes av ”en kvinna som kan sköta affärer som en hel 
karl”. Gumaelius Annonsbyrå hade filialer i Malmö och 
Göteborg, och Sofia hade börjat tala om att etablera sig 
utomlands. 

Mitt i kvinnokampen
Sofia visste att roa sig och fick ett nätverk också inom 
Stockholms kvinnliga kulturelit. Hon stöttade den unga 
Selma Lagerlöf, var en av initiativtagarna till den infly-
telserika Kvinnoklubben och tidig medlem i Fredrika 

Bremerförbundet. Då den första Föreningen för Kvinnans 
Politiska Rösträtt bildades blev Sofia kassör. Hennes 
anställda blev väl omhändertagna och Sofia betalade 
deras pensionsförsäkring. Många stannade hela livet i 
Gumaelius tjänst.

När Sofia drabbades av influensa 1914 hade hon just 
framgångsrikt etablerat filialer i Kristiania och London 
och planerade att öppna annonsbyrå också i Berlin. Dagen 
då hon fördes till graven på Norra Kyrkogården f laggade 
Stockholms alla tidningsofficiner på halv stång. Selma 
Lagerlöf skrev ”Det är som om en storfura i skogen hade 
brakat omkull, marken darrar och gungar under en.” Sofia 
Gumaelius firma skulle leva vidare i mer än ett halvt sekel 
innan den gick i konkurs 1978. Den siste direktören, Åke 
Lindgren, formulerade då problemet som att ”Gumaelius 
vuxit till ett företag med briljanta idéer i toppen men ingen 
som kunde sköta vardagen.”

ewonne winblad är journalist och författare med förflutet 
bl.a. som chef för P1 respektive Rapport. Artikeln bygger på 
hennes nyutgivna bok  
”Annonsdrottningen”.

Ewonne Winblads bok Annons
drottningen, om Sofia Gumaelius, 
ges ut i september. Den utgör 
första delen av serien Svenska 

företagare, utgivna på Atlantis för-
lag i samarbete med Centrum för 
Näringslivshistoria. Beställ ditt ex. 
på www.naringslivshistoria.se !

Det är som om en storfura i  
skogen hade brakat omkull, mar-
ken darrar och gungar under en.

Beställ nya boken om Sofia Gumaelius!
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Tyskar für alles
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Tyskar für alles
Garpar var ett öknamn på tyskar under 
medeltiden. Både då och senare har tyska 
invandrare kommit till Sverige och de 
har betytt mycket för vår ekonomi och 
utveckling. | anders johnson

Vy över Lövholmsområdet (Liljeholmen) sett från Nybohovsberget i Stock-
holm 1958 med bl.a. Wilhelm Beckers fabriker, ett företag grundat av den 
tyske invandraren med samma namn. I förgrunden skymtar sjön Trekanten. 
Wilhelm Beckers historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. 
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nvandrare har under alla epoker sedan 
medeltiden, i alla delar av landet och inom 
alla samhällsområden haft stor betydelse 
för Sveriges utveckling. Tyskarna har va-
rit den viktigaste invandrargruppen, sett 

över hela denna tidsperiod. Anledningen är uppenbar: 
tyskarna har utgjort en mycket stor folkgrupp relativt 
nära Sverige, hemmahörande i Europas centrala delar 
dit kunskaper, kompetenser och idéer har strömmat från 
många olika håll.

Garpar och hanseater
Under 1100- och 1200-talen blev tyska Hansan Nordeuropas 
ledande politiska och ekonomiska maktcentrum. Affärsmän 
därifrån fick stor betydelse för Sveriges ekonomiska utveck-
ling. Birger jarl slöt en överenskommelse med Lübeck cirka 
1250 och med Hamburg 1261 som innebar att tyska affärsmän 
kunde verka i Sverige på gynnsamma villkor, bland annat 
genom att de befriades från skatter och tullar.

Tyskar fick stor betydelse för de svenska städernas ut-
veckling med Kalmar, Stockholm och Visby som främsta 
exempel. Svenska språket är sedan dess fyllt med lågtyska 
låneord som rör städernas förvaltning och näringar, till 
exempel betala, borgmästare, burskap, gesäll, handel, krö-
gare, köpman, mynt, rådhus, rådman, räkenskap, skräd-
dare, slaktare, snickare och stad. 

Tyskar gjorde också viktiga insatser för det uppsving 
inom bergsbruket som inleddes under 1200-talet. De bi-
drog med kapital, internationella handelskontakter samt 
teknisk, juridisk, organisatorisk och kommersiell kompe-
tens. Genom ortsnamn som Garpenberg och Garphyttan 
påminns vi om detta inflytande. Garp är nämligen ett 
fornsvenskt ord, med betydelsen bråkmakare och prat-
kvarn som blev ett öknamn på tyskar.

I det danska Skåne organiserade Hansan på 1200- och 
1300-talen omfattande sillfiske eftersom tillgången på sill 
då var mycket riklig i södra Östersjön. Kuststäderna från 
Simrishamn till Malmö har alla uppkommit till följd av 
detta fiske.

Bland medeltidens katedralbyggare har vi exempelvis 
mäster Gierlach och Adam van Düren, båda från Köln, 
som var verksamma vid Linköpings respektive Lunds 
domkyrkobyggen. Den berömde kyrkomålaren Albertus 
Pictor kom från Hessen.

Från bergsbruk till Ramlösa
Gustav Vasa begränsade Hansans makt i Sverige men 
Gustav och hans söner rekryterade samtidigt många tyska 

experter för att utveckla bergsbruk, metallindustri, bok-
tryckeri och handel. Störst betydelse hade införandet av 
stångjärnssmide (så kallat tysksmide) i de svenska bruken. 
Tyskar var även viktiga för att bygga upp en offentlig för-
valtning i den unga nationalstaten. Gustav Vasas rådgivare 
Georg Norman, född på Rügen, införde exempelvis ordet 
riksdag i svenskt statsskick.

Även under 1600-talet gjorde tyskar viktiga insatser 
inom bland annat bergsbruk och boktryckerier. Andra ex-
empel på tyska invandrare är arkitekten Nicodemus Tessin 
d.ä. från Stralsund och konstnären David Klöcker (adlad 
Ehrenstrahl) från Hamburg.

Under 1700-talet lade Frans Suell från Lübeck grun-
den till Malmös ledande företagardynasti Suell/Kockum. 
Johan Jacob Döbelius från Rostock upptäckte en hälsokäl-
la i Ramlösa och han pryder än i dag f laskorna därifrån. 
Bland storhandlarna i Stockholm fanns tyska invandrare 
som Christian Hebbe från Greifswald och Joachim Daniel 
Wahrendorff från Mecklenburg.

Carl Wilhelm Scheele från Stralsund var apotekare i 
Köping och en av de stora i kemins historia. Den tyske 
trädgårdsmästaren Bernhard Johan Bohnsack började odla 
gurkor i Västerås 1728, vilket sedermera gjorde Västerås 
känt som ”Gurkstaden”.

Hantverkare och företagsgrundare
De allra flesta judar som kom under de första decennierna 
efter att judisk invandring hade tillåtits 1782 var tyskar. 
David Hirsch från Mecklenburg och Heyman Schück från 
Oberschlesien grundade kattuntryckerier i Stockholm. De 
tryckte mönster på tunna, glatta bomullstyger. De kat-
tuntryckerier som tidigare hade funnits i Sverige var föga 
framgångsrika, eftersom de inte hade följt med i den inter-
nationella utvecklingen. Med den judiska invandringen blev 
det fart på branschen.

Till Göteborg kom Lazarus Elias Magnus från 
Mecklenburg samt Mendel Elias Delbanco och Wolf 
Michel Leman från Hamburg och blev viktiga affärsmän 
i staden. Philip Jeremias f lyttade från Mecklenburg till 
Norrköping och lade grunden till den viktiga företagsdy-
nastin Philipson.

Under 1800-talet kom en lång rad tyskar som byggde 
upp företag inom flera branscher. De bayerska bryggarna 
Franz Adam Bechman samt Franz Heiss och Georg 
Sellmann introducerade det bayerksa ölet respektive pils-
nern i Sverige. Wilhelm Becker från Hannover grundade i 
Stockholm landets första specialaffär för färg och fernissa 
samt landets första moderna färgindustri.

Bernhard Johan Bohnsack gjorde 
Västerås känt som ”Gurkstaden”.

I
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Fredrik Bünsow från Kiel blev den dominerande 
skogsindustriföretagaren i Sundsvall. Bröderna Carl och 
Wilhem Kempe från Stralsund grundade skogsindustri-
erna Modo i Ångermanland respektive Ljusne-Woxna i 
Hälsingland. Makarna Anna och Fritz Kramer grundade 
Hotel Kramer i Malmö. Wilhelm Wendt skapade Nordens 
första plastindustri, numera Perstorp AB.

De framträdande tyskar som kom under 1900-talet har 
ofta varit f lyktingar och i Sverige verksamma inom andra 
samhällsområden än näringslivet. Några sådana exem-

pel är ekonomerna Stefan Fölster och Rudolf Meidner, 
sociologen Joachim Israel, �radiodoktorn� Peter Paul 
Heinemann, författarna Nelly Sachs och Peter Weiss samt 
journalisten Cordelia Edvardson.

anders johnson är skriftställare och författare till boken 
”Garpar, gipskatter och svartskallar – Invandrarna som 
byggde Sverige”. Boken har av nättidningen Svensk 
Historias läsare utsetts till 2 010 års bästa bok om Svensk 
historia. 
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17  1 Mäster Gierlach, Köln – Linköping

 2 Adam van Düren, Köln – Lund

 3 Albertus Pictor, Hessen – Täby

 4 Nicodemus Tessin d.ä., Stralsund – Stockholm

 5 David Klöcker Ehrenstrahl, Hamburg – Stockholm

 6 Frantz Suell, Lübeck – Malmö

 7 Johan Jacob Döbelius, Rostock – Ramlösa

 8 Christian Hebbe, Greifswald – Stockholm

 9 Carl Wilhelm Scheele, Stralsund – Köping 

 10 Heyman Schück, Oberschlesien – Stockholm

 11 Lazarus Elias Magnus, Mecklenburg – Göteborg

 12 Philip Jeremias, Mecklenburg – Norrköping 

 13 Franz Adam Bechman, Bamberg – Stockholm

 14 Wilhelm Becker, Hannover – Stockholm

 15 Fredrik Bünsow, Kiel – Sundsvall

 16 Carl Kempe, Stralsund – Härnösand

 17 Wilhelm Kempe, Stralsund – Ljusne

INVANDrADe tySKAr 
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entreprenörernas historia
Vi har haft många entreprenörer i Sverige under de senaste 150 
åren och har till stor del dem att tacka för vårt välstånd. Men un
der ett halvt sekel var entreprenörerna satta på undantag, innan 
en ny vår slog in under 1990talet. | ronald fagerfjäll

Kampanjen Sätt fart på Sverige var 
landsomfattande. Konditori tre 
Hjärtan i Halmstad firade SAF-dagen 
1982 med specialgjorda bakverk med 
Fri Företagsamhets-symbolen som 
garnityr. Foto: tommy Stensson, 
SAF:s historiska arkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria.

jag kommer ihåg ett tillfälle 1981 då jag som tidningen 
Affärsvärldens redaktör bjöd in en grupp ”framtidens be-
slutsfattare” till ett seminarium med anledning av tidningens 
80-årsjubileum. Mitt öppningsanförande handlade om beho-
vet av tusentals nya entreprenörer i en tid då informationstek-
nik och bioteknik kunde väntas omvälva näringslivet. Idéerna 
hade jag plockat upp under några resor till Silicon Valley i 
Kalifornien och till Japan under 1970-talet. De flesta oppone-
rade sig mot det som jag påstod. Tvärtom skulle våra duktiga 
storföretag och politiker klara utvecklingen själva utan små-
företagare som ju inte hade några resurser bakom sig.

En av de inbjudna unga männen, unga kvinnor fanns 
det färre, frågade om jag med entreprenörer menade be-
gravningsbyråer eller grävmaskinföretag. Den frågan hade 
jag fått tidigare.

Men senare under decenniet kom entreprenördebatten 
igång, även i Sverige. Intresset har sedan ökat hela tiden. För 
några år sedan höll jag en föredragsserie om entreprenörernas 
historia i Sverige på lärarkvällar i förlaget Libers regi och blev 
väldigt stimulerad av kunskapen och intresset som publiken 
visade. Libers förläggare Per-Olof Bergsten beställde på stå-
ende fot en bok i ämnet. Det är den som nu har kommit.
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Entreprenörernas guldålder
Entreprenörer har vi haft många i Sverige de senaste 
drygt 150 åren, oavsett vad vi kallat dem. Särskilt entre-
prenöriella var svenskarna före 1920-talets kris. Själva 
grundartiden började på allvar några decennier efter 1850 
då Sverige med en rad liberala reformer hade anslutit 
sig till en våg av frihandel och liberalisering som kom 
från Storbritannien. Älv efter älv rensades för f lottning 
till nya sågverk längs Norrlandskusten. Stålföretag som 
Sandviken, Munkfors och Domnarvet investerade i ny 
brittisk teknik. Staten gick in och styrde upp järnvägsbyg-
gandet med en stambana. Jordbruket anammade ny teknik 
och textilindustrin rustades upp. Stockholm blev värl-
dens telefontätaste stad när Henrik Cedergren och Lars 
Magnus Ericsson jobbade i par. André Oscar Wallenberg 
satte med Stockholms Enskilda Bank igång ett förlopp 
som även ledde till Handelsbanken och Skandinaviska 
Banken. Alfred Nobel blev krutkung och Gustaf de Laval 
startade Sveriges första multinationella tillverkningsföre-
tag. Verkstadsföretagaren Jean Bolinder var den främste i 

en stor grupp som anammade idéer om tillverkningsteknik 
från England och Amerika.

Men trots att en miljon fattiga svenskar utvandrade 
fanns det länge gott om billig arbetskraft. Så illa som i det 
tidiga 1800-talets England var det inte, men de arbetare 
som vistades i de nya fabrikerna 12 timmar om dagen hade 
svårt att föreställa sig att de nya entreprenörerna någonsin 
skulle berika några andra än sig själva. 

Europas högsta arbetarlöner
Vändningen kom efter första världskriget när politikerna 
för att avvärja en revolution införde både åtta timmars 
arbetsdag och allmän rösträtt. En nästan lika viktig för-
ändring var att kommunerna ålades att ta hand om lock-
outade arbetarfamiljer. I ett slag var maktförhållandena 
mellan arbetare och företagare förändrade. Till bilden av 
en väldig omvälvning bidrog att arbetarna efter världskri-
gets ”superinflation” hade Europas högsta löner och att de 
svenska politikerna drev hårdvalutepolitik. Nu gällde det 
för företagen att rationalisera eller dö.

Man kan nog säga att Sveriges företagarunder ska-
pades i detta stålbad på 1920-talet då banker tvingades 

ta över en tredjedel av storföretagen och arbetslösheten 
växte. De företag och anställda som blev kvar efter 
kraftiga rationaliseringar klev in i världseliten. Svenska 
arbetarlöner kunde för första gången öka snabbare än 
tjänstemannalöner. Företagsledare, fackföreningsledare 
och politiker började gradvis förstå omvandlingens roll. 
I slutet av 1930-talet genomförde man studier som ledde 
till den ”svenska modellen” i Saltsjöbadsavtalet. Den 
innebar att företag och anställda skulle dela resultatet av 
den rationalisering man kunde åstadkomma. I centrum 
för modellen fanns oberoende tidmätning, efter ameri-
kansk modell. Tidmätningen var så viktig att ordföran-
den för rationaliseringsrörelsen i Sverige, Volvochefen 
Assar Gabrielsson, trodde att det var för detta och inte 
personbilarna som han skulle bli ihågkommen. 

Från cykel till bil
Resultatet blev spektakulärt. Som liten pojke bodde 
jag vid en väg som ledde till ett medelstort varv. Där 
knattrade i början av femtiotalet en och annan så kallad 

lättviktare bland alla arbetarnas cyklar klockan sex på 
morgonen. Tio år senare kom åtminstone hälften av job-
barna i egen bil. Reallönerna för vanliga arbetare hade 
fördubblats på bara ett decennium! Alla svenskar skulle 
nu ha pv, tv och wc.

Jag berättar om den här entreprenörprocessen, inte 
bara i själva boken utan också i en medlagd dvd-film. Det 
slumpade sig så att bokskrivandet i tid sammanföll med det 
filmprojekt som TV4 Fakta, Svenskt Näringsliv, Centrum 
för Näringslivshistoria och filmaren Carl Magnell genom-
förde. Det gick att kombinera de båda projekten om entre-
prenörer på ett spännande sätt.

Företagsundret tog paus
Varför tog plötsligt det svenska företagsundret paus? 
Till stor del hade det att göra med att man vid den här 
tiden förklarade bort entreprenörens roll och gav poli-
tikern en makt som inte gick att använda på ett kon-
kurrenskraftigt sätt. Den svenska tredje vägens politik 
skulle steg för steg ge löntagarna och medborgarna den 
oinskränkta makten över produktionen, det hävdade den 
tredje vägens ideologer. Men Sverige visade i ett fullska-

En av de inbjudna unga männen 
frågade om jag med entreprenö-
rer menade begravningsbyråer  
eller grävmaskinföretag.
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leexperiment att även en mildare form av korporativism 
och planekonomi får tillväxten och omvandlingen att 
stanna av.

Så var läget den där kvällen 1981 då arbetarrörelsen 
var på väg tillbaka till makten med budskapet att lönta-
garfonder skulle köpa företagen med deras egna vinster. 
Efterkrigstidens entreprenörer hade till stor del redan 
f lyttat eller skulle f lytta utomlands, sådana som bloms-
terhandlaren Nygren, möbelhandlaren Kamprad och för-
packningstillverkaren Rausing. Jag råkade hålla ett före-
drag om entreprenörskap när en era just tycktes vara slut. 
Lika intressant som att diskutera semlor på påskafton.

Men det spännande med historien om Sveriges en-
treprenörer är att förutsättningarna vände så snabbt. 
Näringslivet avreglerades och liberaliserades igen och 
långsamt; efter en stor finans- och bankkris kom entre-
prenörskapet till heders igen. En ny generation företa-
gare skapade nya tillväxtföretag inom tjänster, finanser 
och service. En ny uppkäftig generation inom finan-
ser, informationsteknik och underhållning utmanade 
den gamla eliten. Få av Europas länder har anammat 

den nya globala ekonomin så helhjärtat som Sverige. 
Industriarbetarens tid är över. I hans ställe har det kom-
mit övervakare, montörer, servicetekniker, program-
merare, systemtekniker, supportpersonal, instruktörer, 
guider, säljare, artister och servitörer för att bara nämna 
några få i den nya mångfalden. Vartenda industriföretag 
sysslar alltmer med service och utbildning.

Miljontals frisläppta företagare
Ungefär år 1993 inträdde en ny era i världens ekonomi. 
För första gången sedan Storbritanniens stormaktsdagar 
på 1800-talet skapades en ny världsekonomi med miljon-
tals frisläppta företagare i länder som Ryssland, Kina och 
Indien. Den så kallade Uruguayrundan öppnade världs-
handeln och en informationsrevolution med internet och 
mobiltelefoner öpnnade kontaktytorna. Resten har vi i 
färskt minne. Sverige har fått ovanligt många företagare i 
den processen även om vi fortfarande lider av sviterna från 
den era då vi motarbetade privat ägande.

Historien ger ingen anledning att vara pessimist. 
Under vartenda ett av decennierna efter 1850 har svensk-
arnas BNP per kapita ökat med minst 17–18 procent, 
ofta dubbelt så mycket. Ju bättre fart det är i omvärlden 
och ju f ler företagare det finns i ekonomin desto bättre 
går det. 

Läget när bokens berättelse slutar och detta skrivs är 
helt enkelt bättre än någonsin för nya tekniska omvand-
lingar och genombrott. Håll särskilt ögonen på energi- 
och jordbrukssektorerna där behovet av förändring är tyd-
ligast. Entreprenörer, sådana som presenteras i stort antal i 
boken, söker sig till de områden där de har störst chans att 
få belöningar. Skillnaden mot 1850 är bara att entreprenö-
rerna i dag är tusentals gånger f ler.

ronald fagerfjäll är författare och ekonomijournalist. 
Han har tidigare varit chefredaktör på Affärsvärlden och 
skrivit flera böcker om näringslivshistoria. Artikeln bygger 
på hans nya bok ”Entreprenörernas svenska historia” (Liber). 

Gustaf Dalén var uppfinnare och en sann entreprenör. 
Här har han tagit med sig en cykel in ifotostudion. Han var 
under en period mycket fascinerad av detta åkdon och 
försökte bl.a. förbättra dess bromssystem. AGA:s histo-
riska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Boken skildrar det 
svenska entreprenörska-
pets historia från mitten 
av 1800-talet, då Sverige 
släppte företagandet 
fritt, till nutid. Många 
både kända och mindre 
kända entreprenörer 
porträtteras livfullt 
och ger perspektiv 
och förståelse samt sking-
rar ”historielösheten” för många läsare. Vinn 
boken i korsordstävlingen på sid 50!

Läs mer!
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Ty sorgens och saknadens rosor 
Du samlat i dotterlig famn 
Och skapat av tårstänkta blomster  
en tryggad fristad och hamn.

Långt stoltare äreminne 
Än florbehängd lagerkrans 
Kan vördnaden fläta den döde 
Av oförgänglighets glans.

Du ville de många unna, 
Vad livet ej skänkte dem,  
Och kärlekens fredade tillflykt 
För åldern – i eget hem.

alma hedins affärsidé kunde inte uttryckas bättre än 
med dessa strofer ur en dikt som Tullia Ljungh tillägnade 
henne 1925, men det hela startade redan fyra år tidigare. I 
maj för 90 år sedan fick Stockholms tidningsläsare ta del 
av ett angeläget upprop som inleddes: ”Lyxen med blom-

mor vid begravningar överskrider ofta det skönas gräns”. 
Avslutningsvis beskrevs projektet:

Influtna medel skola användas till uppförande av 
större eller mindre hus i städer eller på landet, vilka 
för beräknat underhållskostnadspris skola uthyras till 
gamla personer. Varje dylikt hus skall kallas ”Blomster-
gården”. Omkring dessa hus skola blommor och gröna 
växter planteras till minne av de döda och till glädje 
för de levande. 

Undertecknare var Anna och Hjalmar Branting (f.d. 
statsminister), Anna och Nathan Söderblom (ärkebiskop) 
samt 15 landshövdingar, några vänner till idégivaren Alma 
Hedin, liksom författaren Ellen Key och skalden E.A. 
Karlfeldt. Var och en som sympatiserade med affärsidén 
kunde bidra genom att i dödsannonser införa ”Tänk på 
Blomsterfonden” och med hjälp av moderniteten postgiro 
överföra en penninggåva. De anhöriga underrättades med 
en vacker blankett från fonden. 

Blomsterfondens grundare 

Alma Hedin
Alma Hedin kände stark empati med gamla som saknade  
ett drägligt boende, samtidigt upprördes hon över de över  
drivet stora summor som gick till begravnings blommor. 
Lösningen var att försöka få folk att i stället ge pengarna 
till en fond som byggde äldreboende. | anita l. du rietz
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Många välkomnade förslaget men, som Alma själv upp-
riktigt beskriver i sina memoarer I minnets blomstergårdar, 
strömmade inte pengarna alls in av sig självt och några hus 
kom ursprungligen inte att uppföras. Överståthållaren i 
Stockholm som hade åtagit sig ordförandeskapet i stiftelsen 
Blomsterfonden blev snart bekymrad över ekonomin. Men 
genom att några enskilda satsade stort – en framgångsrik 
entreprenör, en förmögen dam som krävde att andra han-
delsmän skulle donera lika mycket som hon, liksom Almas 
nära vän Axel Lagrelius på Generalstabens Litografiska 
Anstalt (21 år i styrelsen) – kom verksamheten ändå igång.

Byggnationerna börjar
Avgörande var kanske att Stockholms stad gratis ställde 
en tomt till stiftelsens förfogande, Rödabergsgatan 1 

senare utvidgad även till nr 3, vid Sankt Eriksplan i 
Stockholm. Alma Hedin beskriver i sina memoarer hur 
hon njöt av att hålla på med planeringen och ritningarna 
fram till dess den första Blomstergården stod färdig i sep-
tember 1925 med plats för 150 hyresgäster. Varje hus fick 
en värdinna. Organisationen av denna sorts verksamhet 
var något som Alma hade erfarenhet av och lyckades väl-
digt väl med. 

Ganska snart insåg fondens ledning att blomstercheck-
arna inte förslog för det stora behov som visade sig finnas. 
Hyresgästerna uppmanades att sätta in ett belopp i fonden 
med ränteavkastning och som senare tillföll fonden. Andra 
kunde bli stödjande medlemmar genom årlig avgift och 
därmed ställa sig i bostadskön. Den andra stora byggnatio-
nen skedde år 1931 vid Ringvägen för över 800 hyresgäster.

Ovan: Tackkort med vy från första Blomstergården med blommor i 
rabatterna. Blommorna skulle både vara till glädje för de boende och 
till minne av de avlidna, vars minne man hedrat med penninggåvor till 
fonden. Föreningen Blomsterfondens historiska arkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria.

Höger: Alma Hedin (damen till vänster) tillsammans med vänner, 
1925. Föreningen Blomsterfondens historiska arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.
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Alma Hedin kvarstod i styrelsen som dess obestrid-
liga ledare fram till 1949 då hon avgick vid 73 års ålder. 
Hon avled 1958, 82 år gammal och kunde då glädja sig åt 
att ett modernt sjukhem prospekterades i Älvsjö, norra 
Liseberg, med plats för över 350 lägenheter när det var 
fullt utbyggt. Då var själva affärsidén spridd inte bara 
runt om i Sverige utan också till Norge, England och 
Tyskland liksom Sydafrika.

Brodern Sven Hedin stödde
Alma Hedin härstammade från två ansedda släkter. 
Fadern var stadsarkitekt i Stockholm med en anfader som 
var Gustav III:s livmedikus, och på mödernet hade hon 
rötter i den kända bryggarsläkten Westman. Modern hade 
fått universitetsutbildning, mormodern var författarinna 

och morfadern prost och vän med Esaias Tegnér. Almas 
äldste bror Sven Hedin (1865–1952) kom att vara ett stort 
stöd i hennes tidiga projekt med påföljd att hon, liksom 
andra syskon, åtog sig sekreterarsysslor åt den berömde 
upptäcktsresanden under hans senare år. Barnen fick ofta 
höra att fadern var en oförvitlig ämbetsman, i tider där 
byggmästare i staden slogs om tomterna. 

Men större samhälleligt anseende ledde också till fler 
inbjudningar och kontakter i de högsta skikten i staden, 
med den paradoxala konsekvensen att hushållets materi-
ella standard (kläder, inredning och fester) inte kom att 
stå i paritet med nivån i de kretsar familjen rörde sig. 

Tidigt utvecklade Alma en lyhördhet för de svaga 
i samhället och i likhet med sina generationskamra-
ter beundrade hon Florence Nightingale. Vid en resa 
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till London med den berömde brodern år 1911 fick hon 
både se nöden i East End och på en mottagning träffa 
Livingstones dotter: ”han som offrade sitt liv för stackars 
fattiga negrer i Afrika. Hela framvåden av hennes bruna 
sidenklänning från urringningen ned till golvet var över-
sållad av juveler. Om hon hade sålt dem skulle hon ha 
kunnat skicka en hel skara missionärer till Afrika” skrev 
Alma i sin dagbok efter mötet.

Arbetarhem och stadsfullmäktige
Alma hörde talas om Agnes Lagerstedt, lärarinnan på 
Östermalm, som hade studerat Settlementrörelsen i 
East End och som på 1890-talet skapat AB Stockholms 

Arbetarhem vid Sibyllegatan 50 i Stockholm. Hon fick ar-
beta under Agnes Lagerstedt och hålla i praktiska frågor. 
Här föddes idén att själv starta en liknande verksamhet.

År 1906 hörde Alma talas om Wilhelm Govenius tes-
tamente som hade samma mål som hon, och efter kontakt 
fick hon ansvar för verksamheten vid byggnationen och 
driften av tre hus med 90 lägenheter för barnrika familjer 
ur arbetarklassen, vid Gamla Maria skolas gård (Wollmar 
Yxkulls gata i Stockholm). I dag har fastigheterna försålts 
och stiftelsen lämnar bidrag till främjande av vård och 
uppfostran av barn samt utövande av hjälpverksamhet 
bland (ekonomiskt) behövande. Här arbetade Alma Hedin 
i 20 år och fick en mycket stor erfarenhet av de ekono-
miska, fysiska och moraliska svårigheter som de fattiga i 
Stockholm på den tiden upplevde.

Många gamla sökte sig förgäves till Govenii minne 
och så uppstod tanken med ett riktat boende till de äldre. 

Mot sin vilja, men med stor nyfikenhet, hade Alma 
Hedin 1911 blivit invald för Högern i Stockholms stads-
fullmäktige (ett decennium före allmän rösträtt för kvin-
nor i Sverige). Hennes socialliberala hängivelse tvingade 
tidvis fram en röst emot partilinjen och hon insåg under 
dessa sex år att relativt lite gick att uträtta för de behö-
vande den politiska vägen. 

Idén väcktes på begravning
Stockholm byggdes med höga hus och var på god väg att 
omvandlas till ett modernt välfärdssamhälle. Det gällde 
att entreprenörsvägen hitta en god idé som tilltalade all-
mänheten, finna eldsjälarna, och med goda kontakter få 

politikerna att erbjuda mark till den första tegelstenen. 
Detta var entreprenören Alma Hedins affärsidé, när hon 
liksom många i sin samtid, såg nöden och behoven bland 
de fattiga och gamla i Stockholm. 

När fadern dog 91 år gammal år 1917, kom 91 blom kransar 
till hans jordfästning, och vid det tillfället skickade några 
vänner pengar med ett kort ”Till någon av Dina fattiga i 
stället för en krans på Farbrors bår”. I samma efterföljd kom 
således Blomsterfonden att skicka ut en vacker blankett till 
de anhöriga med texten ”För hedrande av minnet av NN har 
föreningen Blomsterfonden i Stockholm mottagit gåvor för 
främjande av sitt syftemål, hem och vård åt gamla”.

anita l. du rietz är fil.dr i nationalekonomi, arbetar 
som associerad forskare vid Centrum för Näringslivs-
historia och är aktuell med boken ”Svenskornas företag-
samma historia”. 

i likhet med sina generationskam-
rater beundrade hon Florence 
Nightingale.

Blomsterfonden finns kvar än i dag och huvudkon-
toret ligger i villa Svalnäs, byggd av Henrik Palme, 
grundaren av förstaden Djursholm. 

Medlemsantalet uppgår till över 24 500 (maj 
2011). Blomsterfonden förvaltar även 18 stiftelser. 

I dag finns 981 moderna lägenheter för äldre för-
delade på följande platser i Stockholm: Körsbärs-
vägen, Liseberg (Älvsjö), Ringvägen, Röda Bergen, 
Svalnäs (Djursholm)

Blomsterfonden finns kvar än i dag



UDDA FÖREMÅL

Denna ordförandeklubba i älghorn ingår 
i LRF:s historiska arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria. Klubban har återfunnits 
bland arkivarien Tore Johanssons personliga 
handlingar och föremål. Han var idéhistoriker 
med inriktning på det kooperativa området, 
verksam som LRF:s egen arkivarie under 1970- 
och 1980-talen. 

Johansson var en framstående LRF-forskare 
som bland annat har skrivit ett flertal böcker 
och artiklar, och han var med vid starten av 
Föreningen Kooperativa Studier 1981, då den för-
sta Kooperativ årsbok gavs ut. Tore Johansson 
hade plockat på sig en hel del handlingar och 
kuriosa under årens lopp, och denna klubba fick 
han i present av någon av LRF:s nordligare av-
delningar. 

Vill du läsa om LRF:s spännande historia kan 
du gå in på den nya historiska webbplatsen!  
 
www.lrfhistoria.se
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Vänster: Silverfärgade bokstäver som står ut 
mot däcket i bakgrunden, längst ned plats för att 
hänga upp ett almanacksblock. Gummifabriken i 
Gislaved etablerades redan 1895. Däck, ursprung-
ligen av naturgummi, blev den viktigaste artikeln 
och kom att tillverkas fram till 2002 när ägaren 
Continental lade ned verksamheten – andra delar 
av gummifabriken har dock överlevt som egna 
avknoppade företag.

en del donationer gör en gladare än andra, som när 

en skäggig bryggare en dag vandrade in till Centrum för 

Näringslivshistoria med en stor väska. Inte nog med att 

han, Mats Krantz, själv visade sig vara en intressant del 

av näringslivshistorien i en annan bransch (Vi hoppas 

få återkomma med en artikel om hans erfarenhet av att 

modernisera bryggerier i Östeuropa vid tillfälle.) – väskan 

visade sig dessutom innehålla något alldeles fantastiskt! 

Om väskan skriver Mats Krantz:

Nils Robert Magner föddes i Stockholm den 2 juli 

19 03 . Efter studenten började han läsa juridik, men 

avslutade aldrig sina studier, utan tvingades förmod-

ligen av ekonomiska skäl att arbeta i olika säljande 

befattningar till dess kriget bröt ut 193 9 . Han deltog 

som Finlandsfrivillig i Rovaniemi, och sedan av och 

till som inkallad i det svenska försvaret. Efter kriget 

flyttade han till Göteborg, där han först arbetade på 

Gamlestadens fabriker och därefter hos Tre tryckare. 

Han slutade där och började som resande för Malmö 

Reklamfabrik någon gång på 19 5 0-talet, vilket han 

gjorde till dess han gick i pension 19 7 1 .

Han dog 14 april 1984, och när jag som hans svärson 

hjälpte till att röja efter honom, hittade vi en väska med 

varuprover från hans tid som handelsresande i präglade 

skyltar, vilket var Malmö Reklamfabriks specialitet. 

Min svärmor ville slänga väskan, men jag tyckte att det 

vore synd och behöll den. Den har stått i ett hörn utan 

att göra väsen av sig, men när jag fick höra talas om 

Centrum för Näringslivshistoria tänkte jag att denna 

unika väska gör mer nytta där än hemma i min källare. 

På följande sidor bjuder vi på ett smakprov på väskans 

innehåll:

edward blom är Företagsminnens chefredaktör samt chef, 

särskilda projekt på Centrum för Näringslivshistoria. Han 

är även bekant från diverse radio- och tv-program om mat, 

dryck och historia. foto: michael folmer

EN HANDELSRESANDES SKYLTAR

En något udda tandborsttyp med vågräta borst. 
Skylten har hål där man antagligen skulle fästa 
någon sorts hylla eller hållare att hänga tand-
borstarna som skulle säljas i.

företagsminnen 2011:3
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Ovan höger: Eskilstuna brukade kallas Smedstaden 
och var berömd för sina knivar, verktyg och andra 
smidesartiklar. I denna skylt är det en hållare för 
almanacksblad i mitten och något som ser ut som två 
små riktiga filar som är fastsatta i skylten, men kanske 
har de bara lyckats skapa illusionen genom prägling 
och färgsättning.

Vänster: Skylten är av plast men ser ut som glas med 
blå bakgrund. Nertill almanacksblad. Rakblad var un-
der första halvan av 1900-talet en produkt kring vilken 
man satsade extremt mycket på marknadsföring, sär-
skilt i form av skyltar, rakbladsställ etc. Matador var 
ett svenskt märke, tillverkat i Halmstad, som naturligt-
vis fått sitt namn efter tjurfäktarens vassa klinga.

Ovan vänster: Verktygen är inte äkta, men vid en 
snabb blick ser det så ut: de står kraftigt ut, är detal-
jerade och det svarta och silverfärgade ser ut som 
järn och stål. Flera av skyltarna i samlingen utmärker 
sig med att saker i annat material infogats i kartong-
en, vilket ger ett mycket speciellt intryck.
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Charmig kastrullskylt. Bäcklunds Metallavurfabrik i Skellefteå 
tillverkade kastruller, mjölkflaskor, diskbaljor m.m. fram till 
1941 då kopparbristen blev kännbar. Därefter var det alumi-
nium som gällde. Verksamheten pågick ända till 1988 då 
företaget lades ned.
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Stern dammsugare, ett märke vi inte lyckats hitta någon information om – men skylten är härlig.

Pierre Robert grundades av två till Mal-
mö invandrade tyska bröder vid namn 
Wulff. De drev frisörsalong, med tiden 
en hel liten kedja, och utökade verk-
samheten med skönhetsprodukter. På 
somrarna klippte sig prinsessan Sibylla i 
deras sallong i Falsterbo. På 1900-talet 
blev man officiell hovleverantör. Passan-
de nog är skylten på tyska, prinsessans 
och företagsgrundarnas modersmål.

Skylten är i papp och tänkt att vikas ihop 
till ett cigarettpaket, fast en meter högt. 
En söt pingvin som röker känns inte helt 
”pk” i dag, och även om märket KOOL 
fortfarande förekommer känns det inte 
så säljande med tanke på den hemska 
sjukdomen KOL som vanligtvis uppkom-
mer p.g.a. tobaksrökning ...

Även här känns det nästan som en riktig 
såg som sitter fast i skylten.  Stridsberg 
& Björck grundades redan 1868 i Tors-
hälla och flyttade 1879 till Gullöfors 
Bruk vid Trollhättan. Deras sågar hade 
en gång världsrykte, men verksamheten 
lades ner i början av 1990-talet.
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det spred sig väl inte som en löpeld, men snabbt nog: 
tippningsraseriet. Från mitten av 1920-talet dök tipstäv-
lingar upp i fotbollens kölvatten. Allsvenskan startade 1924. 
Intresset för tips löpte tvärs över Sverige, från Göteborg till 
Stockholm och med utlöpare till Skåne i söder och Gävle i 
norr. Tippandet arrangerades i de flesta fall av idrottsklub-
barna själva, men också privatpersoner såg möjlighet att 
tjäna en hacka som bookmakers. Inte sällan var det på stora 
arbetsplatser inom industrin, som tippningen florerade. 
SKF i Göteborg ansågs vara en riktig härd för spelande. 
Arbetsgivarna såg inte med blida ögon på denna aktivitet 
som stal tid och uppmärksamhet från arbetet.

Inte heller myndigheterna kunde acceptera det tilltagande 
spelandet: allt spel i Sverige var nämligen förbjudet –  
förutom de lottsedlar som såldes för kulturändamål av stat-
liga Penninglotteriet. Polisen eller länsstyrelsen kunde be-
vilja dispens för tombola, lotterier eller andra harmlösa sätt 
att försörja föreningslivet. Vinsterna var enkla varor: ett kilo 
kaffe, en broderad löpare, eller stickade vantar. Men nu kom 
tipset och lockade med pengar. Kanske inte storkovan, men 
det lilla extra, och sedan var det ju spänningen.

En bräsch i bålverket mot vadhållning hade redan 
öppnats. År 1923 fick hästsporten tillstånd till totalisa-
torspel vid trav- och galoppbanor. Det försvagade argu-
menten mot tipset, men lag var ju lag och måste upprätt-
hållas. Spelarrangörer drogs inför rätta och bötfälldes 
under de senare åren av 1920-talet, men det var ganska 
lönlöst. Smarta arrangörer började använda bulvaner och 
fortsatte verksamheten, medan de hederliga, däribland 
många av fotbollens småklubbar, hindrades. Processerna 
utrotade inte spelet men krattade manegen för de sam-
vetslösa aktörerna.

Drömmen om den stora vinsten
Tipset kom från England och spreds under 1920-talets 
högkonjunktur. Det fick sedan faktiskt skjuts av depres-
sionen, som likt en tsunami sköljde in över den svenska 
ekonomin på hösten 1929. Dess effekter i form av arbets-
löshet och ekonomisk modlöshet varade långt in på det 
följande decenniet. Men tipset blomstrade: drömmen om 
den stora vinsten blev ännu viktigare i takt med att verk-
ligheten såg allt dystrare ut.

Att bekämpa spelet var först en angelägenhet för 
den lokala ordningsmakten. När tippningen nådde 
Stockholm blev den ett nationellt problem. Regeringen, 
som sedan hösten 1932 var socialdemokratisk, tillsatte en 
utredning som kom med två förslag. Det ena gick ut på 
att skärpa lagen och se till att den tillämpades hårdare. 
Det andra, som utredaren förordade, innebar att staten 
kunde tillåta viss vadhållning om idrotten fick överskot-
tet av verksamheten. Den tanken vann gehör hos f ler-
talet remissinstanser, och regeringen föreslog detta till 
riksdagen. 

Motvillig legalisering
Riksdagsdebatten blev livlig och hade den intressanta 
kryddan, att regeringen tycktes argumentera mångordigt 
och starkt mot det egna förslaget. Tippning borde egentli-
gen inte tillåtas, slog handelsministern Fritjof Ekman fast. 
Han betecknade spelintresset som ”osunt” och gick särskilt 
till angrepp mot de privata spelarrangörerna, som drevs av 
”vinstbegär”. Inte heller idrottsrörelsen vore betjänt av att 
gynnas genom att spelandet stimulerades. Men spelet hade 
nått en sådan omfattning att det inte fanns utsikter att 
förbjuda det. Därför borde det tillåtas under kontrollerade 

Att gasa för att bromsa: 
därför startades tipstjänst
På 1920-talet blev illegalt fotbollstips den stora flugan. När staten 
inte kunde stävja det blev lösningen i stället att tillåta spelet un-
der ordnade former. Snart var AB Tipstjänst en del av folkhemmet, 
men uppkomsten ur den illegala spelverksamheten var något som 
nogsamt förträngdes. | hans de geer 
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former, åtminstone tills vidare. På längre sikt borde ett 
totalförbud åter kunna komma i fråga.

De två kamrarna i riksdagen kom till olika beslut. Det 
gav regeringen en handlingsfrihet, och i början av juni 
utfärdades en ny förordning om vadhållning i idrotts-
sammanhang. På förslag av Överståthållarämbetet i 
Stockholm beslöts att koncession för att arrangera spel 
skulle ges till endast en arrangör. Femton ansökningar 
lämnades in. Kvaliteten var mycket ojämn, men det fanns 
några starka kandidater.

Den vinnande ansökan kom från ett  konsortium 
med generalmajor Gösta Lilliehöök som främsta 
namn. Lilliehöök var väl etablerad i ledningen för i 
Riksidrottsförbundet (RF). Med i gruppen fanns ledamo-
ten i Svenska Fotbollförbundets verkställande utskott, Carl 
Albert Ledin, ombudsmannen Arthur Östlund samt ad-
vokaterna Bertil Ahrnborg och Nils Öhman. Deras tanke 
var att bilda ett aktiebolag, som under statlig kontroll 
skulle arrangera tips och från vilket tio procent av brutto-
intäkterna skulle överföras till RF för vidare fördelning. 

Illegala nätverk gav snabb etablering
Konsortiet fick den 24 september 1934 tillstånd att ar-
rangera vadhållning, och hela överskottet skulle gå till 
idrotten. Aktiebolaget Tipstjänst bildades den 4 oktober 
och redan 16 dagar senare genomförde det sin första tips-
omgång. Hur var detta möjligt? Det nya bolaget hade 
skaffat ett kontor på Vasagatan i Stockholm och hade 
inom några veckor ett vidsträckt nät av ombud ute i lan-
det. Denna försäljningsorganisation uppstod inte genom 
ett trollslag. Rimligen hade det nya bolaget fått tillgång 
till ett eller f lera av de illegala nätverk för tippning som 
fanns sedan tidigare. 

Bland bolagets grundare fanns överraskande många 
namn från Örebro och Gävle. Ordförande i styrelsen 
blev riksdagsmannen och redaktören för Örebrokuriren 
Harald Åkerman. Vice ordförande blev Gösta Lilliehöök 
och styrelseledamöter var Carl Albert Ledin, Artur 
Östlund och Bertil Ahrnborg. Östlund var ombudsman 
i Svenska Tobakshandlarnas Riksförbund och företrädde 
den viktigaste kategorin bland ombuden ute i landet. 

Ove Prim, själv administrationsdirektör på AB Tipstjänst, lämnar in en tipskupong i slutet av 1960-talet. Foto: Bertil 
Reijbrandt, Svenska Spels historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Carl Albert Ledin var kommunalkamrer och politiker i 
hemstaden Gävle. Han utsågs på våren 1935 till verkstäl-
lande direktör i Aktiebolaget Tipstjänst och förblev på 
den posten i över ett kvarts sekel. Men det var varken 
Ledin, Åkerberg eller Lilliehöök som såg till att bolaget 
kom i gång. Det var John Helge Walter.

Direktören som försvann
John Helge Walter var direktören som försvann: bort från 
bolaget och ut ur dess minne. Han var kapten på skutan 
när den sjösattes och fick vind i seglen. Det fanns nog skäl 
för att han ersattes i bolagsledningen när rutiner skulle 
formas, regler skrivas och organisationen mejslas ut: i så-
dant låg inte hans styrka. Men Walter visste vad som skul-

le göras i ett tipsbolag. Det var han som hade kontakt med 
ombuden, det var han som valde de engelska matcherna 
på kupongerna och det var han som ordnade rapporte-
ringskedjan med resultaten på lördagskvällen. Utan Walter 
hade det nystartade Tipstjänst haft betydligt trögare i 
portföret och kanske inte fått det omedelbara genomslag 
som bäddade för succé.

För en oväntad succé blev det. Verksamheten växte 
raskt, intäkterna ökade så att inom något år framstod 
det som orimligt att idrotten skulle ha alla dessa pengar. 
De gick i stället in i statsbudgeten. De illegala konkur-
renterna och de utländska sopades av banan. Tippningen 
rullade på med full kraft av sig själv, bolaget gjorde inga 
ansträngningar att marknadsföra sin produkt. Tvärtom, 
i uppdraget från staten låg att dämpa intresset hos kun-
derna. Bolaget vidtog en rad åtgärder för att försvåra till-
gängligheten, till exempel att f lytta inlämningstiden för 
tipset till torsdagen för att de som fick lönen på fredag 

inte skulle kunna spela bort den omedelbart. Men om-
sättningen bara växte. När bolaget på våren 1937 slopade 
tipset varannan vecka blev det ramaskri bland kunderna, 
som på nytt sökte sig till de olagliga engelska tipsku-
pongerna. Efter en tid återgick Tipstjänst till att ordna 
tips varje vecka under säsongen.

Tidig fallskärm
Men varför försvann Walter ur bolagets historieskriv-
ning? Han var en skurk som fick sparken, sade någon 
sentida chef i bolaget. Han hade något fuffens för sig, 
kanske förskingrade han, sade en annan. Sanningen är 
att han lämnade bolaget efter en tvist med styrelsen om 
sin ersättning. Han fick de amplaste lovord i protokollet 

för sina insatser och en rejäl fallskärm dessutom. Men 
han passade inte längre i bilden. Walter var länken i bo-
laget till dess ursprung i den illegala spelverksamheten. 
Den förbindelsen förträngdes i bolagets kollektiva minne 
allt eftersom tiden gick. Tipstjänst skulle ju vara alterna-
tivet till det illegala spelet och stå för redbarhet, säkerhet 
och kontroll. Tipstjänst styrdes av arbetarrörelsens främ-
sta företrädare och byggde upp den svenska modellen på 
spelmarknaden. När bolaget fått upp farten fanns inget 
bruk för en slarvig, men påhittig och drivande entrepre-
nör med rötterna i det illegala spelet.

hans de geer är docent i historia, knuten som senior 
advisor och forskningsledare till Centrum för Näringslivs-
historia samt som adjungerad professor till Stockholm School 
of Economics in Riga. Han var under många år adjungerad 
professor i företagshistoria och dito etik vid Handelshögsko-
lan i Stockholm.

En bräsch i bålverket mot vadhåll-
ning hade redan öppnats

I boken Statens spel ger professor Hans De Geer den samlade 
bilden av den svenska spelpolitiken och de statliga spelbolagens 
historia från mellankrigstiden till början av 2000-talet. Boken 
är den första i en serie om statliga företag. Den har producerats 
av Centrum för Näringslivshistoria och ges ut på Atlantis förlag 
under september 2011.
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den 30-åring som får frågan om vem Curt Nicolin var 
blir troligen svaret skyldig. Men säkert inte så länge. Det 
går ju ganska snabbt att googla. 60-åringen kommer nog 
oftast ihåg att Nicolin ledde ASEA under lång tid, att han 
gjorde en storstädning av SAS och att han ställde till med 
en storkonflikt på arbetsmarknaden 1980. Kanske erinrar 
sig den tillfrågade att Nicolin skulle ha betecknat denna 
konflikt som en ”investering för framtiden”. 

Med stor sannolikhet minns 60-åringen säkert också 
att Curt Nicolin var en kompromisslös motståndare till 
löntagarfonder. Och att han dog för snart fem år sedan, 85 
år gammal. Den googlande 30-åringen hittar i Wikipedias 

artikel om Nicolin uppgiften att han under tiden 1976-1984 
var ordförande i SAF (här behöver 30-åringen sannolikt 
googla en gång till, nu för att få reda på vad SAF står för).

Wikipedia säger att Nicolin var en ”färgstark ord-
förande för SAF” (som uttytt alltså betyder Svenska 
Arbetsgivare föreningen, nedlagd 2001 för att – tillsam-
mans med forna Industriförbundet – omedelbart framträda 
i den nya gestalten Svenskt Näringsliv). Wikipedia skriver 
kortfattat om Nicolins insatser: 

Näringslivet skulle inte lydigt ställa upp på statens 
premisser och delta i utredningar och förhandlingar, 

Nicolins investeringar 
för framtiden
Curt Nicolin var ”storstädaren” som tog över en trött och kuvad ar-
betsgivarorganisation och gav den nytt liv och kraft. Under honom 
lyckades SAF vända opinionen och fälla löntagarfonderna. | lars jilmstad

Curt Nicolin samspråkar med dåvarande Volvochefen Pehr G. Gyllenhammar vid SAF-kongressen 1984
SAF:s historiska arkiv vid Centrum för Näringslivshistoria.



32 företagsminnen 2011:3

Nicolin var en stark motståndare mot 
löntagarfonder och en av de drivande 
bakom 4:e oktober-rörelsen. Här syns 
han 4 oktober 1983 i Kungsträdgår-
den i Stockholm.  Demonstrationen 
samlade 100 000 personer 
och blev därmed den största i 
 Sveriges historia. SAF:s histo-
riska arkiv hos Centrum för 
 Näringslivshistoria.
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utan tydligt företräda och för allmänheten förklara 
företagandets villkor och behov av frihet. SAF kom 
därför under Nicolins tid att öka sina satsningar på 
opinionsbildning.

SAF finns inte längre. Det beror till stor del på att Nicolin 
drev fram nya och mer konstruktiva förhandlingsformer. 
Några löntagarfonder har vi inte heller. Det kan vi också 
tacka Curt Nicolin för. Att såväl politiker som den stora all-
mänheten i dag har en självklart positiv inställning till det 
privata näringslivet och att vi numera har en tämligen sund 
samhällsekonomi är också något som kan kopplas till Curt 
Nicolins gärning. 

Det SAF som Nicolin tog över var en tämligen trött och 
kuvad organisation som utstått en formlig störtskur av nya ar-

betsmarknadslagar och skattepålagor. Under ett antal år över-
steg skattehöjningarna för näringslivet med råge alla de pro-
duktivitetsvinster som gjordes. Länge hade SAF fått nöja sig 
med att försöka skademinimera. Men det fanns ljus i mörkret. 

Inom SAF höll det på att byggas upp en uthållig opini-
onsbildning. Nicolins storhet var till en del att han såg till 
att anslå de stora resurser som detta krävde. Men allra vik-
tigast var hans egen säkra kompass och hans oräddhet. Jag 
ska ge några exempel.

Att våga
I sin första avtalsrörelse ville Nicolin få fram åtgärder mot 
den galopperande sjukfrånvaron. Politikerna vågade inte 
ändra på sjukförsäkringsvillkoren och även förbundsdirek-
törerna inom SAF-sfären ville helst ligga lågt i denna frå-
ga. ”Om vi inte vågar ta upp denna fråga med motparterna 
är det svårt att motivera SAF:s existens”, var Nicolins 
besked till dessa. Han sade också: 

Flera av styrelsens ledamöter har uttryckt oro över att 
vi i massmedia kommer att utmålas som ”svartmän” 
och ”reaktionärer”. Jag tror att den oron är befogad, 
men att den inte får hindra oss att agera.

Nicolin tyckte att bidragsnivåer som överstiger arbetsin-
komster är en ”ringaktning av arbete”. Det blir man inte 
populär på, men vad är dagens ”arbetslinje” om inte en be-
kräftelse på att Nicolins uppfattningar har slagit rot.

Kompromissovillig som ingen
Det fanns direktörer som var villiga till kompromisser om 
löntagarfonder. Men inte Nicolin: ”Arbetsgivarsidan bör 
över huvud taget inte ha ett alternativ i fondfrågan. Att nu 
börja planera för ett sådant skulle sannolikt vara ett steg i 
riktning mot ett misslyckande”. Han säger också: ”Frågan 
om löntagarfonder är kanske den viktigaste som vår före-
tagargeneration har att behandla”. 

Tuffare arbetsgivare passade inte alla. Så här skrev GT (den 
11 sept.) i samband med SAF:s allra första kongress 1977: 

Curt Nicolin, svenska näringslivets storstädare nr 1, 
gjorde en chockstart förra året då han tillträdde som 
ordförande efter Tryggve Holm. Inför årets avtalsrörelse 
gick han ut med ett bud som ruskade om ordentligt i 

lönerörelsernas Sverige. Han krävde hårdare tempo, sänkt 
sjukpenning och en återgång till längre arbetsvecka.

Nicolin är ju känd som en kall och stenhård företags-
ledare som avskedar folk på löpande band. Nicolin är 
industrins nya hopp i SAF-borgen på Blasieholmen. 
Han är ditsatt för att stoppa löneutvecklingen och 
sänka produktionskostnaderna i industrin. Giesecke 
[dåvarande vd i SAF] har i årets avtalsrörelse hamnat 
i bakgrunden av ”slaktaren” Nicolin.

Med Nicolin inleddes en nödvändig decentralisering av 
förhandlingssystemet. Han uppbådade det motstånd som be-
hövdes för att stoppa löntagarfonderna och därmed en sociali-
sering av näringslivet. Och han gav näringslivets opinionsbild-
ning en kraft att kunna förändra – inte bara skademinimera. 
Han gjorde också stora insatser på andra viktiga områden. 

Detta visar förstås att Curt Nicolin hade stor makt. 
Men ska denna makt förstås är det viktigt att gå till hans 
egen definition av makt:

Makt likställs av många med rätt att fatta beslut, vilket 
ger en mycket torftig bild av verkligheten, eftersom rätt att 
fatta beslut i och för sig inte för makt med sig. Verklig makt 
är i stället ”möjligheten att påverka ett händelseförlopp”. 

lars jilmstad har tidigare varit verksam i såväl SAF som 
i Svenskt Näringsliv och skildrar i en kommande bok Curt 
Nicolins åtta år som ordförande i SAF.

SAF var en tämligen trött och  
kuvad organisation som utstått en 
formlig störtskur av nya arbets-
marknadslagar och skattepålagor.
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sveriges moderna industrialisering tog rejäl fart då 
näringsfriheten infördes på 1860-talet. Vid Stockholms-
utställningen 1897 kunde f lera internationellt framgångs-
rika företag, som Separator och L.M. Ericsson, visa upp 
sig för besökare från alla samhällsklasser. Industrins ledare 
var den nya samhälleliga eliten. 

Den fackliga utvecklingen tar fart
Samtidigt kom föreningsfriheten, som öppnade för folk-
rörelsernas och fackföreningarnas framväxt. Den fackliga 
utvecklingen tog fart på 1890-talet, i takt med de nya 
industriernas och städernas tillväxt. Man blev alltmer 
framgångsrik med att tillämpa strejker och blockader, 
för att hävda lönekrav och rätten att förhandla kollektivt. 
Till att börja med skedde detta i små steg, företagsvis. 
Från att på 1880-talet ha förlorat f ler konf likter än man 
vann, avgick de växande fackföreningarna under 90-talet 

allt oftare med segern. Som en följd av detta steg kon-
f liktfrekvensen snabbt.

Arbetsgivarsidans organisering låg i sin linda. Sveriges 
Verkstadsförening hade bildats 1896, men verkade bara i 
Göteborgsområdet. Initiativ till en allmän svensk arbets-
givarförening togs 1898 av Skånska Cementaktiebolagets 
chef R.F. Berg. Efter en lovande start rann det ut i sanden. 
Tiden var ännu inte mogen att ena kretsen av individualis-
tiskt tänkande och handlande arbetsgivare. 

Rösträttsstrejken 1902
 ”Arbetets frihet” blev den paroll som samlade arbetsgi-
vare och deras nybildade organisationer under 1900-talets 
första decennium. Rösträttsstrejken i maj 1902 blåste liv 
i Verkstadsföreningen och utlöste SAF:s bildande. I den 
förra föreningen blev Separatorchefen John Bernström 
ordförande och det samlande namnet. Han hade nekat 
sina 1 000 arbetare att få ledigt under de tre strejkdagarna. 
När f lertalet trotsade hans besked förklarades de för av-
skedade och fick ansöka individuellt om att få komma till-
baka. Socialister var för Bernström ett rött skynke och de 
som framträtt som sådana återfick inte sina platser. 

Konflikten blev ett nederlag för arbetarsidan och de-
monstrerade att dess fackliga del gick i otakt med den 
politiska. Metallarbetarförbundet, som ännu inte velat gå 
in i det 1898 bildade LO, hade varit emot den politiska 
storstrejken. Följderna tvingades de ändå ta hand om, när 

200 av dess medlemmar vid Separator inte fick tillbaka 
sina jobb och hamnade ute i kylan. De övriga fick svälja 
obehaget och arbeta tillsammans med oorganiserade som 
hade tagits in under strejkperioden – dem som fackfören-
ingen stämplade som strejkbrytare.

Denna nedgörande beteckning användes brett av den 
fackliga sidan: på arbetare som av politiska eller religiösa 
skäl tog avstånd från socialism, fackföreningar och strejker 
likaväl som på arbetsgivarstödda strejkbrytarorganisatio-

Svensk arbetsgivarpolitik 
tar form 1897–1909
När fackföreningarna blivit en maktfaktor i Sverige tvingads 
även arbetsgivarsidan att organisera sig. Artikelförfattaren pre-
senterar här sin färska avhandling om hur den svenska arbetsgi-
varpolitiken tog form och berättar om de olika idéer som käm-
pade om herraväldet i det tidiga SAF. | jan o. berg

Parternas oförenliga synsätt, ut-
tryckta i begreppsparet strejkbry-
tare/arbetsvilliga, låg bakom alla 
periodens stora konflikter.
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ner. Parternas oförenliga synsätt, uttryckta i begreppspa-
ret strejkbrytare/arbetsvilliga, låg bakom alla periodens 
stora konflikter. På strejken 1902 följde landsomfattande 
lockouter inom verkstadsindustrin 1903 och 1905. År 1908 
inträffade en nationell hamnkonflikt som slutade med 
sprängningen av logementsfartyget Amalthea i Malmö. 
Decenniets stridigheter kulminerade i storstrejken 1909. 
Men perioden fick också bevittna banbrytande uppgö-
relser, verkstadsavtalet 1905 och decemberkompromissen 
mellan SAF och LO 1906. Kollektivavtalet ersatte succes-
sivt det individuella avtalet som norm. 

I min avhandling På spaning efter en svensk modell 
– Idéer och vägval i arbetsgivarpolitiken 1897–1909 analy-
seras med hjälp av tre av tidens framstående industriledare 
– R.F. Berg, John Bernström och Theodor Adelswärd i 
Åtvidaberg – de olika idéer som kämpade om herraväldet 
på arbetsgivarsidan. Meningarna gick isär om vilken po-
litik som borde föras. Äldre patriarkala hållningar bröts 
mot tankar om att en ny tid krävde nya förhållningssätt 
och umgängesformer i arbetslivet. De kritiska åren var 
1907–1909, då arbetsgivarpolitiken avgjordes för lång 
tid. Men även på arbetarsidan skar sig uppfattningarna. 
Betydande oenighet rådde mellan fackföreningarna och 
socialdemokratin såväl 1902 som 1909.

Den auktoritära linjen
John Bernström stod för ett auktoritärt och antisocialistiskt 
synsätt, religiöst färgat och med rötter i en patriarkalisk 
förindustriell tradition. Det resulterade för Separator och 

Verkstadsförningen i en hårdför politik, där strejkande och 
lockoutade arbetare kunde avskedas under pågående kon-
flikt och ersättas med oorganiserade arbetsvilliga/strejk-
brytare. Ändå visade Bernström under perioden mellan 
1903 och 1905 års konflikter i långvariga förhandlingar med 
fackförbunden tidvis prov på kompromissvilja. 

Den viljan blev till en nödvändighet för honom och 
Verkstadsföreningen vid avslutningen av den fem månader 
långa striden 1905, då dramatiken förstärktes av den samtidigt 
pågående unionsupplösningen Sverige–Norge. Arbetsgivarna 
hade underskattat motpartens uthållighet och det stöd de 
uppbådat från andra fackliga organisationer i och utanför 
Sverige. Konflikten slutade med en medlarledd kompromiss 
– 1905 års verkstadsavtal – där ingen kunde se sig som segra-
re. Arbetsgivarsidan hade dessförinnan varit en hårsmån från 
att ge upp striden och tvingas framstå som förlorare, något 
som tidigare historieskrivningar inte har redovisat. 

Cement-Jesus
Även cementbolagschefen Berg var från början en patriar-
kal arbetsgivare, med en frireligiös bakgrund som gjorde att 
han länge var starkt negativ till fackföreningar och social-
demokrati. Han omprövade sin hållning under 1900-talets 
första år, med motiveringar som visade att hans religiösa 
bakgrund och Bergspredikans ord om rättfärdighet hade 
spelat en roll för detta. Redan 1898 hade han visat förmåga 
till odogmatiskt handlande när han gjorde en principiellt 
viktig och i tidigare forskning okänd uppgörelse med soci-
aldemokraternas ledare i Skåne, Axel Danielsson. Denne 
var annars Bergs ständige kritiker och gav honom vid nå-
got tillfälle i sin tidning Arbetet namnet ”Cement-Jesus”. 
Uppgörelsen ledde till arbetsfred i Malmö hamn i tio år, en 
utveckling som bröts av den stora hamnstrejken 1908, då 
ingen av upphovsmännen längre var i livet. 

Berg blev under sina sista år inom arbetsgivarkretsen 
(han avled hastigt i slutet av 1907) en engagerad och väl-
talig förespråkare för att både arbetarnas och arbetsgivar-
nas organisering borde bli allomfattande. Ramavtal och 
gemensamma spelregler skulle då kunna överenskommas 
mellan huvudorganisationer som var jämnstarka parter och 
tillsammans utgjorde en maktbalans och spärr mot onödiga 
konflikter. Hans uppfattning stod i direkt motsättning till 
Bernströms och andra arbetsgivares söndra och härska-

taktik, tillämpad när de använde icke-organiserade 
arbetare vid konflikter. 

Skämtteckning i Puck  angående strejk-
konflikt på Separator.  Separators vd 
John Bernström klädd i folk dräkt 
som en mjölkdeja, separerar organi-
serade och oorganiserade arbetare 
från varandra med hjälp av före-
tagets mjölkseparator. Alfa Lavals 
historiska arkiv hos  Centrum för 
Näringslivshistoria.
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Vid Stockholmsutställningen 1897 kunde 
flera internationellt framgångsrika företag, 
som Separator och L.M. Ericsson, visa upp 
sig för besökare från alla samhällsklasser.
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Berg vann under den period han verkade i SAF:s sty-
relse anhängare för sina idéer, bland dem ordföranden 
G.F. Östberg. Tillsammans åstadkom de 1906 den första 
kontakten med LO-ledningen, som på några veckor ledde 
till ett mått av samförstånd och till den förut omtalade 
decemberkompromissen. Opposition fanns dock bland 
SAF:s mindre kompromissvilliga medlemmar. Den kamp 
mellan olika synsätt på arbetsgivarpolitiken som följde vå-
ren 1907, slutade med Östbergs avgång från SAF och valet 
av Hjalmar von Sydow till hans efterträdare. Denne skulle 
under de följande två åren leda organisationen till en hård-
för politik, där arbetsgivarnas oinskränkta auktoritet – ar-
betets frihet – skulle försvaras ”med alla till buds stående 
medel”, som von Sydow uttryckte det i ett tal 1908.

Den avvikande adelsmannen
En vältalig opponent mot SAF:s politik 1908–1909 var den li-
berale baronen och politikern Theodor Adelswärd, ägare och 
ledare för Åtvidabergs Industrier. Han hade under det sena 
1800-talet genomfört en total omställning från gammal kop-
parhantering till modern kontorsmöbelindustri. Liksom Berg 
hade han gjort en omprövning av sin syn på arbetarrörelsen 

och på tidigt 1900-tal gått från en gammalpatriarkal hållning 
till att erkänna fackföreningarna som avtalspart, organisera 
träindustrins arbetsgivare i SAF:s första branschförbund år 
1905 och sluta kollektivavtal med Träarbetarförbundet.

Som riksdagsman hade han under åren 1907–08 stött 
socialdemokratiska ståndpunkter i några uppmärksam-
made frågor. År 1909 argumenterade han både offentligt 
och internt inom SAF mot organisationens agerande 
under storkonflikten. Hans kritik fick en särskild skärpa 
sedan SAF i ett cirkulär rekommenderat företagen att an-
ställa oorganiserad arbetskraft i de strejkandes ställe. Där 
hade också markerats att det var tillåtet att säga upp och 
vid behov vräka arbetare som inte avbröt strejken (vilket 
många av dem gjorde) från bostäder de hyrde av företagen. 
Det senare var vanligt vid bruksföretag och ledde under 
strejkens slutfas till en rad uppseendeväckande vräkningar 
vid f lera av landets järnbruk. Då reagerade både liberal 
och konservativ tidningspress mot SAF:s politik, som 
ansågs ha gått för långt. Reaktionen bidrog till att SAF 
i november 1909 blåste av striden, trots att man inte nått 
den uppgörelse med LO som man eftersträvat. 

Inom organisationen var Adelswärd tämligen ensam 
om att framföra sin avvikande hållning. I Åtvidaberg 

var han angelägen att avsluta konf likten på ett sätt som 
visade respekt för den fackliga organisationen och inte 
skadade dess möjligheter att verka vidare. I november 
1909 dömde han i ett brev till SAF:s styrelse ut dess 
politik och förutspådde att den skulle leda till ohållbara 
förhållanden på arbetsmarknaden med ständiga lokala 
konf likter. Hans förutsägelse blev senare besannad. När 
LO omsider hade återvunnit styrka följde ett konf likt-
fyllt 1920-tal på arbetsmarknaden.

SAF:s pyrrhusseger
Storstrejken ledde till vägval för SAF och LO som blev 
avgörande för lång tid. De gick olika vägar, utan att 
formellt avsluta konflikten och utan märkbar vilja att 
utveckla det embryo till samförstånd som funnits i deras 
kompromiss år 1906. SAF var omedelbart sett konfliktens 
segrare. LO förlorade halva sitt medlemstal och det tog 
ett decennium innan det återställts. Men arbetsgivarna 
misslyckades 1909 med vad de räknat med att uppnå: att 
få LO med på ett huvudavtal där SAF hade tänkt sig att i 
praktiken diktera villkoren. Först efter nära tre decennier 
skulle parterna återses i förhandlingar, i Saltsjöbaden 1938. 

Dessförinnan hade dödsskotten i Ådalen skakat om det 
svenska samhället. En yngre ledargeneration hade tagit 
över inom SAF. Socialdemokratin hade tillkämpat sig 
den regeringsmakt den skulle hålla sig kvar vid i mer än 
fyra decennier. Förutsättningar visade sig så småningom 
finnas för en svensk samverkansmodell, av ett slag som 
några hade gjort sig tydliga bilder av redan 30 år tidigare. 
I efterhandsperspektivet framstår både R.F. Berg och 
Theodor Adelswärd som klarsynta profeter rörande de 
 arbetsformer parterna långt senare skulle enas om.

jan o. berg är dr i idéhistoria, 
och civilekonom med ett förflutet 
på flera näringslivsorganisa-
tioner. Artikeln bygger på hans 
avhandling i idéhistoria: ”På 
spaning efter en svensk modell 
– Idéer och vägval i arbetsgivar-
politiken 1897–1909” som baseras 
på omfattande forskning bl.a. hos 
Centrum för Näringslivshistoria. 
Avhandlingen finns att beställa 
på www.naringslivshistoria.se.
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avbröt strejken
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I januari 1896 brann det på Arlöfs 
Sockerbruk, Arlövs största industri. 
Detta var ett svårt slag för ortsbe-
folkningen, eftersom samhället hade 
byggts upp kring bruket. Bilden 
togs fyra dagar efter branden av 
en anställd hos Försäkringsbolaget 
Skandia som skulle dokumentera 
skadorna. Trots att anläggningen 
nära nog totalförstördes, återupp-
byggdes den mycket snabbt, och i 
större skala, och kunde åter raffine-
ra socker redan på hösten samma år.

Sockerbruket, som startades av 
tre köpmän från Malmö 1869, var 
den första industrin som uppkom i 
Arlöv och blev därmed startpunkten 
för ortens industrialisering och ut-
veckling. I sockerbrukets spår börja-
de orten blomstra – järnvägsstation 
uppfördes, fler industrier etablera-
des, människor flyttade in och nya 
bostadshus byggdes. 

Bilden är hämtad ur Skandias 
historiska arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.

Ögon-
blicket
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den vansinnigaste uppfin-
ning som hittills frambringats är 
enligt denna bok The Hubbard 
Electrometer från 1963, eller, som 
kapitelrubriken lyder: ”Maskinen 
som mäter ifall tomater skriker när 
man skivar dem”. Uppfinnare – el-
ler snarare kopiator – är samme 
Hubbard (L. Ron) som grundade 
den så kallade scientologikyrkan. 
Men han har hård konkurrens, inte 
minst av uppfinnare anlitade av olika 
försvarsmakter. De har bidragit med 
innovationer som stridsvagnsbollen, 
den f lygande cykeln, kulsprutan som 
skjuter runt hörn och helikoptern 
med katapultstol.

Min personliga favorit är emel-
lertid datorprogrammet som stänger 

av datorn när en katt trampar på 
tangentbordet, en uppfinning som 
jag nog rankar högre än på plats 84 
(med den mest vansinniga på plats 
1). Minst vansinnig anser författar-
na Hugo Gernsbachs tv-glasögon 
från 1963 vara. De var emellertid 
mer en framtidsvision än en direkt 
uppfinning – och eftersom de i dag 
f inns i sinnevärlden, borde de inte 
ingå i denna samling.

Sammantaget är Högberg-
Martinssons bok en sorglustig sam-
manställning där författarna stundom 
är lite väl flåshurtiga. Somliga innova-
tioner tål förvisso att skrattas åt, andra 
är rent lurendrejeri och vissa idéer 
visar att kreativa personer lätt blir så 
besatta av sina projekt att de tappar 

verklighetskontakten. Men utan per-
soner som lanserar ”vansinniga” upp-
finningar skulle vi antagligen varken 
ha självgående vagnar eller möjlighet 
att läsa tidningen i telefonen.

roligt, men väl flåshurtigt
jonas högberg och johan martinsson: Världshistoriens 100 vansinnigaste uppfinningar, frank

detta är en bok om ”Stockholms 
stadsutveckling i dåtid, nutid och 
framtid”. Författaren, tidigare stads-
arkitekt i Stockholm, presenterar med 
hjälp av gamla kartor, äldre och nyare 
stadsplaner, bilder och teckningar 
Stockholms utveckling från 1250 till 
i dag, och kompletterar den med en 
framtidsvision (enligt Stockholm 
stads Vision 2030). 

Detta sker med hjälp av texter 
samt utviksbilder – teckningar, 
planskisser och foton – som visar 
utvecklingen inom 16 olika områden 
i staden, från Järvafälet/Kista i norr 
via centrala områden som Västra 
Kungsholmen och Norrmalm/Klara 
till Farsta i söder. Varje område pre-

senteras med en stor bild som visar 
bebyggelsen – eller avsaknaden av 
byggnader – under medeltiden, en 
som visar området i dag och en som 
anger hur de styrande tänker sig att 
området ska se ut 2030.

Resultatet är en överskådlig, in-
tressant och lärorik presentation av 
Stockholms historia och framtid. På 
minuskontot finns att upplägget gör 
boken svårhanterlig; utviken kräver 
plats, att läsa i sängen är inte att tän-
ka på. Och när författaren kommer 
in på visionerna leder texterna alltför 
ofta tankarna till en försäljningsbro-
schyr för det aktuella området. Alla 
som har följt Stockholms utveckling 
vet att många av visionerna av olika 

skäl aldrig blir verklighet – och att 
de som förverkligas sällan stämmer 
med visionerna.

Det hindrar inte att Minne och 
vision är väl värd att studera för alla 
som är det minsta intresserade av 
Stockholm förr, nu och i morgon.

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

Läsvärt om Stockholm förr och nu
per kallstenius: Minne och vision – Stockholms stadsutveckling i dåtid, nutid och framtid, Bokförlaget max ström
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en rysare om affärerna kring Saab
jens b. nordström: Cirkus Muller, ekerlids förlag

Utmärkt om kapitalismens ryssland
claes ericson: Oligarkerna – om snabba pengar och förgänglig makt i kapitalismens Ryssland, norstedts

i slutet av mars fick Saab veta vad 
”Cirkus Muller” innebär: underle-
verantörer som inte får betalt, akut 
penningbrist och en koncernchef och 
tf vd – Viktor Muller – som jagar 
nya pengar. Så har han, enligt Jens B. 
Nordströms bok om honom, agerat i 
fallet Spyker och så tycks han fortsätta.

Viktor Muller, som enligt en före 
detta partner ” först vill springa. 
Därefter kan han lära sig gå”, föddes 
i Amsterdams rikemanskvarter. Han 
utbildade sig till jurist, skaffade sig ett 
nätverk med rika och inflytelserika 
personer – och en exklusiv bilsamling – 
och började 1991 sin karriär som entre-
prenör när han blev delägare och vd i 
ett företag med bogserbåtar. Det utvid-
gades genom uppköp och såldes senare 
till danska A.P. Møller-Mærsk. Affären 
gjorde Viktor Muller förmögen.

Och sedan blev det Spyker. 
Maarten De Bruijn hade i mitten av 
1990-talet börjat bygga en sportbil i 
familjens brädgård. När hans pengar 
tog slut fick han kontakt med Muller 
och år 2000 startartade de Spyker 

Cars BV. Den första modellen gjorde 
succé på bilmässan i Birmingham, 
men i stället för att investera i utveck-
ling av bilmodellen brände Muller hö-
gar med pengar på tävlingssatsningar.

År 2002 stod Spykers fabrik klar. 
Försäljningen nådde visserligen ald-
rig de mål som Muller hade satt upp, 
men han lyckades hela tiden skaffa 
nya investerare. År 2004 börsnoterades 
Spyker, men cirkus Muller fortsatte. 
Viktor Muller gick in som delägare i 
ett Formel 1-stall. Det slukade pengar 
samtidigt som försäljningen av Spykers 
bilar fortsatte att gå dåligt. Förlusterna 
växte, underleverantörerna fick inte be-
talt och 2007 tvingades Viktor Muller 
sälja F1-stallet för att undvika konkurs.

Men konkursen tycktes ändå hota 
– tills Viktor Muller i slutet av 2007 
fick kontakt med den ryske oligarken 
och bilfantasten Vladimir Antonov. 
Han köpte omkring en tredjedel av 
Spyker, och 2009 blev Muller och 
Antonov intresserade av Saab. Tack 
vare Mullers energi och övertalnings-
förmåga och Antonovs pengar – även 

om han officiellt inte får ingå i före-
taget – lyckades de köpa Saab. Och 
cirkusen tycks fortsätta.

Jens B. Nordströms skildring av 
Saabs nye ägare och ordförande är un-
derhållande och avslöjande. Men för 
alla med någon anknytning till Saab är 
den en riktig rysare. Och efter att ha 
läst den kan ingen förvånas över att Jan-
Åke Jonsson, efter sin långa kamp för 
att rädda Saab, valde att avgå som vd.

”om snabba pengar och förgänglig 
makt i kapitalismens Ryssland” lyder 
undertiteln till Claes Ericsons bok. 
Och den stämmer. Boken presenterar 
en rad av Rysslands främsta oligarker, 
skildrar deras bakgrund och redovisar 
hur de lyckades bygga sina formida-
bla förmögenheter – och i ett par fall 
mista dem. Men boken är också en 
övergripande skildring av Rysslands 
ekonomiska historia från kommunis-
mens fall fram till i dag.

Det är en berättelse som än en gång 
visar att verkligheten överträffar dikten. 
Den spänner, som kapitelrubrikerna 
anger, från ”Nomenklaturaoligarkerna” 
via ”entreprenörsoligarkerna” till ”stats-
tjänstemannaoligarkerna”. Många har 
med minst sagt tveksamma metoder 
blivit ofantligt rika med hjälp av priva-

tiseringen av Rysslands naturtillgångar. 
Samtidigt har Ryssland för första 
gången fått en medelklass (med en må-
nadsinkomst över 5 200 kr).

Och nu styr paret Putin- Medvedev, 
politisk opposition stoppas hårdhänt 
och korruptionen frodas. Under 2009 
betalades 300 miljarder $ i mutor till 
olika myndighetsföreträdare. Hur ska 
det sluta? Författaren menar att landet 
står inför ett vägskäl: Antingen fortsät-
ter det med hård statlig styrning, vilket 
leder till sämre ekonomisk utveckling, 
men tryggar ledarnas makt. Eller också 
väljer det en liberal väg. Då sitter le-
darna mindre säkert men ekonomin 
blir mer konkurrenskraftig. 

Vägvalet ”kommer att påverka livet 
[---] för den ryska befolkning som 
fortfarande väntar på att ta del av 

landets ekonomiska välstånd”, skriver 
Ericson. Och, kan man tillägga, för-
modligen också för omvärlden. Claes 
Ericsons bok är en utmärkt inkörsport 
för alla som är intresserade av vad som 
nyligen har hänt och kan tänkas kom-
ma att ske i det nya Ryssland.
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Aktuell forskning
oskar broberg är forskare och studie-
rektor på Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet. Han arbetar för närvarande 
med ett forskningsprojekt om entreprenör-
skap inom svensk digital reklam.

globaliseringsdebatten de se-
naste åren har handlat om hur världs-
ekonomin alltmer fungerar som en 
enhet, i tid och rum. Genom att peka 
på en så kallad första globaliserings-
våg under 1800-talets andra hälft har 
dock historiskt sinnade samhällsve-
tare argumenterat för att den senaste 
utvecklingen inte är unik. Två nya 
böcker ger intressanta inblickar i lik-
heter och skillnader mellan globalise-
ringens första och andra våg.

Frågan om historiker har till 
uppgift att berätta hur det förhöll 
sig i enskilda fall eller om uppgiften 
snarare är att söka svar på generella 
historiska problem, är evig. Något 
definitivt svar finns inte, men den 
nyutkomna boken Det stora fallet – 
En historia om Mölndals Kvarnby och 
kraften i fallet av ekonomhistorikerna 
Kent Olsson och Per Hallén – från 
Handelshögskolan i Göteborg – ger 

f lera ingångar till fortsatt samtal i 
ämnet. Författarna har skrivit en 
omfångsrik bok i gränslandet mel-
lan populär lokalhistoria, initierad 
teknikhistoria och teoretiskt driven 
historieforskning. Det ambitiösa 
upplägget är bokens absoluta styrka, 
men även i viss mån dess svaghet ef-
tersom det är otydligt vilken typ av 
läsare som man vänder sig till. Som 
forskningslitteratur kan den dock 
användas som ett synnerligen gott 
exempel på varför detaljstudier av 
lokalhistorisk karaktär behövs för att 
fördjupa vår förståelse av generella 
skeenden. Ambitionen för Olsson 
och Hallén har varit att skriva en 
ekonomisk historia om Kvarnbyn 
fram till första världskrigets utbrott 
1914. Den ordnande principen för 
framställningen är, av naturliga 
skäl, hur människor under historiens 
lopp har bemästrat och dragit nytta 

av kraften i Mölndalsfallen. Boken 
är, i princip, kronologiskt upplagd 
och den börjar med en grundlig 
genomgång av Kvarnbyns tidiga 
historia utifrån ett relativt begränsat 
källmaterial. Huvuddelen av boken 
ägnas dock åt åren från avvägningen 
1819 (där äganderätten för de många 
intressenterna i fallet slogs fast) till 
David Otto Franckes spektakulära 
konkurs 1879. 

Boken har en inbjudande form 
och layout, med såväl vackra som 
informativa illustrationer. För lo-
kalhistoriskt intresserade är de ny-
tagna fotografierna av extra värde, 
eftersom man själv kan rekonstruera 
hur de olika tidsåldrarna finns lag-
rade ovanpå varandra i det moderna 
stadslandskapet. Tyvärr har redi-
geringen dock brustit på ett antal 
punkter. Det gäller till exempel f lera 
av figurerna, som inte är enhetliga 

Vattenfall och försäkringar – två  
böcker om globaliseringens historia
k. olsson & p. hallén: Det stora fallet – En historia om Mölndals Kvarnby och kraften i fallet, sekel förlag

m. kallifatides, s. nachemson-ekwall & s. sjöstrand: Corporate governance in modern financial capitalism – 
Old Mutual ’s hostile takeover of Skandia, edward elgar publishing uk
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och som i mång fall där många sak-
nar årtal. Genom beskrivningarna 
av de många verksamheter som 
bedrivits i Kvarnbyn – kvarnar, olje-
slageri, pappersbruk, textilindustri, 
bresiljekvarn (för färgämnesproduk-
tion) – lyckas författarna med sin 
föresats att knyta ihop det lokalhis-
toriska perspektivet med 1800-talets 
industrialiserings- och internatio-
naliseringsprocesser. Jag vill särskilt 
rekommendera det välskrivna avslut-
ningskapitlet.

En annan typ av historia, så-
väl metodiskt som innehålls-
ligt, berättas av tre forskare från 
Handelshögskolan i Stockholm. 
Markus Kallifatides, Sophie 
Nachemson-Ekwall och Sven-Erik 
Sjöstrand har tillsammans skri-
vit boken Corporate governance in 
modern financial capitalism – Old 
Mutual ’s hostile takeover of Skandia. 

Bokens teoretiska utgångspunkt 
är att fokusera på den ökande be-
tydelsen av finansiella frågor för 
företagande och ägarstyrning under 
de senaste årtiondena – inom littera-
turen kallad finansialisering (finan-
cialization). Historien om Skandias 
väg från expansivt succéföretag i 
slutet av 90-talet till skandalomsusat 
uppköpsobjekt, och den därpå föl-
jande striden med Old Mututal, är 
kronologiskt återgiven. Författarnas 
egna nätverk har gett en mycket 
god tillgång till information, vilket 
möjliggjort en detaljrik berättelse 
om skeendet från Old Mutuals för-
sta kontakt på hösten 2004 till det 
fientliga uppköpets förverkligande 
på vårvintern 2006. Bokens kritiska 
huvudslutsats är att modern finan-
siell teori har skaffat sig en alltför 
dominerande ställning i förhållande 
till teorier kring hur man långsiktigt 

driver företag. Boken är skriven av 
företagsekonomer och det märks i 
bristen på referenser till den finans-
historiska traditionen. Icke desto 
mindre är det en välskriven och 
välargumenterad bok; inte minst 
det teoretiskt drivna anslaget (parat 
med ett gott historiskt berättande) 
borde inspirera näringslivshistori-
ker. Det bitvis krävande akademiska 
språket i inledning och avslutning 
kan kanske skrämma vissa läsare, 
men det är inget som tynger de em-
piriska kapitlen.

Sammanfattningsvis ger de två 
böckerna en bra bild av en industriellt 
driven integration av världsekonomin 
under 1800-talets andra hälft, följt 
av en finansiellt driven dito hundra 
år senare. Att den första vågen bröts 
av första världskrigets och mellan-
krigstidens sociala oro borde stämma 
dagens läsare till eftertanke.
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GÅRDAGENS NYHETER
text: per wickström

År 1928 registrerade AB 
Speceristernas Varuinköp 
varumärket Prinsesskaffe, 
och började med egen 
rostning 1934. ”Lyx för 
alla” var säljargumentet i 
denna annons från slutet 
av 1940-talet. Och det 
fanns fog för annons-
budskapet, kaffet var 
ransonerat ända fram till 
1951. AB Speceristernas 
Varuinköp utvecklades 
så småningom till da-
gens ICA, som än i dag 
säljer sin egen rostning, 
fast i dag heter det ICA 
Kaffe. Ur ICAs historiska 
arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.

Brevduvans sista slag
”I den mån det elektriska telegrafnätet öfver jorden utvecklats, 
har dufposten naturligt nog alltmer undanträngts, och den 
torde väl, efter gnisttelegrafiens uppfinning i våra dagar, nu 
snart höra till historien”. 

Det skriver häradshövdingen S.C.A. P:son Lagerberg i 
Uppfinningarnas Bok (Hiertas bokförlag 1901). Han konstaterar 
också att rörpost är en nymodighet som har framtiden för sig, 
medan ballongposten som skickades från det belägrade Paris 
under fransk-tyska kriget inte var så lyckad, eftersom ballong-
erna kunde blåsa så långt som till Norge innan de landade. Bild 
ur NK:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Bästa 
tåren
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GÅRDAGENS NYHETER
text: per wickström

Citatet: ”Även en opportunist måste 
ha rätt att ändra sig” 

Wallenbergaren
Så här på sensommaren smakar en 
Wallenbergare särskilt gott – t.ex. med en 
f laska tyskt veteöl!

En äggula, ett hekto kalvfärs och en 
halv deciliter grädde per person är de 
grundläggande ingredienserna i denna 
svenska matklassiker.

Vilken Wallenberg som egentligen 
gav namnet åt är kalvfärsbiffarna med 
potatispuré och ärtor är inte helt klarlagt. 
Rätten omnämns dock i Charles Emil 
Hagdahls berömda bok Kokkonsten, i 
vilken Hagdahls dotter Amalia varit 
engagerad. Hon gifte sig sedermera 
med Marcus Wallenberg den äldre, 
så det är inte helt otroligt att det var 
den vägen Wallenbergaren blev just en 
Wallenbergare. SARA:s historiska arkiv 
hos Centrum för Näringslivshistoria.

Välkommen till Gustavsberg! Den fina kärnfamiljen från 1950-talet tar bilen till Gustavsbergs IC-mack.  
OK:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

gerard bonnier, 
om åsikter
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Skandinaviska Banken var vid 1960-talets slut på f lera 
sätt en annorlunda bank, jämfört med Stockholms 
Enskilda. I stället för en familj var ägandet spritt på 
en stor mängd anonyma aktieägare. Banken var en av 
landets största med ett kontorsnät som nådde över 350 
kontor under år 1971. Som ett svar på den starka urbani-
seringen i landet inrättade banken i snitt ett tiotal kontor 
per år från 1955 till 1971. Utbyggnaden krävde investe-
ringar av stora resurser i form av nya lokaler, personal, 
datasystem och marknadsföring, och alla dessa kostnader 
pressade ner vinstmarginalen.

Med en stor, splittrad ägargrupp var det inte heller 
självklart att få gehör för att mobilisera de resurser som 
krävdes för att stärka banken både finansiellt och som or-
ganisation. Avkastningskravet per aktie kan ju väga tyngre 
för den enskilda aktieägaren. 

En laddad fråga var hur Skandinaviska Bankens res-
pektive Stockholms Enskilda Banks aktieägare skulle 
kompenseras vid den förestående fusionen. Stockholms 
Enskilda Bank hade samlat ihop kapital under åren, och 
nått en stark soliditet med högt substansvärde per aktie. 

Men det var inte bara förhandlarna för de många aktieä-
garna i Skandinaviska som motsatte sig en fördelning 
av aktierna i den nya banken enbart på grundval av sub-
stansvärdet, något som skulle ha gett Enskilda Bankens 
aktieägare 43 procent av aktiekapitalet i den nya banken. 
Även politiker och allmän opinion fruktade en alltför stor 
maktkoncentration hos Wallenberggruppen. 

Den slutliga överenskommelsen landade i att aktieä-
garna i Stockholms Enskilda Bank avstod från ägar-
inf lytande mot ersättning i pengar, och de erhöll sam-
manlagt 28 procent av aktiekapitalet i den nya banken. 
Begränsningar i rösträtten till två procent per aktieägare 
infördes också. 

Jonas Dahlberg, arkivarie vid Centrum för 
Näringslivshistoria

Hur såg ägarförhållandena ut i 
Skandinaviska banken vid sam-
gåendet med Stockholms Enskil-
da Bank? D.v.s., vilka var huvud-
ägarna och hur såg diskussionen 
ut på den sidan? Motsättningar-
na mellan J. och M. Wallenberg 
är ju välkända, men det skulle 
vara roligt att höra hur tankar-
na gick på andra sidan.
Gustaf Runius, Stockholm

STÄLL EN FRÅGA: Har du en fråga om näringslivets historia, om personer, 
företag eller produkter. Mejla den till foretagsminnen@naringslivshistoria.se 
så får du svar från Centrum för Näringslivshistorias team av arkivarier och 
historiker.

Fråga Företagsminnen

Reklamaffisch för Skandinaviska Banken. Dess slogan Din bank framträder i svart. SEBs historiska arkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria.



historia
Varje företags

  
är unik

så drar      du
 nytta

aV din
Varje företags historia är unik och en viktig del i 
varumärket. Historien hjälper dig också att tolka 
samtiden och bättre förstå framtiden. Ofta är det 
både värdefull och underhållande kunskap om så-
väl näringsliv som samhällsutveckling. 

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

Vi har världens största näringslivsarkiv. Här 
finns material från f ler än 7 000 företag – doku-
ment och böcker, fyra miljoner fotografier, filmer, 
hundratusentals ritningar och tiotusentals före-
mål, reklamprodukter och designmaterial. Även 
stora mängder arkiverat digitalt material. 

Låt våra experter ta hand om ditt företags his-
toria. Bli medlem redan i dag i den ideella fören-
ingen Centrum för Näringslivshistoria och stöd 
bevarande och berättande av den svenska närings-
livshistorien. Kontakta vd Alexander Husebye på 
alexander.husebye@naringslivshistoria.se eller  
08-634 99 14 för mer information. 

Besök gärna www.naringsliVshistoria.se

CE N T RU M FÖR NÄ R I NGSL I VSH ISTOR I A

CENTR E FOR BUSINESS HISTORY IN STOCK HOLM
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medlemmar i centrum för näringslivshistoria
Advokat ASW AB
Advokat Christenson AB
Advokatfirman Thomas Tendorf
Advokatfirman Lindberg & Saxon 
Advokatfirman Cederquist KB
Advokatfirman Delphi
Advokatfirman Nova AB
Advokatfirman Sackemark Brantheim 

Björck KB
Advokatfirman Södermark HB 
Advokatfirman W&Ö
AGA Gas AB
AGRIA Djurförsäkring
Ahlbins Zacco AB 
Ahlsell
Ajasto Almanacksförlaget AB 
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval 
ALMI Företagspartners Stockholm 
Anders Otto Swärds Stiftelse 
APL AB
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Astra Zeneca 
Atlas Copco
Axfood
BEEP
Belysab, Belysningsbranschens Service AB
Björk & Berries
Blomsterfonden 
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm 
Bonnier AB
Brandkontoret
Bruzaholms Bruk
B. Wahlströms Bokförlag
Bygdegårdarnas Riksförbund
Byggnadsämnesförbundet 
Båstads Gymnasium
Carlsberg Sverige
Cederroth International
Centralarkivet i Markaryds kommun 
Chefsekreterarna Stockholm
Christenson & Roth Advokater
Clas Ohlson 
CorpNordic Sweden AB
D. Carnegie & Co
Danowsky & Partners Advokatbyrå

Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic Holding
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
Entreprenörföretagen
Ericsson
Ersta Diakoni
Esselte
Estrella AB
FABEGE
Familjebostäder
FAR SRS
FAR SRS Förlag AB
Fastighetsarbetsgivarna
Flood Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
Forma Publishing Group
Fritidsbranschernas Service AB
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens Arbetsgivare 

organisation
Försäkringsförbundets service AB
Garpco AB
Gekås Ullared 
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Grant Thornton Sweden
Gröna Lunds Tivoli
Gylling & Co
H & M Hennes & Mauritz 
Hakon Invest AB 
Hald & Tesch Brand 
Hamilton & Co Advokatbyrå 
Handelns Utredningsinstitut
Handelshögskolan i Stockholm
Heidelberg Sverige 
Henkel Norden 
Hornmark KK
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Husqvarna
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund 
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm 
Ifu
IKEA
Industriarbetsgivarna

Informationsförlaget Heimdahls 
Institutet för Näringslivsforskning
Institutet för värdering av fastigheter
Investment AB Kinnevik
IR Bolaget
Ivar Lundh & Co 
J A Lindblads Förlag AB 
JCDecaux Sverige AB 
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB 
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
KAK - Kungliga Automobil Klubben
Keolis Nordic AB
Komm! Sveriges Kommunikationsbyråer
Konstnärernas Riksorganisation
Kooperativa Förbundet
Kraft Foods Sverige AB
Kreab Gavin Anderson
Kris- och Traumacentrum AB
KTH Executive School AB
Köttbranschens Riksförbund
Landahl Öhman Advokatbyrå KB
Landshypotek 
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Lind & Co
Lind & Co Tidskrifter
Livsmedelsföretagen (Li)
Lokaltidningen Mitt i Stockholm 
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Stockholm
Magnusson Advokatbyrå
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Mariebergs Arkivbyrå 
Martin Olsson HAB
Mats Dahlström Revision AB
Micasa 
MQ/Jaller Klädcenter AB
Nasdaq OMX
Natur & Kultur
NCC 
Nordea
Nordia Law Advokatfirma
Nordiska Kompaniet 
Nordstjernan 
Norma Sweden AB

trygg-Hansa
Den karaktäristiska livbojen är ett av Sveriges 
mest välkända varumärken. Försäkringsbo-
laget Trygg-Hansa bildades 1971 men anorna 
når bakåt till 1828 och Städernas Allmänna 
Brandstodsbolag.

Komm! Sveriges Kommunikations byråer
Fram till 1 juli 2009 Sveriges Reklamförbund. 
 Intresseorganisation för reklambranschen med 
 rötter tillbaka till 1919 och de första annonsbyrå-
avtalen. 

Bokförlaget Lind & Co
Uppstickarförlag från 1999. Ger ut drygt 
femtiotalet titlar om året inom olika genrer. 
Idag ett av de större oberoende förlagshusen 
i Sverige.

nya medlemmar augusti 2011

L I N D&C O
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medlemmar i centrum för näringslivshistoria
Norstedts Förlagsgrupp 
Norstedts Juridik
Odhner & Co Belysning 
OK, ekonomisk förening
Oriflame Cosmetics AB
Osram 
Packhuslaget 
Pangea design
Pensionsstiftelsen Mervärde
Pensionsstiftelsen Optimal 
Pernod Ricard Sweden
Peter Roth Advokatbyrå 
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Pri Pensionsgaranti
PricewaterhouseCoopers AB 
Primus 
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Ricoh AB (fd Carl Lamm AB)
Rottneros AB
Röda Korsets Sjuksköterskekårs  

Intresseförening 
SAAB, Bofors Support ABSackemark 

Brantheim Björck, KB, Advokatfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB 
SBAB
SCA Hygiene Products
SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
Scandinavian Airlines System (SAS)
Scania
SEB
Sefina Svensk Pantbelåning AB
Semper
Setterwalls Advokatbyrå
SHR, Sveriges Hotell & Restaurang 

företagare
SIS, Swedish Standards Institute
SIAR, Forskningsstiftelsen
Sievert AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia 
Skanska AB 
Skogsindustrierna
Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear, Hultafors  

Group AB
Sollentuna Kommun
Sophiahemmet

Sparinstitutens Pensionskassa
Spendrups Bryggeri AB
Spårvägens Idrottsförening
SSAB
Stampen
Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och 

Utbildningsfond 
Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och 

Gubbhus
Stiftelsen Branschorganisationernas  

kansli
Falu Gruva 
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 
Stiftelsen Telefondirektören H.T. 

 Cedergrens Uppfostringsfond 
Stiftelsen Tornspiran 
Stockholm Business Region AB
Stockholm Saltsjön
Stockholms Bleck & Plåtslagarmästare-

förening
Stockholms borgerskap 
Stockholms Hamnar
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening 
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem 
Stockholmsmässan 
Stokab 
Strömma Turism & Sjöfart AB
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form 
Svensk förening för informationsspecialister
Svensk Handel 
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk Kärnbränslehantering
Svensk Mjölk
Svenska Bankföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Försäkringsföreningen
Svenska Handelsbanken 
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska McDonald’s

Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörs-
föreningen

Svenska Shell AB
Svenska Spel 
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Svensk-Thailändska Föreningen
Sveriges Advokatsamfund,  

Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Bagare & Konditorer
Sveriges Bryggerier 
Sveriges Bygg & Järnhandlareförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges MarknadsUndersökningsköpares 

Förening (SMUF)
Svetsteknik AB
Swedbank 
Systembolaget
Sällskapet för Folkundervisningens  

Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Taxi Stockholm
Teknikföretagen
TeliaSonera
The Linde Group
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Trafikförsäkringsföreningen
Transportgruppen
Trygg-Hansa
Trygghetsfonden
Trygghetsrådet
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige 
Uppfinnarkollegiet 
Vasaterminalen
Veteranklubben Alfa
Vin & Sprithistoriska Museet
Wilhelm Becker AB
ÅF AB 
Åhléns

KAK – Kungliga Automobil Klubben
Sedan 1903 har motorsport och trafik- 
kultur utgjort hörnstenar i verksam- 
heten. Blev Kungliga Automobilklubben 
1908 när Kung Gustaf V blev dess Höge 
Beskyddare.

Blomsterfonden
1921 startade Alma Hedin Blomsterfondens 
insamlingsverksamhet med syfte att finansiera 
äldreboenden. Idag har man fem attraktiva 
sådana i Stockholmsområdet. Läs artikeln på 
sid 19!
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Genom medlemskapet visar företag och 
organisationer sitt stöd för näringslivets 
historia. Många är både medlemmar och 
använder våra tjänster.

Bli medlem!
Vi hjälper företag att dra  
nytta av sin historia. Ta reda  
på mer genom att gå in på  
www.naringslivshistoria.se el-
ler kontakta vår vd Alexander 
Husebye på 08-634 99 14
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Lös korsordet och vinn böcker!
Skicka in korsordet till: info@naringslivshistoria.se eller Företagsminnen kors-
ord, Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48–50, 167 33 Bromma. 
Glöm inte att bifoga ditt namn och din adress. Dragning 
bland de rätta svaren sker 3 oktober 2011.

1:a pris: Ronald Fagerfjälls bok Entreprenörernas 
Svenska historia (Liber Förlag) inklusive dvd:n När 
Sverige blev rikt.

2:a-3:e pris: Ett bokpaket bestående av 
Industriminnen av Jan-Bertil Schnell och Innovativa 
stockholmare av Anders Johnson. Förra numrets vinnare 
och rätta svar hittar du på www.naringslivshistoria.
se/korsord Alla böcker finns även till salu på  
www.naringslivshistoria.se

A
v H

ans G
. Svensson

Baksidan: Priskurant från 1894. 
På omslaget bland annat en bild 
på annonsbyrån på Drottning-
gatan 2 i Stockholm. Gumaelius 
Annonsbyrås historiska arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria.
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1965 släpptes de första 
kvinnorna in bakom ratten  
hos taxi Stockholm

Silversmeden Möllenborg  
lade grunden för serie-
tillverkning av matsilver

Skålklubben
turistbranschens internationella samman slutning 

grundades i Frankrike 1932. Varför fick den ett 

svenskt namn?

i nästa nummer av företagsminnen

försäkra dig om ditt eget spännande magasin.
För 200 kr inklusive moms får du 5 nummer av Företagsminnen. 
Beställ på www.naringslivshistoria.se.




