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Privatliv nu och då
i versailles fanns det f lyttbara 
toalettstolar. Går man runt finner 
man mest bara salar, förutom en och 
annan korridor. Frankrikes mest in-
flytelserika personkrets, som lätt hade 
kunnat få sin vilja fram, fann sig i att 
leva med andra människor ständigt 
inpå den egna kroppen, ja ansåg den 
vardagen eftersträ-
vansvärd.

Det är en attityd 
vi inte delar. Vi 
talar i dag om ser-
vice i stället för om tjänarstab, och ser 
dem som utför sådana uppgifter som 
tänkande medmänniskor, inte som 
bihang till lokaler och anläggningar. 

För omkring trettio år sedan 
debatterade vi datorer, registrering 
och integritet. ”Storebror ser dig!”, 
hette det, och medborgarföreträdare 
som Datainspektionens chef Freese 
höjde varningens brandfacklor. 
Registreringar kunde nog motiveras 
övertygande i alla de enskilda fallen. 
Men sammantaget skapade de en 
värld, utan privata rum.

I dag tar jag fram mitt ICA-kort. 
Det är slitet, det är det tredje som 
jag har fått när magnetremsan på det 

tidigare har tappat kraften. Tack 
vare kortet kan koncernen 

se var och när jag hand-
lar – och alltså var jag 
befinner mig – liksom 
vad jag handlar, och 
dra slutsatser om min 

ekonomi, mina intres-
sen och min famil-

jesituation. 
Ja, jag 

miss-
tänker 
att 
nå-
gon 
på 

ICAs data avdelning skulle kunna 
analysera mitt privatliv bättre än jag 
själv kan. Och i alla fall långt mer 
djupgående än SCB, Skatteverket 
och andra statliga myndigheter.

Under repövningar på Gotland för 
nu ganska länge sedan försörjde jag 
min kompanistab med kaffe och kanel-

bullar i två veckor 
med ICA-kortet. 
Det var långt enk-
lare att sända en 
MC-ordonnans 

med kort och kod till närmsta affär än 
att trassla fram sakerna via den mili-
tära underhållsorganisationen. Hade 
ryssen velat hade han nog kunnat följa 
ett hemligt förbands grupperings-
mönster avprickat i kaffebrödsköp från 
Burgsvik till Bunge… Använder jag 
dessutom min mobil går det lätt och 
snabbt att kartlägga vänkrets och yr-
kesliv. Kort sagt – jag är kartlagd in på 
bara benen.

Den intressanta frågan blir då – bryr 
jag mig om detta? Är jag upprörd, 
undviker att använda kortet och börjar 
skriva brev i stället för att ringa? Jag 
är ju ändå formellt samma människa 
som den som var aktiv mot dataålderns 
integritetshot för fyrtio år sedan.

Eller har jag utvecklat en attityd 
mot denna insikt om mig som liknar 
den adliga 1600-talsmänniskans syn 
på tjänare? Något som bara finns där, 
likt taburetter och gyllenläderstapeter?

Det ska mycket till för att vi i dag 
ska gå på toaletten i ett rum fyllt av 
andra människor. Det kroppsliga har 
blivit privat. Med andra delar av vårt 
liv har det blivit precis tvärt om – det 
har blivit helt och fullt offentligt, 
eller kan åtminstone utan svårighet 
bli det.

Men vi tycks inte bry oss om detta. 
När ändrade vi egentligen åsikt? I 
detta nummer kan vi i alla fall läsa 
både om korten bakom kulisserna i 
Waldemar Ingdahls artikel, och om 
hur ICA grundades och växte. 

Per Dahl, redaktör

Lycklig kund utanför butik, i skyltfönstret 
mariekex. Foto: Lennart Sääf, 1964. ICAs histo-
riska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Potatischipsen, dessa Sveriges favoriter bland 
fredagsmystillbehör har funnits med i leken länge. 
Redan i mitten av 1850-talet sägs det att man 
uppfann chipsen i USA. Från Amerika spred de 
sig till England och sedan till Sverige. De första 
potatischipsen importerades från utlandet, men 

ÖGON BLICKET alltsedan banankungen Folke Andersson blev in-
spirerad till att starta tilltuggutveckling i Sverige 
i slutet av 1950-talet har vi kunnat äta inhemska 
chips och popcorn. Försäljningsbussarna åkte 
land och riket runt för att kränga snacksen. Tänk 
ifall ens fredagsgotter i dag levererades av sådana 
stiliga herrar! AB Estrellas arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.

4
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Krönika | jens spendrup

jag tar ofta tåget nu för tiden när jag är ute och reser i 
Sverige. Som nybliven pensionär är min agenda inte längre 
lika fullspikad som tidigare, och jag kan för det mesta till-
låta mig att ibland vara något försenad. Men det är självfallet 
inte därför jag väljer tåget. Skälet är att jag i lugn och ro kan 
luta mig tillbaka i stolen och betrakta landskapet och be-
grunda hur landet byggdes och varför det ser ut som det gör.

Varför ligger det en dörrfabrik här eller en mekanisk 
verkstad där, och varför finns det ett bryggeri kvar på den 
orten men inte här?

Säkert är inte alla roade av sådana funderingar, men det är 
jag. Ibland går tankarna ännu längre tillbaka i tiden och till 
frågor om hur odlingslandskapet har utvecklats. Men nu för 
tiden finns det ju tidningar att läsa på tåget, kanske någon in-
vänder. Förvisso, men mina egna funderingar roar mig mer.

På många orter finns framgångsrika företag och indu-
strier med efterfrågan på arbetskraft, och på andra ställen 
är det skriande brist på företag och arbetsplatser.

På vissa orter känner vi bakgrunden till företagets exis-
tens. IKEA i Älmhult är ett belysande exempel som det har 
skrivits många böcker och artiklar om. Men de allra flesta 
företagsetableringar är obekanta för en bredare allmänhet 
och i bästa fall kända för dem som bor på orten i fråga.

Det finns med andra ord många f ler entreprenörer i 
Sverige än Ingvar Kamprad, men få av dessa kommer nå-
gonsin att nå hans berömmelse. Men mina funderingar på 
tåget handlar alltså om alla de tusentals kända och okända 
entreprenörer som har ”råkat” starta sina företag till synes 
slumpvis här och där över vårt långsträckta land.

Vilka var deras drömmar, och hur och varför lyckades 
de förverkliga dem? Ju mer vi lär om alla dessa företags-
minnen, desto bättre kan vi kanske ta tillvara dagens och 
morgondagens entreprenörsämnen. Bryr vi oss inte om 

 entreprenörerna, och ser till att Sverige har de bästa förutsätt-
ningarna för att starta och driva företag, så blir det svårt att 
skapa morgondagens arbetsplatser som behövs för att ersätta 
alla dem som av olika skäl läggs ner eller flyttar utomlands.

Ett litet exempel på en slumpvis entreprenör är min 
egen farfar, bryggmästare Louis Spendrup. Han startade 
sin yrkeskarriär för drygt hundra år sedan som anställd 
bryggmästare. Efter att på kort tid ha prövat fyra anställ-
ningar i fyra olika bryggerier, kom han vid 35 års ålder till 
slutsatsen att alla arbetsgivare han hade mött var ”skitstöv-
lar”. Han stod helt enkelt inte ut med dem, och förmodli-
gen var känslorna ömsesidiga.

Hans dröm kom att handla om friheten att själv få råda 
och bestämma. Hans slutsats blev att försöka skaffa sig 
ett eget bryggeri. På den tiden fanns nästan 500 bryg-
gerier att välja bland i Sverige. Men eftersom han sak-
nade pengar, tvingades han välja ett av de allra minsta, 
Grängesbergs Bryggeri i södra Dalarna. Han lyckades 
låna 25 000 kronor av en bekant, och 1923 blev hans dröm 
verklighet. Nu fick han styra och ställa som han själv ville. 
Farmor och farfar kunde leva lyckliga i resten av sina liv.

Detta är den enkla bakgrunden till att ett av Sveriges 
största bryggerier numera ligger i Grängesberg, och att 
Spendrups har ersatt den nedlagda järnmalmsgruvan som 
ortens största arbetsplats.

Frihetslängtan ligger i släkten, och därför fortsätter 
familjen i fjärde generationen att driva familjeföretaget i 
farfars fotspår.

Kärleken till gott öl finns också i familjens gener och är 
en annan förklaringsgrund till framgångarna.

jens spendrup är styrelseordförande och tidigare vd för 
Spendrups och ordförande för Företagarna.

Upptäck
alla okända
entreprenörer!
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NotErAt

Exportrådet 40 år
www.swedishtradehistory.com är den i dagarna invigda inkörsporten 
till Exportrådets 40-åriga historia, som nu skrivs. Sveriges exportråd 
har haft en viktig roll för att förmedla företags kontakter till utländ-
ska marknader. Här möter vi för första gången en exportens historia 
där Exportrådets egna insatser får träda i förgrunden.

Slakthusområdet 100 år firades!
Den 1 september var det öppet hus i det ganska okända området vid 
Johanneshov söder om Stockholms innerstad, det som försörjt hu-
vudstadens butiker och restauranter. Stockholmarna kunde besöka 
fotoutställningar, marknader och serveringar. Och ta del av jubi-
leumsboken med den laddade titeln Kött och blod,  
av Anders Johnson.

Stenbeck i SVt
Företagardramatik till jul. I Sveriges 
Television kommer vi till jul kunna ta 
del av en ny serie om en svensk entrepre-
nör: Jan Stenbeck. I tre entimmesavsnitt 
möter vi honom och hans bakgrund. 
Hans uppväxt var privilegierad, men 
han kom sedan att överta och utveckla 
familjens tillgångar delvis i konflikt 
med syskonen. Ur den stålindustri han 
startade med, skapades ett medieimpe-
rium: MTG, med tv-kanaler, tidskrifter, 
Metro och telekomföretag.

Företagsminnen rättar
I nummer 2 från i våras nämns det i ar-
tikeln ”Semper – vällingen som blev be-
stående” att Sempers ”samarbete[t] med 
Procordia Food kvarstår ännu i dag”.  
Det företagssamarbetet avslutades  
emellertid år 2011.
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1912 års miljon
Företagsminnen noterar att 
det i år är hundra år sedan den 
miljonte telefonen stod klar i 
en Ericssonfabrik. Händelsen 
förevigades genom en 35 gånger 
50 millimeter stor plakett i 
tidstypisk jugendstil. På den 
stöter en ängel i en basun för 
att väcka världen, eller sna-
rare Europa och Medelhavet, 
som breder ut sig på det klot 
som skymtar bakom ängelns 
molnskyar.

Nära till hands har ängeln 
den aktuella telefonen, som 
står på en annan – bara an-
tydd – molnbank, i den mån 
mer komplicerade budskap skulle behövas. Att ängeln skulle 
begagna sig av trådlös telefoni är inte aktuellt, ty ovanför och bakom den 
sträcker sig ett klassiskt stråk med två blanktrådspar från en telestolpe. 
Konstnären verkar emellertid inte vara bekant med teleteknikens detaljer, 
för han har lagt in en femte, udda, porslinshållare på stolpen.

Axel Wenner-Gren i Mexiko
Hur skulle det vara om det på varje kontorsplats och i varje hem fanns 
två telefoner? De hade var sitt nät och var sin telefonkatalog. Så var det 
i alla fall länge i Mexiko, där de två stora telefonbolagen inte kunde 
samarbeta med varandra långt in i mellankrigstiden.

Den som gjorde slut på eländet och såg till att den ena telefonen kunde 
ringa till den andra, var den svenske industrimannen Axel Wenner-Gren, 
konstaterade en talare vid ett symposium om Electrolux skapare, som 
hölls i Wenner-Gren Center i Stockholm i maj.

Men framgången innebar också roten till Wenner-Grensfärens ned-
gång och fall, menade andra talare. Wenner-Grens framgångar hade gett 
honom en alltför stark position i ett land som USA betraktade som sin 
hemmamarknad, och där europeiska intressen inte skulle dominera.

Att han svartlistades av USA:s myndigheter under andra världskri-
get hade, menade de, andra orsaker än hans företags kontakter med 
Tyskland. Den gamla Monroedoktrinen, att Europa skulle hålla sig 
borta från Nya världen, var egentligen det som styrde förloppet.

Svenskt öl för valloner
Företagsminnen noterar att system-
bolagen i Tierp, Östhammar och 
Skutskär är privilegierade butiker. 
Här kan kunderna finna en lokal, äkta 
belgisk ale, nämligen Leufsta Blonde. 
Leufsta bruk är ett centrum för svenska 
vallon minnen, och här finns nu det ny-
startade Leufstabruk bryggeri. Trots att 
det bara säljs på tre orter är efterfrågan 
av detta levande bruksmiljöminne större 
än produktionen.

företagsminnen 2012:4
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Karl Erik Hagström använde ofta kända 
artister som annonspelare. Här har film-
stjärnan Sophia Loren just fått ett dragspel 
av honom. Hagströms arkiv.
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export
SVERIGES FÖRSTA STORA MUSIK-

En del säger att det svenska musikundret 
började med operasångerskorna Christina 
 Nilsson och Jenny Lind på 1800-talet. Men 
fram till ABBAs genombrott drevs det av 
en ung entreprenör från Älvdalen i norra 
 Dalarna: Albin Hagström. | mikael jansson

man brukar säga att Per Albin skapade folkhemmet och 
Kamprad möblerade det. Albin Hagström försåg det med 
musik. Han började göra affärer som tonåring och byggde 
på ett decennium upp en världskoncern i sin bransch. 

Albin Hagström (1925 –1 952) växte upp i Älvdalen, där 
hans far var skogvaktare. Han var intresserad av musik i all-
mänhet och dragspel i synnerhet och köpte sitt första vid 13 
års ålder. När han var 16 år såg han i en annons att ett tyskt 
företag sålde dragspel billigt, så med hjälp av sparade och 
lånade pengar köpte han två, som såldes med vinst. Han 
fortsatte att köpa och sälja enstaka spel ända tills det tyska 
företaget erbjöd honom att köpa ut ett tjugotal spel som inte 
hade lösts ut. Unge Albin lyckades förhandla sig till att få 
betala allteftersom de såldes, men han upptäckte också att 
den lokala marknaden snabbt blev mättad. Så han annonse-
rade i den då populära veckotidningen Triumf. 

Han startade sitt första registrerade företag någon månad 
innan han skulle fylla 20, med kontoret i faderns vedbod. 
Sakta men säkert byggdes en verksamhet kring instrument 
importerade från framför allt Tyskland och Italien, men han 
sålde även husgeråd och cyklar – allt som gick att tjäna pengar 
på. Redan 1928, vid 23 års ålder, reste han till Tyskland och 
Italien för att träffa leverantörer. Han lärde sig också bokfö-
ring och språk med hjälp av korrespondenskurser. 

Albin Hagström fick f lera av landets mest kända drag-
spelare som kunder, bland andra dragspelskungen själv, 
Carl Jularbo. Albin övertog även Jularbos Musikhandel i 
Stockholm. Dragspelskungen själv satt helst på kontoret 
och spelade, så det slutade faktiskt med att han fick spar-

ken. Men de skildes under kamratliga former och förblev 
vänner livet ut. Jularbo fortsatte också att genom hela sin 
karriär spela på Hagströmdragspel.

Startade egen fabrik
När depressionen kom runt 1930 gjorde valutaförändring-
arna import olönsamt, så Hagström beslutade att starta 
en dragspelsfabrik i Älvdalen. Arbetskraft fanns på orten, 
och hade dessutom ofta nödvändiga kunskaper i mekanik 
och viss händighet i snickeri från skogen eller jordbruket. 
Dessutom var det säkert mer lockande att arbeta i fabrik 
än att vara utomhus på vintrarna…

Hagströms framgång sammanföll med framväxten 
av ett nytt svenskt nöjesliv. Sverige behövde musik och 
musikerna behövde instrument. I folkrörelsernas spår 
kom hundratals folkparker, Folkets hus, festplatser och 
bygdegårdar som dels var samlingsplatser för föreningsli-
vet, dels inkomstkällor med sina danskvällar. Elektronisk 
skivinspelningsteknik kom under 1920-talet och därmed 
också grammofonartister. Radion började sända reguljärt 
1925 ; antalet licensinnehavare växte på 20 år till drygt två 
miljoner.

Hagström byggde upp en kedja av musikaffärer i 
större städer. När de var som flest hade kedjan 48 buti-
ker i Norden. Under 1930-talet startade Hagström också 
bland annat en dragspelsfabrik utanför Köpenhamn, 
en i Helsingfors och 1939 ett säljkontor i New York. 
Fabriksfilialer fanns i Orsa, Falun och Solna. I koncernen 
ingick även ett musikförlag.
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Management by drinking
Den dragspelstokige tonåringen hade förvandlats till di-
rektör Hagström, en stor man på bygden. Han släppte ald-
rig greppet om sitt företag, och han medverkade alltid själv 
i butiksinventeringarna. Man skulle kunna beskriva Albin 
Hagström som en modern brukspatron. Han lät bygga 
personalbostäder, ordnade fritids- och friskvårdsaktiviteter 
för personalen och sponsrade lokala föreningar, framför 
allt inom idrotten. 

Hagström levde annars enkelt, bodde hellre hos 
Frälsningsarmén än på Stadt under resorna till butikerna 
och åt hellre husmanskost på småkrogar än gourmetmat. 
Dessutom var han nykterist – inte av princip utan för att 
han inte tyckte om alkoholsmaken.

Men som stor man i bygden hade han full utdelning på 
motboken, och den togs förstås ut. Emellanåt bjöd han 
hem förmän och andra mer betrodda arbetare från fabri-
ken på en fredagsgrogg. Och när gubbarna hade fått ett 
par glas lossades tungornas band. Så fick Hagström, som 

höll sig till sitt saftglas, bättre veta hur snacket på firman 
egentligen gick – ”management by drinking”, kanske?

Hagströms logotyp är värd en extra mening. Den ska-
pades inte av några konsulter utan ritades runt 1940 av 
Ragnar Johansson, en konstnärligt lagd 20-årig yngling 

som egentligen jobbade på packavdelningen men fick le-
digt ett par dagar för att rita. Logotypen används än i dag 
och anses fortfarande tillhöra de starkaste varumärkena i 
denna bransch!

Startade egen musikskola
Eftersom det i slutet av 1940-talet ännu inte fanns kom-
munala musikskolor, startade Hagström egna, vilka under 
årens lopp lärde cirka 70 000 svenskar att spela ett instru-
ment. En kulturgärning, men lika mycket ett smart mark-
nadsföringstrick – gick man kursen så behövde man ju 
ett instrument! Dock knorrade kultureliten eftersom den 
ansåg att folket skulle lära sig spela klassisk musik på ”rik-
tiga” instrument, inte populärmusik på gitarr och dragspel. 
Det ledde till och med till en kulturdebatt runt 1960, där 
Hagströmföretagets sida dock segrade.

Albin Hagström dog 1952, knappt 47 år gammal, på 
grund av läkarslarv. Ledningsgruppen drev företaget vi-
dare i väntan på att äldste sonen Karl Erik (1932 – 2010) 

skulle skolas in. Han skickades bland annat till USA för 
att lära sig branschen, och kunde vid återkomsten med-
dela att rockmusiken hade slagit igenom och att drag-
spelsepoken höll på att ta slut. Hagström måste börja 
bygga elgitarrer!

Vänster: Albin Hagström prövar ett av sina 
instrument. Hagströms arkiv.

Höger: Albin Hagströms son Karl Erik över-
tog ledningen av företaget och drev en fråga 
mycket bestämt. Rockåldern hade börjat. 
Hagströms måste börja bygga elgitarrer! 
Hagströms arkiv.

Dragspelskungen själv satt helst 
på kontoret och spelade.
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Hagströms första elgitarr debuterade 1958 och kom att 
följas av närmare 130 000 fram till att fabriken stängdes 
i början av 1980-talet. Starten må ha varit trevande, men 
popvågen på 1960-talet ledde till explosionsartad efter-
frågan. Vissa år på 1960-talet exporterade Hagström 
mer än 90 procent av sin produktion, framför allt till 
Nordamerika och kontinenten. Man hade återförsäljare i 
över 40 länder.

Såväl ABBA som Hoola Bandola
Hagströms instrument och förstärkare användes av var 
och varannan svensk artist under 1960 – 1980-talet: Owe 
Thörnqvist, Sven Ingvars, Hoola Bandola Band, Tomas 
Ledin, Vikingarna, Cardigans och så vidare. När ABBA 
åkte på sin första stora folkparksturné 1974 med Waterloo, 
använde man ett scenljudsystem i stereo som då var det 
största landet hade skådat, på hela 10 000 watt och med ett 
40-tal högtalarlådor! (Scenljud i stereo var f.ö. också något 
som Hagström var bland de första att erbjuda.) Hagströms 
gitarrer användes av internationella artister som Elvis 
Presley, Frank Zappa, Jimi Hendrix, The Eagles, Paul 
McCartney & Wings, Nirvana och David Bowie.

Men Hagström klarade till sist inte strukturföränd-
ringarna. Framför allt den japanska konkurrensen blev för 
svår, och man avvecklade både butikskedja och general-

agenturer under 1980-talet, och stängde gitarrfabriken. 
Företaget levde vidare men ägnade sig åt fastighets- och 
värdepappersförvaltning. Sakta började dock en samlar-
marknad att uppstå, framför allt kring gitarrerna. Och 
2005 började ett kanadensiskt företag, med familjefö-
retagets tillstånd, åter börja bygga gitarrer med namnet 
Hagström och till stor del utifrån de gamla modellerna. 
De byggs dock i Kina och i Tjeckien.

I dag är Hagström åter ett av de stora namnen i bran-
schen och används både av svenska artister som Pernilla 
Andersson och av internationella storheter som The Foo 
Fighters.

mikael jansson är journalist och musiker och har bl.a. 
skrivit två böcker om Hagström: Musik för miljoner (Upp-
sala, 2006) och Super Swede – Hagströms gitarrer 50 år 
(Reverb, 2008).

Hagström på museum
Nu pågår en insamling för att bygga upp en per-
manent utställning på Dalarnas museum i Falun 
om dalaentreprenören Albin Hagström och hans 
livsverk. Läs mer på www.hagstrominsamlingen.se!

Det stora högtalartestet — försäljningschefen Roland Beronius, chefkonstruktören Holger Berglund och fabriksförman 
Bengt Eriksson ställde upp ett antal högtalare på ena sidan Dalälven. Sedan fick Berglunds andreman Arne Hårdén 
cykla över bron och lyssna hur det lät! Hagströms arkiv.
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kontokorten har några av finansbranschens mest 
kända varumärken och är en svårfångad närings mest 
konkreta produkter. Vi ser plastbrickorna varje dag, ändå 
är de bara toppen på ett finansiellt isberg, en glimt in i en 
stundtals gäckande marknad.

För hundra år sedan sågs det som skamligt att ”handla 
på krita”. Checkar började bli vanligare i början av 
1900-talet. När bilismen växte på 20-talet började bensin-
bolagen ge ut kort som gav innehavaren rätt till kredit på 
just det bolagets mackar. I slutet av 30-talet började en 
del företag i USA att låta kort fungera ömsesidigt. Korten 
gjordes i plåt för att hindra förfalskning.

Mässingspolletter hos NK
Chefen för Kungl. Myntkabinettet, Ian Wiséhn, berättar 
i nr 1 av Företagsminnen 2011 om Sveriges första kredit-
kort, NK-kortet. Det utgjordes av en numrerad pollett i 

mässing som användes av NK:s stamkunder under 20- till 
40-talet. NK skulle även tidigt anamma ett eget modernt 
kontokort efter amerikansk förlaga på 60-talet.

Det var alltså inte ovanligt att välbärgade stamkunder 
kunde få kredit. Men hur skulle de kunna ta med den kre-
diten till andra inköpsställen? Det tog tid att koppla ihop 
köpare och säljare och bygga ett ömsesidigt förtroende 
för kontokorten. Kreditkortet är så nära en världsvaluta vi 
kommer – vem som helst kan gå in var som helst, lämna 
ett kort från en bank och få det godtaget som betalning. 

Försäljning registrerades tidigare på papper. I en ma-
skin karbonkopierades kortet över en så kallad slip där 
kortnumret, säljställets identitet, köpsumman och köpa-
rens namnunderskrift fylldes i. Den försvann på 90-talet. 
Nu registreras köpen i en terminal, och betalaren bekräf-
tar köpet och sin skuld till utgivaren genom en signatur 
eller pinkod.

Kreditkortet bakom kulisserna
”Vi tar det på kortet”. Frasen var ett tecken på bärarens status och 
förmögenhet. I dag är den vardag. Snart är det så självklart att 
betala med kontokort, att den inte behöver sägas. | waldemar ingdahl

Så skulle julhandeln betalas på åttiotalet! I alla fall om man går till tidskriften Köpmannens 
bildarkiv. Svensk Handels historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Glöm inte pinkoden!
Fördelen med kontokortet för säljföretaget är den garan-
terade betalningen, vilket har slagit ut checken i Sverige. 
Den som förmedlar betalningen övertar och vidarefaktu-
rerar den fordran som affärshändelsen har gett upphov till.

Fram till slutet av 60-talet hade banker lördagsöppet, sed-
lar behövde tas ut och sättas in. De tjänade på att minska sin 
kostsamma kontanthantering, samtidigt som både kunder 
och säljare betalar kortavgifter. Bankernas inkomster från 
svenska kortköp uppskattas i dag till cirka 7,5 miljarder kronor 
per år.

Sverige var först i Europa med att bygga ut systemen för 
kortbetalningar. Kreditmarknaden var hårt reglerad och 
det var svårt att få privatlån. Köpkortet kom redan 1961. 
Köpkortet var knutet till butiker, och Rikskortet till hotell 
och restauranger. Det utvecklades av Sveriges centrala 
Hotell- och Restaurangförbund (dagens Visita), då de 
amerikanska kreditkorten hade börjat etablera sig i Sverige 
och deras avgifter sågs som för höga.

Vem är kreditvärdig?
Ett av de svåraste hindren för genomslaget var bristen på in-
formation om en konsuments kreditvärdighet. För att admi-
nistrera systemen vände man sig till finansbolaget Vendor 
som ägdes av Wallenbergarnas Stockholms Enskilda Bank. 
Det blev starten för det som 1965 skulle bli Eurocard, då 
ingen stor verksamhet. Kerstin Ottosson på SEB berättar 
att den bestod av sju personer i bankens lokaler på Stora 
Nygatan; de sorterade pappersnotorna för hand. 

Eurocard expanderade till England och öppnade kon-
tor i Bryssel. När avtal slöts 1968 med det som i dag är 
MasterCard, fick man tillgång till varandras marknader 
i Europa och Nordamerika. Det var det första betalkortet 
som fungerade i hela västvärlden.

Riksdagen beställde 1987 Rikskortet från Eurocard. 
Det var ett betalkort främst för riksdagsledamöter, och det 
fungerade bara i Sverige och kunde begränsas till tjänste-

utgifter. I dag ges inte f ler kort ut, men Rikskortets logo-
typ med en svala i f lykt blev välbekant ute butikerna.

Eurocard såldes 1979 till Köpkortet AB som nu drevs av 
affärsbankerna. SEB blev 1987 ägare till både Eurocard och 
Köpkortet. Köpkortet och Eurocard är numera kortpro-
dukter som ges ut av MasterCard. Inga fler Köpkort ges ut, 
även om det fortfarande tas emot av en del inköpsställen. 
Eurocard finns i Norden och i Baltikum. De nationella 
betalkorten försvinner alltmer, särskilt nu när EU:s initiativ 
SEPA ska skapa ett europeiskt betalningssystem. 

Ett kort på väg bort
Produkten är egentligen systemet som ”står bakom” 
plastkortet – ett betalningssätt, en kreditgivning, ett 
bankkonto, rabatt på inköp i en viss butik eller kontantut-
tag. Korten kan se helt olika ut, då de är en bra plats att 
exponera ett varumärke på. En kortutgivare kan ge ut ett 
kreditkort till en kund, till exempel ett f lygbolag, som kan 
bestämma designen och lägga in speciella förmåner.

Visa är ett system som ägs av en ekonomisk förening 
av banker och finansinstitutioner i Europa. MasterCard 
är ett aktiebolag som säljer licenser att ge ut kortet. Inom 
MasterCard finns olika produkter som de nämnda Köpkortet 
och Eurocard. American Express är ett finansbolag som säljer 
licensen att ge ut kortet. Diners Club International delar ut 
franchiserättigheter till sitt kort i Norden. Franchisetagare 
var tidigare Nevi Finans (numer Skandia Leasing) och sedan 
SAS. SEB äger franchiserättigheten sedan 1994.

Bedrägeririsker och avgifter har skapat en efterfrågan 
på nya betalningssystem. Mobilnätet och internet är de två 
strukturer som kan konkurrera. Nya betalningssätt måste 
övervinna tekniska trösklar och stora investeringar, få tillräck-
ligt många parter att enas, och ett byte behöver inte bli bil-
ligare för konsumenten. Tekniken att flytta över kontokorten 
till mobilen finns, och då kommer plastkorten att försvinna.

waldemar ingdahl är vd för tankesmedjan Eudoxa.

Cashkortet introducerades under 1990-talet. I det skulle peng-
arna finnas i själva kortet, så att butikerna slapp kostnaden 

för uppkopplade teleförbindelser vid småköp. Till kortet 
fanns speciella små saldoläsare. Kortet blev emellertid 

ingen framgång och finns inte längre. Svensk Handel.
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Folkhem  
på marknadens villkor

Arbetsdagen är över en sommardag 1935: de anställda, 
de flesta kvinnor, kan gå eller cykla hem till de närbe-
lägna bostäderna. Vägen skuggas av trädgårdsstadens 
grönska. Cloetta Sverige AB.

Den som besöker Ljungsbro 
möter en blommande östgötsk 
trädgårdsstad i tegel. Och en 
ort skapad av en choklad- 
fabrik, ty när Cloetta flyttade 
dit, skapade företaget både 
bostäder, läkarmottagningar 
och dagis. Ett folkhem före 
folkhemmet. | michael & annica nydén
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hokladföretaget Cloetta 
f lyttade 1902 sin fabrik till 

Malfors, numera Ljungsbro. 
En av orsakerna var att dåva-

rande ägaren till Ljungs slott 
inte ville släppa till mark för en 

utbyggnad av fabriken. 30 familjer 
f lyttade från Malmö till Ljungsbro 

för att arbeta i den nya chokladfabri-
ken. Malfors/Ljungsbro var då i prin-

cip tomt. Där fanns en kraftstation som 
kunde förse den nya fabriken med energi; resten byggdes 
upp i takt med Cloettafabrikens utveckling.

Inspiration från England
Redan tidigt präglades Cloettas arbete i Ljungsbro av 
social medvetenhet och ambition. Ledningen hade tidigt 
(före första världskriget) kontakter med Cadbury & Sons, 

Englands största choklad- och konfektyrföretag. Cadbury 
byggde Bournville som en trädgårdsstad med starka soci-
alpolitiska inslag. Tonvikten låg på välbefinnande, hälsa 
och idrott. Ljungsbro kom under företagsledaren O.G. 
Svenssons ledning att likna Bournville. Sonen Hjalmar 
Svenfelt delade faderns ambitioner att bygga ett fungeran-
de samhälle; en obruten tradition av samhällsbyggande 
och omtanke blev följden.

Ett resultat av inspirationen från England var de stora 
fruktodlingar som bolaget anlade – främst äppelod-

lingar. Från 1901 planterades f ler än 1 500 äppelträd, och 
dessutom bärbuskar. Skördarna användes till fyllning i 
chokladpraliner; under första världskrigets chokladimport-
stopp kunde bolaget överleva och växa bl.a. tack vare sitt 
äppelmos. Fruktodlingarna sköttes av anställd personal, 
och egna äppelsorter – Cloetta Mignon – togs fram för att 
passa i produktionen. Företagets trädgårdsmästare bistod 
även egnahemsägare med fruktträdgårdens skötsel, vilket 
ökade bolagets tillgång till råvara.

Cloetta stödde tidigt egnahems-byggandet med lån och 
subventioner, och under och efter första världskriget upp-
fördes tvåfamiljshus av engelsk modell för tjänstemännen. 
Under de kommande årtiondena kom Cloetta att svara för 
all samhällsplanering i Ljungsbro – till exempel gator och 
underhåll, vatten och avlopp. Bolaget ansvarade också för 
uppförandet av ett postkontor. 

Cloetta byggde också mycket moderna arbetarbostäder 
– såväl för ogifta kvinnor (de var många) som familje-

bostäder. Lägenheterna hade toalett, badrum, tvättstugor 
och hobbyrum. Portvakt fanns givetvis i bostäderna för de 
ogifta kvinnorna ... 

Egen företagsarkitekt
Arkitekten Henry Fraenkel kom att under två årtionden 
vara ”företagsarkitekt” åt Cloetta och ritade många hus 
som än i dag finns i Ljungsbro. Fraenkel arbetade efter 
principen ”Byggnadskostnader får rätta sig efter kvalitets-
kraven och ej tvärtom”, vilket ledde till radikala tekniska 

Från 1901 planterades fler än  
1 500 äppelträd.

Motstående sida: Cloettaflickorna dansar glatt på en 
 affisch. Cloetta Sverige AB.

Höger: Bröderna Bernhard, Christoffer och Nutlin 
 Cloetta lämnade sitt hem i Bergün i kantonen Grau-
bünden i Schweiz, startade 1862 chokladföretaget 
Brødrene Cloetta i Köpenhamn och flyttade några år 
senare till Sverige. De sålde sedermera bolaget, vilket 
dock behöll namnet Cloetta. Cloetta Sverige AB
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lösningar och mycket hög kvalitet – och till en prislapp 
som i dag kanske inte skulle ha accepterats.

Ett samhälle byggs emellertid inte av bostäder allena, vil-
ket ledningen för Cloetta tidigt insåg. Själva infrastrukturen 
i samhället byggdes upp, vilket bl.a. ledde till att bolaget 
uppförde och bemannade en provinsialläkarmottagning – 
även denna ritad av Henry Fraenkel och radikalt modern. 
Tandläkarmottagning och ett daghem med flera olika av-
delningar, barnsäkra lösningar och eget solarium (!) blev an-
dra välfärdsinsatser. Företaget upplät även mark och arkitekt 
(Fraenkel) när kommunalhuset i Vreta Klosters kommun 
skulle byggas i centrala Ljungsbro. Detta anses av många 
som Fraenkels vackraste och mest genomarbetade projekt. I 
anslutning till detta uppförde Cloetta också Theobroma, en 
centrumbyggnad i Ljungsbro.

Överskottet av kvinnlig arbetskraft uppfattades som ett 
socialt problem; Cloetta löste detta med en medveten re-
kryteringspolitik och ett i grunden protektionistiskt förhåll-
ningssätt. Manlig arbetskraft anställdes för verkstadsarbete, 
måleri, snickeri och den egna trävaruindustrin. Principen 
var att ingen arbetskraft skulle tas in utifrån för reparatio-
ner, vilket ledde till fler män i den fasta arbetsstyrkan. 

Cloettas sociala ambitioner sträckte sig emellertid längre 
än så. Semesterresor, utflykter, faddergåvor till barn, bi-
ståndskassa för ekonomiskt skydd vid dödsfall, vistelser på 
kurort m.m. ingick i personalpolitiken liksom en personal-
konsulent för mottagande och stöd till nyanställda. Bolaget 
stödde också de frivilliga organisationerna (även avdelning 58 
i fackföreningen Svenska Livsmedelsarbetarförbundet upp-
muntrades av O.G. Svensson). En viktig pusselbit i samhället 
var också Folkets Park (1924) som lockade inte enbart trak-
tens ungdomar utan också många kända svenska artister. Det 
kan för övrigt noteras att Ljungsbro Folkets Park fortfarande 
är i högsta grad livaktig. Många andra föreningar har också 
fått stöd från bolaget med det uttalade syftet att Ljungsbro 
ska kunna erbjuda alla rik fritid och meningsfulla sysselsätt-
ningar. Sammantaget har detta lett till att Ljungsbro även i 
dag har ett fungerande föreningsliv. De centrala delarna av 
samhället är också fortfarande präglade av Cloettas samhälls-
byggande, även om almsjuka, rivningar och anpassningar till 
EU-normer har förändrat stadsbilden. 

Arbetet i Ljungsbro väckte nationellt och internationellt 
uppseende. Utställningen Bo rätt på Cloetta sätt 1944 
lockade mer än 2 000 personer som kom att se hur ett  
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företag kunde bygga ett samhälle där kvalitet och service i 
mycket stod i högsätet – men där även kritiska röster emot 
kategoriboende, subventionerade hyror och ordningsregler 
fastställda av bolaget restes.

Varför detta?
En berättigad fråga för den som ser bakåt på Cloettas 110 
år i Ljungsbro är självfallet – varför då? En stor del av 
svaret finns i det engagemang som visades av framför allt 
ägaren O.G. Svensson och sonen Hjalmar Svenfelt. Svaret 
kan nog till en del också sökas i engelsk tradition med röt-
ter hos kväkarna att behandla lojala och hårt arbetande 
med respekt och goda villkor. 

Mer handfasta skäl fanns också. År 1902 låg Ljungsbro 
långt bort från allt. Den enda tillgången var kraftstationer 
som kunde förse en ny industri med energi. Hur få människor 
att flytta till en sådan ort? Pendling var då inget alternativ. 
Sannolikt var erbjudanden om goda villkor och ett starkt en-
gagemang från företagets sida nödvändigt för att lösa arbets-
kraftsbehovet. På så sätt kan man kanske säga att det folkhem 
som onekligen byggdes upp inte enbart uppkom av intresse 
och omtanke, utan även genom marknadskrafternas tryck. 

Cloetta firar i år sitt 150-årsjubileum med bl.a. en stor 
jubileumsskrift som kommer ut under senhösten 2012. Där 
kan vi säkert få djupare inblickar i den spännande histo-
rien om en fabrik som byggde ett samhälle.

michael nydén är näringslivsutvecklare i Linköping.
annica nydén är småföretagare. De bor i Ljungsbro och är 
engagerade i ortens framtid och dess historia.

Läs mer om Cloetta
Tag det rätta tag Ljungsbro — ett 
socialvisionärt samhälle? Öster-
götlands länsmuseum 1997.
Cloetta 150 år — en historia i en 
minibit, Cloetta AB 2012.
Chokladstaden Ljungsbro — 
bland bönor & tegel, Östergöt-
lands länsmuseum 2007.

Webbfilm!
http://youtu.be/V6Nof818MG0

Motstående sida: Pralinerna packas i Cloettas 
fabrik år 1935. Företagsledningen såg det bety-
dande kvinnoöverskottet som ett problem, och 
anställde män i andra delar av anläggningen. 
Cloetta Sverige AB.

Överst, vänster: Så här framställdes Ljungsbro: 
tjänstemannabostäder (villor) för sig, arbetar-
bostäder (lägenheter) för sig. Cloetta Sverige AB.

Nederst, vänster: Ljungsbro fanns inte när chok-
ladfabriken uppfördes. Skulle de anställda bo i 
närheten fick företaget ta ansvar för att bostäder 
uppfördes. Cloetta Sverige AB.
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björn edsta tecknar i biografin Hakon Swenson –  
mannen bakom ICA bilden av en dygdig man. Hakon 
Swenson (1883 – 1960), grundaren till det som sedermera 
blev ICA, var sina idéer trogen livet igenom, han var mycket 
arbetsam och visade alltid stort intresse för och vinnlade sig 
om att lära känna sina medarbetare. Omtanken om persona-
len är ett återkommande tema i beskrivningarna av Swenson.

Han var en kyrkans man, son till kyrkoherden Carl 
August Swenson. Synen på affärsmoral formades av upp-
växtmiljön. Det var viktigare att samla i ladorna och bygga 
upp kapital än att syssla med vidlyftiga investeringar. 
Företagets chefer skulle rekryteras från de egna leden, och 
Swenson ville ha personal som vigde sitt liv åt ICA-rörelsen.

Att bedriva affärsverksamhet utan att göra vinst låter sig 
inte göras. Men som Hakon Swenson konstaterade i sitt 
sista anförande som vd för ICA den 13 juni 1949 i Gävle: 
”Skulle detta vara mottot för skapandet av yrkesstolthet, då 
bleve denna snart ihålig. Det är nog ingen här i dag, som 
sätter förtjänsten först och tjänandet sist”.

Hakon Swensons tal kunde pågå i upp till ett par tim-
mar. Där manade han ofta till sammanhållning mot kon-
sumentkooperationen, grossister, fabrikanter och handelns 
organisationer.

Handlare i förening
Men låt oss backa bandet en aning. Hakonbolaget inledde 
sin verksamhet i Gävle i december 1917. Det var till en början 
ett grossistbolag med rätt att köpa upp ransonerade varor.

År 1931 hade bolaget växt. 1 200 delägare fick teckna 
aktier i en inköpscentral. Idén med en kooperation för 
enskilda handlare, en köpmannaägd inköpscentral, rea-
liserades därmed. Överskottet skulle inte gå tillbaka till 
delägarna utan stärka företagets soliditet.

Tanken på köpmän som delägare i grossistföretag var 
egentligen ingen innovation. Förenade Köpmän hade varit 
först med idén men misslyckats.

ICA växte fram under krigstid och kristid och i stän-
dig konkurrens med konsumentkooperationen, KF. 
Naturligt nog var det svårt att få fram varor under de 
båda krigen, och man tvingades sälja substitut för exem-
pelvis kaffe.

År 1939 hölls den första stämman för det som skulle få 
namnet ICA. Det nybildade bolaget var en sammanslag-
ning av fyra inköpscentraler med handlare som delägare: 
AB Eol, Speceristernas Varuinköp (Essve), Nordsvenska 
Köpmanna AB och Hakonbolaget. Det senare var störst 
och blev tongivande.

Kooperatören som vann: 
ICAs Hakon Swenson
Han var en av Sveriges mest karismatiska företagsledare, och 
många av oss ser hans företagssymbol dagligdags. Men Hakon 
Swensons engagemang i ICA-rörelsen stannade inte vid ekonomin. 
Företagandet omfattade för honom hela människan. | johan söderström

Motstående sida: Reklamaffisch för Hakons-given. ICAs 
historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Den naturliga förkortningen på Svenska 
Inköps centralers AB, SICA, var 
upp taget. Det fick bli AB ICA 
i stället. Tillsammans kontrol-
lerade man hela Sverige från norr 
till söder med kontor och lager.

PR-mannen Swenson
Det fanns en framsynthet och 
det man i dag skulle kalla PR-
medvetande inom företaget, och det har 
gagnat ICA genom decennierna. Swenson ville 
lyfta fram ICA-kulturen och han gjorde det 
med hjälp av ICA-tidningen (start 1941) 
och ICA-kuriren som publicerades för 
första gången året efter.

Tidningarna berättade om den 
tidens nymodigheter som självbe-
tjäning (1946) och den så kallade 
Hakonsgiven (1948) – att handlarna 
fick göra skriftliga beställningar i stäl-
let för att säljare åkte runt och tog upp 
order. ICA var även tidigt med att införa ett 
bonussystem.

Det var som sagt en anda kopplad till en 
person. Hakonsandan kunde sammanfattas 
i en stark gemenskap och hängivenhet 
för företaget. Det var ur PR-synpunkt 
smart att använda sig av namnet 
Hakon. Det går att följa en linje från 
grundaren Hakon Swenson till dagens 
ICA, något som företaget har varit f li-
tigt med att utnyttja i  reklamkampanjer 
under decenniernas gång.

ICA förändrar vardagen
Hakon Swenson var liberal men aldrig poli-
tiskt aktiv, frånsett ett kortvarigt nämnd-
uppdrag i hemstaden Västerås. Man 
kan ändå tala om ICA-rörelsen som en 
storartad politisk gärning. Tack vare 
expansion och innovativa tankar tilltog 
människors frihet. Filosofin med att 
handlarna skulle verka självständigt un-
der ansvar blev dessutom en motvikt till 
det konforma KF och egentligen till hela 
den socialdemokratiska rörelsen.

Det visade sig med tiden att ICA, långt efter 
grundarens död, gick segrande ur striden mot ärkekon-
kurrenten. År 2000 kontrollerade ICA 35,6 procent av 
dagligvarumarknaden mot konsumentkooperationens 18,6 
procent. Avståndet lär ha växt sedan dess.

Boken om Hakon Swenson är ovanlig i en 
svensk kontext eftersom den för det första lyfter 

fram en entreprenör och dessutom en handels-
man. Anders Johnson menar i ICA-
handlaren: entreprenör, stöttepelare 
och idébärare (2012) nämligen att 
handlaren genom historien blivit sedd 
över axeln. Handelsmannen ham-

nade ofta i skymundan för industrimannen. 
Den historiska bilden har dock tack vare stora 

handelsmän som Ingvar Kamprad och Erling 
Persson förändrats till det bättre. Hakon Swenson 
kan också utan tvekan räknas till denna skara 

stora entreprenörer.

Handlaren en nyckelperson
Även Johnson ägnar betydande utrymme 
åt Hakon Swenson och ICAs historia, men 
beskriver även handlarens historiska roll i 
samhälle och kultur.
När handeln spreds ut på landsorten blev 

handelsboden en viktig sambandscentral, och 
handlaren fick inte sällan stort inflytande. Han 

kunde få i uppgift att hantera bouppteckningar, kon-
takta myndigheter och inte minst utgöra nyhets-

central.
Mönstret går igen. I den snabbt avfol-

kade glesbygden får närbutiken återigen ta 
hand om f ler uppgifter. Av egenintresse 
och historiska och kulturella skäl är ICA-
rörelsen engagerad i kampen för att bevara 
lanthandeln.

Den som söker detaljkunskap om ICA 
bör vända sig till Edstas förtjänstfulla och 

heltäckande skildring. Den som vill ha en kortare 
redogörelse går till Johnson. I båda böckerna kan man 

läsa historien om en man vars idé har utvecklats 
och klarat snabba ekonomiska och samhälleliga 

skiften i snart 100 år, Hakon Swenson.

johan söderström är journalist vid Borås 
Tidning och har tidigare verkat som skribent 
och debattredaktör vid Smålandsposten, 
Nya Wermlands-Tidningen och Norrköpings 

Tidningar. 

Läs mer om ICA
Björn Edsta, Hakon  Swenson: 
mannen bakom ICA. Stock-
holm: Atlantis, 2012.
Anders Johnson, ICA-handla-
ren. Stockholm: Centrum för 
Näringslivshistoria, 2012.

Symboler för Hakons, EOL, Speceristernas Varuinköp: 
inköps organisationer som var ICAs rötter. ICAs historiska 
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.



Lars Olsson Smith var handlare, socialreformator 
och riksdagsman. Han gifte bort sin dotter  
med en ottomansk prins, men dog utfattig. 
Hans släkting, den kända dansaren Rozita 
Auer, ger en personlig bild av Brännvins-
kungens liv. | rozita auer

– vill du ha Skåne eller vodka, frågar hon mig. Servitris-
en går runt med snapsbrickan.

– Tja, egentligen Skåne, svarar jag. Men jag får väl hålla 
på släkttraditionen och ta vodka.

– Släkttraditionen? frågar Edward Blom, som sitter 
bredvid mig under julfesten.

– Ja, den där medaljongen som finns på 
Absolutf laskan, säger jag och pekar på 
f laskan. Det mest spridda porträttet i 
världen är …

– L.O. Smith! replikerar han.
– Ja, just det, min morfars far-

far. Brännvinskungen!

Sagan om den 
ottomanske prinsen
Jag hörde ibland talas om 
honom som barn, men var då 
mest intresserad av berättelsen 
om den ottomanske prinsen 
och den turkiska tapeten. Det 
lät som en saga. Som vuxen bör-
jade jag intressera mig för min mor-
fars farfar Lars Olsson Smiths liv.

Han var en spännande och imponerande 
man, född 1836 och död 1913, långt före sin tid 
med det mesta. Med en osedvanlig begåvning blev han 
snabbt en finanskomet. Han skapade en förmögenhet och 
blev en av Sveriges då rikaste, med bostad i Stockholm 

i KAK-huset bredvid Grand Hôtel. Som grosshandlare 
vid 22 års ålder hade han kontor på Skeppsbron 32. Han 
verkade också en period som socialreformator, bildade 
”arbetarringar” efter engelskt mönster (han reste runt om 
i världen), talade sju språk flytande, bekostade bl.a. Adolf 
Erik Nordenskiölds polarexpedition, och satt i riksdagens 

första kammare, för att nämna något.
Och L.O. Smith startade vin- och 

spritfabriken på Reimersholme med 
modern teknologi för att rena 

brännvinet från farlig finkel. 
Själv var han måttlig med 
spriten och mycket bekymrad 
över kvalitén på det bränn-
vin människor drack. Han 
studerade noggrant littera-
turen om destillering och 
reste till Paris för att forska 
vidare. Väl framme kom han 

över en bok skriven av en 
berömd professor Marvaud, 

som menade att råbrännvinets 
orenheter måste frånskiljas genom 

destillation. Genom gradvis kokning 
borde man helt kunna få bort störande 

alkoholer då dessa hade skilda kokpunk-
ter. Men Marvauds teori hade aldrig prövats i verklighe-

ten. Samtidigt lyckades L.O. få kännedom om en fransk 
firma som hade uppfunnit en  apparat att rena  alkohol 
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BrÄNNVINSKUNGEN 
EN ABSOLUT SOCIAL REFORMATOR
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ytterst noggrant. Men stora kostnader hade medfört att 
ingen hade testat Marvauds teori.

– Finklets skadlighet måste bevisas, sade Smithen!
Efter en rad experiment startade han förädlingsfabriker 

i Göteborg och Kristianstad och tillverkade det finkelfria 

Tiodubbelt renat. Resultatet under 1870- och 1880-talet 
blev ett brännvinsimperium med fabriker på f lera håll i 
landet.

Hälsosammare sprit åt alla!
Stockholm saknade länge ett kommunalt utskänknings-
bolag. Sedan det så kallade Göteborgssystemet (ett 

regelverk inriktat på matställen och vinstdelning till 
arbetarklassen) hade vunnit framgång och en ny rus-
drycksförordning hade tillkommit 1873, var tiden dock 
mogen även i huvudstaden. Men L.O. ville inte bara 
behärska marknaden där utan i hela landet, och inte 
bara med brännvin utan också med andra sprit- och 
vinvaror. Läget för hans Winbolaget var inte bra, och 
radikala åtgärder krävdes. Därför hamnade han i två 
stora ”brännvinskrig” med Stockholms stad som såg sin 
spritförsäljning gå ner markant.

År 1877 kunde Stockholmarna läsa i tidningsannonser 
att en ny butik skulle öppnas för minutförsäljning av all 
slags sprit och vin på Reimersholme. Och köpare kunde 
resa dit gratis varje kvart med båtar från Riddarholmen! 
Vid denna tid låg Reimersholme nämligen i Brännkyrka 
kommun och därför utanför Stockholms stads mono-
polgräns. Försäljningen gick lysande, och Absolut renat 
brännvin från finkelolja gick åt som smör. Tidningarna 
hade ”krigsrapporter”, men allmänheten stod på L.O:s 
sida. Brännvinskrigen hade börjat!

Mellandagarskuppen misslyckades
De överkörda konkurrenterna såg sin chans att ta re-
vansch, när L.O. skulle göra en lång resa till Egypten 
med sin familj. De sammansvurna, som hade andelar 
i Reymersholmsbolaget, kallade samman till en extra 

Samhällsreformatorn Smith i sin krafts dagar. Privat ägo. Mary Smith gifte sig med den ottomanske diplomaten 
Jean Karadja Pascha. Privat ägo.

Absolut renat 
brännvin från 
finkel olja gick  
åt som smör
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bolagsstämma för ett enda ärende: att upplösa det. Man 
tänkte sig att återköpa tillgångarna billigt och utan L.O. 

Men någon skvallrade. När L.O. hade hunnit till Cádiz 
i Spanien nåddes han med telegram, och L.O. bestämde sig 
snabbt. Han skickade familjen vidare på resan och beställde 
själv ett extratåg med lok och vagn och for i ilfart genom 
hela Europa för att infinna sig i Stockholm juldagens för-
middag. Där begav han sig till sin vän statsminister Arvid 
Posse, som kallade på juridisk sakkunskap. Och just när 
bolagsstämman skulle börja på förmiddagen den 28 decem-
ber, kliver L.O. in iklädd stort lösskägg följd av jurister och 
tidningsmän, ditkallade av honom själv. Man läser just upp 
en skrivelse över alla hans brister då han sliter av sig skäg-
get. Det blir dödstyst och alla bleknar. Herrarna i salen 
fick smaka på det smithska temperamentet när han läste 
lusen av dem, och man bestämde sig för att underhandla. 
Följden blev att L.O. sålde sina aktier och ett nytt bolag 
bildades, Reymersholmes Nya Spritförädlings AB. Sedan 
återgick L.O. till sin avbrutna semester.

På ministerbal
Den norske ministern i Stockholm, Ole Richter, ställde 
1886 till med en bal i Pechlinska palatset på Blasieholmen. 
L.O. Smith tog med sig sin yngsta dotter Mary för att in-
troducera henne i societetslivet. Många ur landets grädda 
var där, bl.a. den kände konstnären Fritz von Dardel 
och inte minst den ottomanske diplomaten, prins Jean 
Constantin Alexandre Othon Karadja pascha.

Prinsen blev omedelbart förälskad, men Mary var mått-
ligt road av honom och svarade honom arrogant. Men han 
gav sig inte utan friade på studs. Och enligt hörsägen sing-
lade hon slant, äktenskap eller inte. År 1887 gifte sig den 
28 år yngre Mary Smith med den turkiske prinsen. Paret 
vigdes i Marys hem, Bolinderska palatset, och ett av bröl-
lopsvittnena var en kammarherre Bildt.

Som gåva inför bröllopet hade L.O. låtit sätta upp en 
grisailletapet med turkiskt landskap som han hade beställt 
från den mest kända tapetfirman i Paris. Denna tapet 
finns än i dag att beskåda. Tyvärr håller den på att förstö-
ras, och det verkar inte finnas pengar till renovering. Det 
är denna historia som jag hörde som barn i spridda frag-
ment, och det var ju ganska märkligt att jag själv skulle 
börja dansa just orientalisk turkisk dans.

År 1886 började L.O. exportera sprit till Spanien i 
stor skala, men affären slutade med ekonomisk katastrof. 
Dessutom blev han sjuk, och insåg att han kanske inte 
skulle överleva en operation och skrev över sin förmögen-
het på hustru och barn.

När han överlevde operationen, ville han att familjen 
skulle dela med sig av rikedomarna. Men han fick ingen 

respons, och förhållandet till familjen försämrades snabbt. 
Alltmer bitter skriver han i sina memoarer om familjens 
ovilja att hjälpa honom när hans förmögenhet är borta: 
”Det största fel jag begått i mitt lif är, att jag till min hus-
tru och barn skänkt stora summor och gjort dem af mig 
oberoende.” Småningom tar han ut skilsmässa. Min mor-
far var cellist i Hovkapellet i 40 år och växte upp hos sin 
ytterst förmögna farmor som bekostade hans studier vid 
Musikaliska akademien.

L.O. gifte emellertid om sig med sin dotters husjung-
fru – 24 år yngre än han själv. Paret vigdes av den då unge 
pastorn Nathan Söderblom, och L.O.:s unga 
fru kom att stå vid sin makes sida ända till 
slutet. Han fortsatte att kämpa för sina 
rättigheter och tillgångar, men 
hans sjukdom tog överhand. 
År 1913 avled han, utfattig.

Den trogna nya 
hustrun
Det äskas tystnad i 
festlokalen och belys-
ningen sänks, toner hörs 
när Luciatåget från Adolf 
Fredriks musikklasser sjungande 
skrider in. Kören sjunger ”Jul, jul 
strålande jul” och texten fortsätter 

Över stridernas blod och larm 
Över all suckan ur människobarm* 
Över de släkten som går till ro …

– Ja, skål då, säger jag till Edward, 
och god jul! Och skänker en tanke 
till den gamle stridande släktingen 
Smithen och hoppas att 
han äntligen har fått 
komma till ro i sin 
himmel.

rozita auer intro-
ducerade först indisk 
och sedan turkisk dans 
i Sverige från slutet 
av 60-talet och har 
också verkat vid bl.a. 
Dramaten och Folkope-
ran. Hon är barnbarns 
barnbarn till L O 
Smith. Privat ägo.
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i svenska antikvariatskataloger ser man ofta be-
greppet Hedbergband, eller bara ”Hedberg” inom paren-
tes. I många svenska bibliotek och otaliga privatsamlingar 
finns böcker som en gång har bundits i Gustaf Hedbergs 
Kungl. Hovbokbinderi, och Hedbergband anses synonymt 
med vackra handinbundna volymer. Vem var då denne 
Gustaf Hedberg, vars bokbinderi förknippas med det allra 
bästa av svenskt hantverk från 1900-talet?

Företagets grundare, Gustaf Hedberg kom från 
Ängelholmstrakten, och efter gesällprov i bokbinderi i 
Helsingborg begav han sig till Stockholm och arbetade i 
tidens kända bokbinderier. År 1881 fick han stipendium av 
Kommerskollegium på 400 kronor för att studera bokbin-

deri. Det var brukligt inom hantverksområdet att vidare-
utbilda sig genom gesällvandringar, men Hedberg reste till 
Frankrike i stället för grannländerna eller Tyskland; det var 
ovanligare. Valet av land kan sägas ha förnyat svenskt bok-
binderi. I Paris arbetade Hedberg bl.a. hos Jean Engel som 
bedrev industriellt bokbinderi men lärde sig också hantver-
ket hos förgyllaren Richter och etuimakaren Gaultier.

Design som konkurrensmedel
Det sena 1800-talets industriella expansion ställde krav 
på lönsamhet. I konkurrensen med maskingjorda böcker 
krävdes både precision och hög produktionstakt, och det 
var det ena som Gustaf Hedberg förde med sig hem. Det 

Design-
företagaren
Gustaf Hedberg
Ett Hedbergband är som ett  bokbinderiets  Bentley. Raden  
av vackra bokband i  ESSELTEs företagsbibliotek, nu i Centrum  
för Närings livshistorias arkiv, har sitt ursprung i en design medveten 
 företagares verkstad för 100 år  sedan. | per cullhed

I ESSELTEs deposition hos Centrum för Näringslivshistoria finns även företagsbiblioteket, 
där många bokband är av mycket hög kvalitet. Bland dem märks ett fyrtiotal volymer av 
Historisk tidskrift, bundna som röda halvfranska band på G Hedbergs Kungl. Hovbokbinderi. 
Foto: Margarita Feldman.
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andra var den framgångsrike hantverkarens konkurrens-
medel, nämligen designen. I det specialiserade franska 
bokbinderiet fanns plats för konstnärer, och Hedberg 
skulle framgångsrikt skapa sig ett namn som skicklig bok-
bindare genom samarbete med framstående formgivare, 
som arkitekterna Agi Lindegren och Ferdinand Boberg, 
designerparet Eva och Louis Sparre samt konstnären Olle 
Hjortzberg, för att nämna några.

Väl hemkommen öppnade han en ”Atelié för handförgyll-
ning” på Drottninggatan. Namnet visade på ambitionerna, 
men snart övergick verksamheten till reguljärt bokbinderi. 
En del av Hedbergs inkomster kom från beställningar via 
Kungliga biblioteket vars chef, Gustaf Klemming, försåg 

den unge bokbindaren med arbete. På KB kunde han också 
1888 arrangera en utställning, och den slog an hos många 
boksamlare som började anlita honom. Uppsalaprofessorn 
Carl Wahlund var en av dessa. När han fyllde 50 år 1896 
anlitades Hedbergs bokbinderi för ett presentband med en 
dekor som avspeglar sin tids designideal: bladverk i guldför-
gyllning på ett lejonfärgat marokängband. Den boken finns 
i dag i Uppsala universitetsbibliotek.

Hedbergs bokbinderi fick en penningstark kundkrets 
i det slutande 1800-talets industriellt expansiva Sverige; 
välbeställda boksamlare ville gärna omge sig med exklusi-
viteter. Internationellt fick han ett snabbt genombrott med 
inbindningen av William Morris bok The Tale of King 
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Florus and the Fair Jehane som trycktes i 350 exemplar på 
papper och 15 på pergament av Kelmscott Press år 1893. Av 
dessa köptes 85 direkt av bokhandlarparet James och Mary 
Lee Tregaskis som i sin tur lät binda 75 band av bokbindare 
från olika länder för en praktfull utställning i bokhandeln 
Caxton Head i London 1894. Nr. 68 i  katalogen var gjord 
av Gustaf Hedberg som med hjälp av Agi Lindegrens de-
sign hade gjort ett vackert band i gul marokäng med blom-
mor, träd, fåglar och bladverk i skinnmosaik med titeln 
King Florus tryckt i guld på frampärmen.

Internationellt renommé
Den var ett av de åtta band som avbildades i färg i katalo-
gen International Bookbinding Exhibition at the Caxton 
Head från 1894, och att det i sig var ett stort erkännande 
framgår av Sunny Frykholms text i det inflytelserika num-

ret om internationellt bokbinderi av tidskriften The Studio 
från 1899 –  1900. Hon skrev där bl.a. ”Mr. G. Hedberg, of 
Stockholm, has worked wonders during the last few years.”

King Florus-bandet var en fullträff för Gustaf Hedberg 
i en internationell karriär, och det banade säkert vägen 
även för hans ryktbarhet i hemlandet. Tregaskis fick se-
nare visa upp sin utställning för drottning Victoria, och 
alla banden köptes småningom till John Rylands Library 
i Manchester, där de fortfarande finns. Hedbergs bidrag 
kan beskådas via internet som ”The Stockholm Binding”.

Gustaf Hedbergs något yngre bror Arvid gick i broderns 
fotspår och utbildade sig också han i Paris, vid École na-
tionale des arts décoratifs. Strax efter sekelskiftet blev de 
kompanjoner i det företag där brodern Gustaf 1901 kunde 
titulera sig Kunglig Hovbokbindare. Praktbanden var god 
reklam för företaget, men en mängd snygga halvfranska 

Hilding Ljunggren dekorerar ett skinnband hos Hedbergs bokbinderi. Bredvid bokbandet ligger stämplar för att  
bearbeta det fuktiga skinnet. Foto: Vimar Ericsson.Stockholms stadsmuseum.
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band lämnade också bokbinderiet som på 1910- talet hade 
omkring 100 anställda.

En av de som arbetade där under den tiden var William 
Barkell, kanske mest bekant som författare till några popu-
lära böcker om inbindning, förgyllning och renovering av 
böcker. Han vittnade om att arbetet i Hedbergs bokbinderi 
var högt specialiserat. Hans första arbetsuppgift var att klip-
pa till pärmar till halvfranska band, fodra dem med papper 
samt sätta an dem, d.v.s. limma fast dem på boken som 
en förberedelse för den så kallade ilädergörningen. Denna 
uppgift, att klä boken med skinn, var mer prestigefylld och 
naturligtvis avgörande för bokens slutgiltiga utseende.

Barkell blev så småningom förflyttad till ilädergörning-
en, en uppgift som Gustaf Hedberg själv hade arbetat med 
på Jean Engels bokbinderi på 1880-talet. Enligt egen ut-
sago blev Barkell på tre år expert både på att skärpa skinn 
och klä böckerna med det. (Skärpning är det moment när 
man tunnar ut skinnet så att det smiter åt i kanterna och 
ger lagom vikmotstånd när man öppnar pärmen.) William 
Barkell berättade att man på Hedbergs bokbinderi alltid 
använde sig av de bästa skinnsorterna som nigerget och 
oasisget. Detta var högkvalitativa skinnsorter i jämförelse 
med till exempel fårskinn. Kalvskinn var mycket vanligt 
och säkert populärt hos många kunder för sin mjukhet och 
de snygga förgyllningar som gick att åstadkomma på det. 
De vackraste och största volymerna bands med marokäng, 
ett vackert getskinn. 

Rätt på en gång
Gustaf Hedberg var själv starkt engagerad i den praktiska 
verksamheten och var mån om både produktionstakten 
och utförandet. Hans valspråk var enligt Barkell: ”Inga 
onödiga handgrepp”, och när han en gång inte var nöjd 
med ett utförande lär han ha sagt: ”Det ska se ut som om 
det har bundits i Paris och inte i Sorunda. Ni kan ju rent 
av förstöra mitt renommé”.

Gustaf Hedberg dog 1920 vid 61 års ålder, och företaget 
togs över av brodern Arvid. Denne är kanske mest känd 
för sina omfattande historiska studier av svenska bokband.

Med duktiga yrkesmän som Adolf Johnsson (bok-
bindare) och Hilding Ljunggren (förgyllare) fortsatte 
Hedbergs att producera högklassiga band. Men samhäl-
let förändrades, 30-talskrisen och kriget gjorde sitt. När 
Arvid dog 1949 hade arbetsstyrkan krympt till en hand-
full medarbetare. Arvid Hedbergs dotter Greta fortsatte 
verksamheten under 1950- och 1960-talet, och i början 
av 60-talet gjorde man en nysatsning med unga skickliga 
hantverkare som Wolfgang och Kerstin Bremer. Men 1969 
stängdes dörrarna slutgiltigt för det anrika bokbinderiet. 
Firman upphörde alltså, och Kungliga biblioteket tog över 
stämpelförråd och diverse andra inventarier. Men begrep-
pet Hedbergband lever vidare.

per cullhed är förstekonservator vid Uppsala  
Universitetsbibliotek.

Läs mer om bokbinderi
Barkell, W. ”Ur mitt bokbindarliv”, i Biblis, 1965  
s. 32 — 58
Hedberg, Arvid (utg. E. Andrén & Y. Frendel), 
Stockholms bokbindare 1460  — 1880: anteckning-
ar. 1, Tiden från 1460 till omkring 1700. 2, Tiden 
från omkring 1700 till 1880. 1960
Hässler, E. & Wahlström, L., Bokbinderier i Stock-
holm under 1900-talet. Stockholm, 1998.
Lindberg, S.G., ”Gustaf Hedberg”, i Biblis 
1963 — 64, s.191 — 252.
”Modern book-bindings & their designers”, I The 
Studio, London, 1899 — 1900.
International Bookbinding Exhibition at the Cax-
ton Head, London 1894.

Webbfilm!
http://youtu.be/3i1rMwqBiB4

Ovan: Den serie av Historisk tidskrift som kom till 
ESSELTEs företagsbibliotek har ursprungligen ägts av 
landshövdingen Otto Printzsköld, vars exlibris finns i 
volymerna. När Printzsköld utnämndes till riksmarskalk 
1916 lät han teckna om exlibrisbilden och lade till två 
korslagda marskalksstavar. Foto: Margarita Feldman.

Nedan: Gustaf Hedbergs bokbinderimärke finner man 
oftast på främre pärmens insida längst ned.
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Designern Ebba von 
Eckermann visar själv 
kjolen Stained glass i 
dova intensiva färger. 
Designarkivet i Nybro, 
Pukeberg.
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Svenskt mode  
slog i USA
svenskamerikanska entreprenörer, del 4: Svensk och nordisk design i USA — två 
nyskapare bröt mark och visade på betydelsen av enkelhet och 
kvalitet. På sextiotalet var klara och starka färger också en del i 
bilden av svensk textil formgivning. | anita lignell du rietz

det talas i dag om ”det svenska modeundret”. Redan 
under den tid då tv-serien Mad men utspelade sig var 
svensk design het, särskilt känd för sin unika kvalitet och 
sina vackra färgsättningar liksom enkla skärningar. 

Många äldre läsare minns säkert Ebba von Eckermann 
Textilier (1950 – 1980), vars Ripsa-kjol har blivit ett 
klassiskt begrepp. Textilkonstnärinnan själv, Ebba von 
Eckermann, var dotter till Märthaskolans skapare, mo-
deentreprenören Marg von Schwerin. Ripsa? Det var den 
sörmländska socken och by i vars gårdar tygerna från 
början vävdes på 1940-talet när det saknades andra arbets-
tillfällen. Vid en resa som von Eckermann företog i USA 
för att besöka vänner, visade det sig att intresset fanns där 
för både vävda plädar och för de i Sverige populära Ripsa-
kjolarna, inte bara bland vännerna. 

Lord & Taylor en startpunkt
Avstampet för USA-lanseringarna blev Ebba von 
Eckermanns kontakt med Dorothy Shaver, chef för Lord 
& Taylor, en affärskedja i USA inriktad på exklusivt dam-
mode, med huvudkontor och varuhus på Femte avenyn 
på Manhattan. Shaver hade fått denna åtråvärda position 
år 1946, som första kvinnliga företagsledare inom Fifth 
Avenues modeaffärsvärld. Hon skapade bland annat före-
teelsen ”personal shopper”.

Ebba von Eckermann stod för en klassisk klädstil, för 
kvinnor som ville klä sig i mjukaste ylle med nya färgkom-
binationer och som ville vara eleganta i långa hemmakjolar 
eller i en plädjacka, den som år 1953 blev årets hit på denna 
sidan av Atlanten hos NK i Stockholm. Svensk design as-
socierades då i USA med tydlig färg och elegant form, och 
von Eckermanns ylletyger med sin exklusiva textur var 
precis det modevärlden frågade efter. Lord & Taylor lever 
i dag vidare som varuhuskedja, och varuhuset på Fifth 
Avenue har blivit byggnadsminnesförklarat. 

Produktionskostnaderna ökade snabbt i Sverige i slu-
tet av 1970-talet vilket medförde att företaget Ebba von 
Eckermann Textilier upphörde. 

Karin blir Kata blir Katja
Ungefär samtidigt med Ebba von Eckermann verkade en 
annan svenska i den amerikanska modemiljön, en entre-
prenör som återkom med två olika företag på den ameri-
kanska marknaden. Katja of Sweden var hennes artist-
namn och varumärke.

Karin, född Hallberg, hade inte som von Eckermann 
textil formgivning i sitt påbrå; hon föddes 1920 i 
Skromberga Ekeby, i närheten av Helsingborg och gruv-
driftens Höganäs. Hon utbildades vid Konstfack och 
Beckmans i Stockholm, och började 1946 vid Parsons 
School of Design i New York, ett av världens främsta ut-
bildningscentra för textil formgivning, och där uppmärk-
sammades hon också av Dorothy Shaver på Lord & Taylor. 
Runt skolans lokaler på Manhattan utvecklade det sig ett 
kluster av framgångsrika formgivare, och miljön präglades 
av kreativitet i ett otal uttrycksformer.

Efter en artikel i New York Times blev Karin känd 
över en natt. Edwina Sheppard, inf lytelserik modeskri-
bent i New York Times lovordade henne. Kort därefter 
hade Karin sin första tv-intervju i NBC. Namnet Katja 
of Sweden hade fötts. Varumärket fick eget utrymme på 
exklusiva varuhus. Ett showroom på Broadway inreddes 
med sparsmakad svensk design i naturmaterial, vilket 
slog an som en sensationell nyhet hos de många affärs-
kedjornas inköpare.

Tidigt under sin USA-vistelse hade Karin Hallberg 
träffat filmskådespelaren och regissören Rod Geiger, med 
vilken hon hade gift sig och skapat ett hem utanför New 
York. Hans förbindelser med filmvärlden ledde till att hon 
bland annat skapade kläder för ett antal filmproduktioner.
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Från New York till Paris och London
Katja of Sweden blev ett designbegrepp som gick seg-
rande fram. Katja konstaterade i Dagens Nyheter år 1950 
att hennes ateljé i Bronx just då sysselsatte femtio söm-
merskor, men att de ändå inte hann med att förfärdiga alla 
nya modeller som efterfrågades. Hon väckte uppmärksam-
het i Paris, hon slog an i London, och internationella ny-
hetsbyråer rapporterade från hennes visningar.

På grund av olika omständigheter f lyttade familjen 1953 
till Huaröd i Skåne där ett svenskt företag etablerades med 
lokala sömmerskor. Året därpå inledde hon ett samarbete 
med Malmö Mekaniska Tricotfabrik. Där hade enbart 
enkla, funktionella underkläder tillverkats. Nu fick fö-
retaget möjligheter att förfärdiga konfektionsframställda 
kläder av senaste design i ylle- och bomullsjersey, lättvät-
tade och såväl krymp- som skrynkelfria. Här tillverkades 
blusar, kjolar och klänningar som visades i två till tre kol-
lektioner per år under nära 20 år. Snart var ersättningarna 
till Katja högre än till företagets vd.

Katja of Sweden stod för funktionalitet och lättskött-
het, ett koncept som hade fångats i begreppet 3T: ”tvätta, 
torka, ta på”. På marknader utanför USA gick detta bra, 
i USA mötte det motstånd. Så lättskötta kläder måste 
ju vara billiga och dåliga, invände hennes amerikanska 
samarbetspartner. En annan ganska oväntad komplikation 
med att använda jersey som grundmaterial var att plaggen 
såg ut som oformliga tygbitar på galgarna. Först när de 
togs på och fylldes ut av kroppsformen, kom de till sin rätt 
och fick sitt eleganta fall.

Med filmstjärnor i sängen
År 1975 upphörde samarbetet med Malmöföretaget, och 
Katja of Sweden fokuserade åter på USA-marknaden. 
Formgivningen tog nya spår, och ett företag byggdes upp 
med egna kollektioner av heminredningsdetaljer, säng-
kläder och keramik i USA. Varuhuset Macy’s i New York 
satsade på ”Katja shops”, och textilföretaget Cannon Mills 
licenstillverkade frotté av hennes design. I reklamannonser 
kan vi se skådespelarna Bob Hope och Larry Hagman 
förnöjt nedbäddade mellan Katjalakan (dock ej i samma 
säng). Hennes stora designstudio vid New Yorks Hudson 
River West låg i gamla industrilokaler, en miljö som tagen 
ur en Woody Allen-film.

Före den nya USA-satsningen hade Katjas svenska före-
tag genomlidit en långvarig skatteprocess i hemlandet med 
många turer. Först år 1996 avskrev skattemyndigheterna i 
Sverige sina miljonkrav mot henne.

Katja of Swedens yrkeskarriär innebar att hon blev känd 
och uppskattad inte bara i hemlandet; hennes design har 
slagit igenom i länder alltifrån Japan till Frankrike, samti-
digt som den gett henne en port till kretsen av världsstjär-
nor inom konst och film. 

Kanske har vi inte i tillräcklig utsträckning uppfattat 
dessa kvinnliga designer som borna entreprenörer? Katja 
of Sweden och Ebba von Eckermann arbetade i en företa-

garvärld där banden mellan den personliga kreativiteten 
och den kommersiella tillämpningen var mycket täta. Det 
gick inte att nå internationell framgång utan huvudperso-
nens starka visioner, motivation och närvaro. Sådant fram-
gångsrikt företagande byggdes upp av kvalitetsprodukter, 
baserade på ett gediget hantverkskunnande parat med 
modern design. Därvid krävdes nära band till en kunnig 
och f lexibel personalstyrka i Sverige, något som därefter 
har blivit allt svårare att bygga upp här på grund av höga 
arbetskraftskostnader. Därtill tog dessa pionjärer i modern 
design själva ansvar för internationella kontakter, mode- 
och pressvisningar och showroom – verksamheter som i 
dag kräver hela staber av medarbetare. 

Deras insatser inom många olika fält vid sidan av design 
är väl värda att beundra, och de kan därför ses som pion-
järer till vår tids framgångsrika kvinnliga entreprenörer 
inom modevärlden.

fil dr anita lignell du rietz är associerad forskare vid 
Centrum för Näringslivshistoria.

Läs mer!
Geiger, Katja & Åhlander, 
Lars, Katja of Sweden: mode 
och design utan gränser: en 
biografi. Stockholm, 2000.
Lewenhaupt, Lotta, Den 
glömda kjolen: Ebba 
von Eckermann textilier 
1950 — 1980. Lund, 2011. 

Klänning i starka kontraster av Katja Geiger — Katja of 
Sweden. Svensk Forms historiska arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.
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Sandvik the Journey, så hette den multinationella verkstadskon-
cernens jubileumsfirande den här  våren: en 150-årig resa värd att 
fira! Det unika med just Sandvik är att resan beskriver såväl en 
industrialiseringsvåg som globaliseringen av världsekonomin och 
utvecklingen av ett världsföretag. | ronald fagerfjäll

Sandviks stål 
utvecklades i 
hårt väder

Bessemerprocessen innebär att järnet renas 
från kol genom att luft blåses genom stora 
konvertrar fyllda med flytande metall. Het-
tan tvingar den som sköter processen att stå 
på långt avstånd från den glödande gasen.  
Sandvik Group.
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sandvik föddes ur 1857 års finansiella kris. Det var 
järnvägsbyggandets första stora baksmälla, en kris som 
välte handelshus som dominobrickor. Bland dem fanns 
Daniel Elfstrand & C:ie, inte bara Gävles utan också ett 
av Sveriges allra största handelsbolag. I ledningen fanns en 
Fredrik Göransson, som hade startat aktiebolag, övervakat 
järnvägsprojektet, drivit landets största rederi och en del 
annat. Nu kunde hans lysande bana ha slutat.

Men på en Londonresa träffade Göransson mannen bak-
om en av seklets viktigaste uppfinningar, Henry Bessemer. 
Världen ropade efter billigare stål, och Bessemer hade 
lösningen. Men dittills hade ingen fått den processen 
att fungera i daglig drift. Det klarade Göranssons med-
arbetare något år senare.

Göransson köpte del i patentet, satsade stort och fick 
med sig brittiskt och svenskt finanskapital. Han begrep 
att det behövdes investeringar i en skala som ingen i 
Sverige tidigare hade sett. Så byggdes med hjälp av dit-
resta tekniker, oerfarna arbetare och snabbrörligt kapital 
en världsledande anläggning ute i skogen vid en sandig vik 
(Sandviken) vid Storsjön, en dagspromenad från Gävle.

Det gick faktiskt inte så bra.

I konkurs
Pengarna tog snabbt slut och det nya stålföretaget Högbo 
gick i konkurs. Medan stålverket låg stilla i nära två år satsade 
andra svenska och utländska bruk på Bessemer, och britten 
Thomas löste problemet med den förorenande fosforn.

En invecklad händelsekedja ledde till att Göransson och 
hans närmaste släktingar kunde köpa ut stålanläggningen 
ur konkursboet. Men magin med Bessemer var borta för 
ett litet företag i Norrland som hade onödigt fin malm, 
och dyr träkol i stället för billig stenkol. I Tyskland och 
Förenta Staterna satsade man stort på Bessemers process 
i hundratals anläggningar. Egentligen var det slutkört för 
Sandvikens Jernverk AB, som namnet nu löd.

Två saker räddade Jernverket. Den ena var att världens 
verkstadsindustri gick in en guldålder, och den andra att 
grundarens son Anders Henrik Göransson var tillräckligt 
välutbildad och berest för att inse detta. 

Han valde ny affärsidé när produkter som symaskinen, 
skrivmaskinen och telefonen kom. På 1890-talet lansera-
des cykeln, grammofonen, personbilen, fotogenmotorn för 
den mindre båten och mycket annat. Och det elektriska 
sortimentet rullades ut. Jernverket hamnade i en ny tid av 
svarvande, slipande, fräsande och borrande. Mekaniska 
produkter som ingen hade hört talas om ett år kunde fin-
nas i tillverkning nästa. Genom att möta de nya kundernas 
krav kunde Jernverket få ut högre priser för specialproduk-
ter, priser som bar frakt- och träkolskostnader.

Från konflikt till samförstånd
Grundarfamiljen hade drömt om ett mönstersamhälle, 
men den nya inriktningen krävde att många arbetare 
trängde ihop sig, och priskonkurrensen var hård. Det 
var först på 1920-talet som Jernverkets arbetare kunde få 

Sågannons — Handsågen, en symbol-
produkt för Sandvik ända från 1886. 
Den internationella skogsindustrin 
uppskattade företagets professionella 
sortiment. Sandvik Group.
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bättre reallön. Vägen dit var kantad av oro och kast på 
marknaden. Under första världskrigets spekulation, då 
lönerna inte hängde med i inflationen, höjde ägarna utdel-
ningen kraftigt, vilket blev inledningen till ständiga in-
terna ägarkonflikter. Nu var det revolutionens tid, 1918, då 
hungerkravaller och börsyra pågick samtidigt. Hur skulle 
företaget drivas ansvarsfullt? Nya svenska fattigvårdsla-
gar gjorde att arbetsgivarna inte längre kunde använda 
lockoutvapnet effektivt. Jernverkets fjärde chef, sonson till 
grundaren, drev därför tidigt samförståndsidéer och blev 
en av männen bakom Saltsjöbadsavtalet.

Men det var inte bara här som Sandvikens Jernverk 
återigen hamnade i utvecklingens huvudspår. Bättre pro-
duktivitet kräver organisation. Den så kallade taylorismens 
tankar innebar en ny, rationell produktion. Jernverket 
anammade idéerna med spektakulärt resultat.

Teknikerna i Sandviken lyckades inte bara erövra 
världsledarskap för skärande bearbetning, utan lyckades 
också genom samarbetet med Atlas Copco nå samma 
position inom bergborrning. Medan tyskarna fastnade i 
specialprodukter och amerikanerna vurmade för nya bran-
scher, kunde ett litet företag från Sverige steg för steg ut-
veckla billigare och bättre verktyg av hårdmetall, använda 
av all världens verkstadsföretag. Ibland av ren tur, som när 
en patentansökan för ytbeläggning av verktyg inkom några 
veckor före konkurrentens. Ingenstans i världen samla-
des så mycket kunnande om verkstadsbearbetning som i 
Sandviken.

Priskrig pågår
På stålområdet blev inte framgångarna lika spektakulära, men 
satsningen på specialrör och kallvalsade färdigprodukter (rak-
blad, sågar och transportband) bar stålsidan över kriserna.

År 1989 sprack samarbetet med Atlas Copco, och ett 
förödande priskrig om bergborrar utbröt. Koncernen fick 
sin tredje förlust på 143 år. Sandvik tvingades utveckla 
gruv- och anläggningsmaskiner för att försvara sina 
marknadsandelar. Sådan breddning misslyckas ofta, men 
Sandvik hade turen att gå in i gruvmaskinbranschen när 
Kinas efterfrågan tog fart. Diversifieringen lyckades! Ett 
150 år gammalt företag har därför haft sin mest expansiva 
period alldeles nyligen, åtminstone fram till krisen 2008. 

Sandvik har gradvis och obevekligt bytt tyngdpunkt, 
inte bara från Sverige utan också från Europa och USA. 
Företagets allra största marknader finns i dag i Kina, Indien, 
Australien, Brasilien och Sydafrika; flytten går ständigt sö-
derut och österut. Utmaningen är inte bara att få fram stän-
digt nya sortiment – fem år gamla produkter är allas egen-
dom – utan att förena global strategi med lokal anpassning.

Skillnaden mellan Sandvik av i dag och det projekt som 
Fredrik Göransson startade 1862 är därför nästan obe-
skrivlig. Att beskriva vägen har varit ett gyllene praktikfall 
i studiet av ekonomisk och teknisk evolution.

ronald fagerfjäll är ekonomijournalist och gav i våras 
ut jubileumsboken The Sandvik Journey: de första 150 åren 
på Max Ströms förlag.

Sandviken, så som man borde se orten 1897: ett modellsamhälle samlat kring 
industrianläggningen med dess rykande skorstenar. Sandvik Group.
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jan ottosson är professor vid Ekonomisk-
historiska institutionen vid Uppsala universitet

biografier är en litterär genre som 
har blivit alltmer populär, samtidigt 
som frågor kring biografiers veten-
skapliga värden har debatterats under 
en längre tid i akademiska kretsar. I 
den anglosaxiska världen har biogra-
fier kring kända personer i näringsli-
vet berikat den akademiska forskning-
en kring företags- och finanshistoria 
samtidigt som denna tradition har 
blivit alltmer publikt framgångsrik.

Debatten kring vilka problem och 
möjligheter som denna genre möter 
vetenskapligt har nu blivit föremål 
för en omfattande och fördjupande 
volym, publicerad på engelska, un-
der redaktörskap av arkivarien fil.dr 
Anders Perlinge och professor Hans 
Sjögren, Linköpings universitet och 
Handelshögskolan i Stockholm.

Hans Sjögren belyser tre syften med 
antologin. För det första presenteras 
ny kunskap om familjekapitalismen, 
särskilt inom den finansiella sfären, 
för det andra diskuteras generations-
problematiken och slutligen analyseras 
den vetenskapligt baserade biografin i 
relation till uppdragsforskningen. 

I ett intressant och kritiskt ref lek-
terande kapitel diskuterar dr.phil. 
Birgitte Possing genren utifrån Ola 
Langes biografi om den danske in-
dustrialisten C.F. Tietgen. Possing 
argumenterar väl för att vi i dag ser 
en utveckling där biografin verkar ha 
återinträtt på den akademiska arenan 
efter en längre tids synnerligen kri-
tisk debatt. Författaren konstaterar 
att samtidigt som det finns en stor 
och ökande efterfrågan på biografier, 

saknas en mer omfattande kritisk 
vetenskaplig tradition kring biogra-
fiernas roll. Kapitlet avslutas med 
konstaterandet att biografin inte är 
någon ofarlig eller harmlös genre.

I dessa kristider, där banksystemet 
och nationalstaten står i centrum för 
en omfattande debatt, visar profes-
sor Richard Sylla hur Alexander 
Hamilton, Förenta staternas förste fi-
nansminister, tidigt diskuterade vilken 
roll staten skulle ha i relation till ban-
kerna och vikten av en centralbank. 
Hamiltons analyser föregick därmed 
den engelske författaren och journalis-
ten Walter Bagehots klassiska bidrag 
kring statens roll vid en bankkris. 
Hamiltons reformer av det amerikan-
ska banksystemet banade väg för en 
framgångsrik ekonomisk utveckling, 
som bland annat visade upp ett betyd-
ligt mindre framträdande drag av fa-
miljekapitalism bland de amerikanska 
bankerna jämfört med de europeiska 
erfarenheterna – med främsta undan-
tag i form av J.P. Morgan.

Uppgång och fall
Syllas bidrag visar elegant hur en bio-
grafisk ansats kan ge ett substantiellt 
bidrag till en central ekonomisk-his-
torisk diskussion om statens agerande 
vid bankkriser.

Familjekapitalismen har tidvis setts 
som en särskilt framgångsrik väg 
för att nå ekonomisk tillväxt, men 
också betraktats på motsatt sätt: att 
familjeföretag snarast har tenderat 
att minska förutsättningarna för eko-
nomisk tillväxt. Princetonprofessorn 

Harold James jämför i sitt bidrag två 
olika tyska dynastier och hävdar att 
det krävs en omfattande diskussion 
kring den historiska kontexten för att 
lösgöra ekonomer och samhällsvetare 
från en alltför tidsbunden inställning 
till familjekapitalismen. 

En viktig slutsats från de europeis-
ka erfarenheterna av familjekapitalis-
men är att de i ekonomier präglade av 
stora affärsmässiga och politiska ris-
ker har visat stor överlevnadsförmåga. 
Samtidigt finns ett f lertal dynastier 
och familjeföretag vilka har uppvisat 
påtagliga svagheter. Genom att kon-
trastera familjerna Haniels och Krupp 
mot varandra, argumenterar James 
för att de europeiska erfarenheterna 
kring familjeföretagande knappast 
låter sig generaliseras. De båda dy-
nastierna valde olika strategier för att 
hantera successionsfrågorna. Haniels 
representerade en decentraliserad 
väg och Krupp olika centraliserade 
lösningar, bland annat i stiftelseform. 
Båda dessa familjer har visat två olika 
vägar för att undvika de dilemman 
som Thomas Mann gestaltade i sin 
romansvit om den långsamt dekline-
rande handels familjen Buddenbrooks.

Professor Youssef Cassis diskuterar 
för sin del hur familjekapitalismen såg 
ut i City i London och på Wall Street 
i New York. Utifrån dessa två exempel 
belyser han den stora förändring som 
har skett i och med åtskiljandet av 
ägande och kontroll av de stora finan-
siella institutionerna. Kontrasten blir 
tydlig i och med den finansiella krisen 
2007 – 2008, då skilsmässan mellan 

Finansvärldens biografier
anders perlinge & hans sjögren (red): Biographies of the financial world. 221 s. möklinta: gidlunds förlag 
(ehff, institute for economic and business history research), 2012.
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risk, kontroll och ägande fick oöver-
stigliga konsekvenser.

En artikel av stort intresse med 
avseende på den grekiska finan-
siella historien behandlar Emmanuel 
Tsouderos, under mellankrigstiden 
en central grekisk centralbanksaktör 
med viktiga positioner inom både 
politik och finansvärld. Professor 
Margarita Dritsas belyser ett livs-
verk där både politiken och den 
finansiella världen utgjorde arenor. 
Skildringarna av de stora ekonomiska 
problem som drabbade Grekland un-
der 1920- och 1930-talet, blir särskilt 
ingående, bland annat statsbankrut-
ten – defaulten – efter 1930-talskrisen. 
Dritsas ger därmed ytterligare ett be-
lägg för hur ett biografiskt perspektiv 
ger kunskap kring aktörers handlande 
under krisfaser.

Den argentinska finansiella ka-
pitalismens uppkomst diskuteras 
utifrån de två finansiella entreprenö-
rerna Antonio Devoto och Ernesto 
Tornquist. Professorerna María Inés 
Barbero och Jorge Gilbert visar hur 
den argentinska ekonomins snabba ex-
pansion under tiden fram till 1914 var 
nära förbunden med framväxten av ett 
nationellt finansiellt system, där även 
privata banker blev viktiga aktörer.

De båda entreprenörerna och kon-
trahenterna Devoto och Tornquist 
uppvisade båda ett engagemang i 
finanssektorn liksom i f lera andra 
ekonomiska områden. De två fa-
miljerna representerade den tyska 
respektive den italienska kolonin, 
med olika grad av åtkomst till po-
litiska eliter. Bägge hade dessutom 
imponerande internationella nätverk. 
Familjegrupperna har sedermera av 
olika anledningar splittrats och deras 
aktiviteter har upphört.

Professorerna Nuria Puig och 
Eugenio Torres belyser hur direktörs-
revolutionen och successionen har han-
terats i fallet Urquijo Bank i Spanien. 
Under fem generationer kunde famil-
jen hålla kontrollen över banken ge-
nom träning, utbildning och planerad 
generationsväxling i en omgivning 
präglad av ett antal stora, industriellt 
inriktade finansfamiljer i Spanien, i 

skuggan av stora univer-
salbanker. Förändringar 
av det institutionella 
ramverket, mindre lyck-
osamma satsningar och 
en stor konflikt mellan 
familjen och verkställande 
direktören ledde till att 
familjebanken övertogs 
av Hispano Americano. 
Med undantag från 
Santander och March 
har också få spanska 
privatbanker överlevt 
ekonomiska kriser, eu-
ropeisk integration och 
åtskillnad mellan kon-
troll och ägande.

Den norske profes-
sorn Knut Sogner ger 
därefter en intressant 
inblick i Johan H. 
Andresens affärsgär-
ning genom dennes 
insatser i det bolag 
han övertog efter sin 
far, tobaksbolaget 
Tiedemanns Tobaksfabrik, lik-
som i familjebanken. Synen på tradi-
tionen och kampen för företaget och 
bankens överlevnad ger ett intressant 
perspektiv på hur ett specifikt norskt 
familjeföretagande kan gestaltas i ge-
nerationen efter grundaren.

Därmed har vi landat i Skandi-
navien. Den omfångsrika forsk-
ningen kring familjen Wallenberg 
uppvisar både bidrag kring företagen 
i Wallenbergsfären och biografier. 
Under senare tid har framför allt 
biografier av professorerna Håkan 
Lindgren och Ulf Olsson blivit 
uppmärksammade och prisbelönta. 
Göran B. Nilssons viktiga bidrag 
bör naturligtvis nämnas i detta sam-
manhang.

Utifrån en mångårig forskargär-
ning om Wallenberg ger professor 
Håkan Lindgren i ett kapitel som 
behandlar Wallenbergarna ett viktigt 
bidrag kring hur en dynasti upp-
rätthålls. Lindgren argumenterar 
analytiskt och intressant kring hur 
olika förhållningssätt kan bidra till 
att upprätthålla släktens inflytande. 

Familjevärderingar och normer spelar 
här, enligt författaren, en särskilt stor 
roll för företagsgruppens upprätthål-
lande. Författaren betonar särskilt det 
som benämns ”dynastic drive” i fallet 
med familjen Wallenberg.

Bland annat sammanfattas ett in-
lägg av redaktören Anders Perlinge 
vilket belyser bland annat den viktiga 
frågan om synen på uppdragsforsk-
ning. Ett annat inlägg består av 
professor Ylva Hasselbergs analys av 
biografier från en historiografisk ut-
gångspunkt.

Denna volym belyser på ett 
förtjänstfullt sätt debatten kring 
biografier och deras vetenskapliga 
potential genom bidrag av f lera av 
de världsledande forskarna inom 
området. De principiella frågorna 
om biografins vetenskapliga värde 
omväxlar med intressanta inblickar i 
människoöden. Jag är övertygad om 
att en översättning till svenska skulle 
utgöra ett välkommet och viktigt de-
battinlägg kring biografins problem 
och möjligheter.
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Business history — 
framväxten i Sverige
I Sverige växte näringslivshistorien i den ekonomiska historiens 
hägn. Fem namn markerar framväxten av ämnet: Eli Heckscher, 
Ernst Söderlund, Artur Attman, Karl-Gustaf Hildebrand och Gustaf 
Utterström. | mikael lönnborg & paulina rytkönen

i företagsminnen 2/2012 diskuterades den internatio-
nella framväxten av ämnet business history, och här föl-
jer en översikt om dess akademiska ursprung i Sverige. 
Det ska inledningsvis nämnas att näringslivshistoria 
är ett mycket brett forskningsområde och finns bl.a. 
representerat inom akademiska ämnen som historia, 
nationalekonomi, företagsekonomi, juridik, sociologi, 
etnologi och ekonomisk historia. Det ska också påpekas 
att ett stort antal företagshistoriska publikationer skrivs 
av personer utanför universitet och högskolor. Dessutom 
koncentreras artikeln på framväxten av ämnet och sär-
skilt de centrumbildningar som har bildats vid olika 
lärosäten. Därför berör följande framställning egentligen 

endast en bråkdel av landets näringslivshistoriska akti-
viteter. 

I motsats till i många andra länder är näringslivshisto-
risk forskning i Sverige intimt sammankopplad med ämnet 
ekonomisk historia. Ämnet blev i slutet på 1940-talet en 
självständig akademisk disciplin, främst till följd av en en-
skild persons ansträngningar, nämligen Eli F. Heckschers. 
Han hade från 1909 en professur i nationalekonomi och 
statistik vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). År 
1929 tilldelades han den första svenska professuren i eko-
nomisk historia. På hans initiativ och med Harvard – som 
på 1920-talet hade inrättat ett centrum för näringslivs-
historia – som inspiration, grundade Heckscher Institutet 
för ekonomisk och historisk forskning. Vi återkommer till 

HHS, men även på andra lärosäten har företagshistorisk 
forskning bedrivits.

Startpunkt: slutet av 40-talet
I slutet på 1940-talet växte således ämnet ekonomisk his-
toria som en självständig akademisk disciplin. Den första 
generationen av professorer – eller som de ursprungligen 
kallades, handledare i ekonomisk historia – hade varierade 
forskningsintressen, men en gemensam nämnare var nä-
ringslivshistoria. Ett gemensamt projekt som hade stor 
betydelse för ämnets utveckling och legitimitet handlade 
om Fagerstabrukens historia. Bland annat skrevs i slu-
tet på 1950-talet fem volymer om brukets historia av tre 

professorer i ekonomisk historia från skilda lärosäten: 
Stockholm (Ernst Söderlund), Göteborg (Artur Attman) 
och Uppsala (Karl-Gustaf Hildebrand), samt den fram-
tida professorn i Umeå (Gustaf Utterström). 

Den första professorn i Uppsala, Karl-Gustaf 
Hildebrand forskade inom flera olika områden, till exem-
pel industri-, social- och bankhistoria. Han lanserade f lera 
stora forskningsprojekt, bland andra om Swedish Match 
och Ivar Kreuger. Han skrev också omfattande monografi-
er om Stora Kopparberg och Handelsbanken. Forskningen 
i Uppsala har bidragit med att ge kraft åt disciplinens ut-
veckling och förankring i Sverige. 

I mitten av 1980-talet organiserades verksamheten i 
Uppsala i det så kallade bankprojektet, som leddes av 

Ett projekt med stor betydelse 
för ämnet var Fagerstabrukens 
historia.
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Håkan Lindgren och Ragnhild Lundström, vilket i 
början på 1990-talet omvandlades till Avdelningen för 
Finanshistorisk Forskning (AFF). Håkan Lindgren blev 
1995 professor vid Handelshögskolan och efterträddes 
av Mats Larsson. I början av 2008 inrättades Uppsala 
Centre for Business History (UCBH) med professor Mats 
Larsson som föreståndare.

Första professuren
Professorn i ekonomisk historia i Stockholm, Ernst 
Söderlund, var redaktör för de tidigare nämnda böckerna 
om Fagersta bruk. Söderlund publicerade också två om-
fattande volymer om uppkomsten och utvecklingen av en 
av de största bankerna i Sverige, Skandinaviska Banken. 
Tidigt tog Söderlund initiativ till att göra disciplinen mer 
internationellt orienterad. Han var en av grundarna av 
tidskriften Scandinavian Economic History Review som 
startade 1951/52.

Vid Umeå universitet bildades Institutionen för eko-
nomisk historia år 1966, och Gustaf Utterström blev den 
första professorn. År 1977 blev Ulf Olsson professor i 
Umeå. Hans publikationer omfattar bl.a. f lera böcker om 
banksektorn, biografier om Knut och Marcus Wallenberg, 
försvarsindustrin och multinationella företag. Ulf Olsson 

blev senare professor vid Handelshögskolan i Stockholm 
1990, och 1995 i Göteborg.

I Göteborg initierade professor Artur Attman flera nä-
ringslivshistoriska forskningsprojekt. Ett sådant handlade 
om telefonaktiebolaget LM Ericsson, men ett stort antal 
näringslivshistoriska projekt har genomförts i Göteborg. 
Trots forskningen som har bedrivits vid olika lärosäten 
inom företagshistoria, fanns faktiskt i Sverige inte en 
renodlad professur i business history förrän 2011. Då in-
rättades en sådan i Göteborg, vilken tilldelades Susanna 
Fellman från Helsingsfors universitet.

Handelshögskolan i Stockholm har en alldeles egen 
plats i svensk näringslivshistoria. Arvet från Heckscher 
gör Handelshögskolan till födelseplats för såväl eko-
nomisk historia som näringslivshistoria i Sverige. 
Heckscher ledde institutet fram till sin död 1952. Även 
om aktiviteten på institutet var relativt begränsad under 
några decennier efter Heckschers död, återupplivades 
det på initiativ av professor Erik Dahmén och arkivarien 
Gert Nylander (Skandinaviska Enskilda Banken) 1976 
och bytte då namn till Institutet för Ekonomisk Historia 
(EHF). Institutet har sedan dess producerat över 30 
större forskningsprojekt med inriktning på näringslivs-
historia.

Ett välbesökt och till synes välorganiserat seminariemöte vid Handelshögskolan 1910. I bakgrunden ses stående  
professor Eli Heckscher. Handelshögskolans historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Institutet för ekonomisk historia
År 1988 tillsattes en professur i ekonomisk historia vid 
Handelshögskolan i Stockholm. Den förste innehavaren av 
professuren var Ulf Olson. Han efterträddes 1995 av pro-
fessor Håkan Lindgren, tidigare chef för AFF i Uppsala. 
Under slutet av 2006 överfördes EHF till en särskild en-
het, Institute for Economic and Business History Research 
(EHFF). År 2010 övertog professor Hans Sjögren ansva-
ret som föreståndare. 

Det finns således tre organisatoriska enheter för nä-
ringslivshistoria i Sverige: Stockholm, Uppsala och 
Göteborg. Det ska också understrykas att artikeln endast 
har skrapat på ytan när det gäller den näringslivshistoriska 
forskningen i Sverige. Det finns ett stort antal forskare 
som ännu inte är professorer eller är verksamma utanför 
dessa centrumbildningar – men självklart också andra som 
inte är akademiker – som har bidragit till att kunskapen 
om Sveriges näringslivshistoria har ökat i betydande om-
fattning de senaste decennierna.

Näringslivshistorisk forskning har således blivit mycket 
mer omfattande, samtidigt som det finns olika inrikt-
ningar. Å ena sidan finns traditionell uppdragsforskning, 
å andra sidan skrivs också många doktorsavhandlingar 
och böcker som har finansierats av fakultetsmedel och 
oberoende stiftelser. En allmän tendens både i Sverige 
och utomlands är att bredare perspektiv används för att 
skriva företagshistoria, bl.a. miljö, genus, varumärken och 
juridik, som kombineras med traditionella utgångspunkter 
som innovationer och entreprenörskap.

Arkiven i centrum
Det finns givetvis olika uppfattningar om hur närings-
livshistorisk forskning ska bedrivas på bästa möjliga sätt. 
En allmänt vedertagen uppfattning är att studierna bör 
sätta in företaget i ett större sammanhang för att kunna 
förklara varför vissa företag överlever och andra försvinner. 
Det har också blivit allt vanligare med mer avancerade sta-
tistiska beräkningar som ofta kombineras med intervjuer 
(om det är möjligt). Men fortfarande är arkiven det allra 
viktigaste källmaterialet för näringslivshistorisk forskning. 
Här har koncentrationen av arkivmaterial från företag och 
andra organisationer till Centrum för Näringslivshistoria 

i Bromma underlättat för många som skriver om företags-
historia, och varit en förutsättning för att ämnet har kun-
nat expandera så kraftigt över tid. 

Sammanfattningsvis ska det påpekas att näringslivshis-
toria förefaller att stå inför många utmaningar i framtiden. 
Det krävs nya frågeställningar, nya metoder och att före-
tagens verksamhet analyseras med nya utgångspunkter, för 
att forskningen ska kunna utvidgas i framtiden. Samtidigt 
är det centralt att den viktigaste källan för företagshistoria, 
nämligen de rika arkiven, fortfarande står i centrum för all 
näringslivshistorisk forskning.
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UR ARKIVET

Att man behöver socker och 
läsk för att idrotta eller ar-
beta är knappast något som vi 
skulle framhålla i dag. Men på 
1950 -talet var det uppenbarli-
gen ett gångbart argument för 
den som ville sälja läskedrycker. 
Trots den svenska folkhälsopro-
pagandans arbete marknads-
förde man den sockriga dryck-
en som både nyttig och god.

Häftet om sockrets värde de-
lades ut till hushåll i Stockholm 
under våren 1958. Nu återfinns 
det i Carlsberg Sveriges his-
toriska arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.
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Knut Ramel hamnade 1980 på in-
vestmentbanken Credit Suisse First 
Boston i London – inte för att han 
var intresserad, utan mer i väntan 
på att komma på vad han egentligen 
ville jobba med.

Men han blev kvar i finansbran-
schen. År 1984 f lyttade han till 
Merrill Lynch, och 2005 bytte han 
till schweiziska UBS där han blev 
kvar till 2009.

Han har upplevt finansbranschens 
ut- och inveckling inifrån och samar-
betat med en rad svenska storföretag. 
Och han är inte imponerad.

Det framgår redan i förordet där 
han skriver om ”Affärer som gjor-
des på tveksamma premisser och av 
grumliga skäl. Transaktioner som 
genomfördes på tokiga villkor och 
efter bristfällig analys […] Aktörerna 
på [finans]marknaden har under 
många år levt mycket gott på att 

låtsas att det som de ägnar sig åt är 
något mycket viktigt, komplicerat 
och sofistikerat… ofta var insatserna 
banala, onödiga och framför allt ett 
spel för kulisserna.”

Han är inte mer imponerad av 
svenska företagsledare/styrelser och 
delar ut åtskilliga kängor åt hyllade 
”hjältar” som han har samarbetat med 
vid börsintroduktioner, förvärv och/
eller företagsförsäljningar.

”[Det var] svårt att upptäcka någon 
anmärkningsvärd insats över huvud 
taget […] samma gamla gubbklubb 
där kompisskapet verkar viktigare 
än relevant erfarenhet… ” lyder ett 
omdöme.

Knut Ramel är en ”insider” som 
inte är hemmablind. Han är minst 
sagt styv i korken, och många kom-
mer nog att avfärda honom som en 
odräglig besserwisser. Men hans 
bekännelser är uppfriskande fräcka 

och avslöjar åtskilligt om såväl fi-
nansbranschens väg mot ekonomisk 
krasch som svagheterna hos ofta hyl-
lade svenska stormän.

Han ler åt de andra 
knut ramel: En finansmans bekännelser, ekerlids förlag

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.

”Dagens Industri under 30 år” är un-
derrubriken på denna granskning av 
affärstidningssuccén DI. Författaren, 
Erik Lakomaa, ekonomie doktor 
vid Handelshögskolan i Stockholm, 
berättar om en tidningssatsning som 
många – med rätta – dömde ut vid 
starten 1975.

Starten blev trög, nedläggning 
hotade och skulle antagligen ha bli-
vit verklighet om inte tryckningen 
hade förlagts utanför ägarföretaget 

Bonniers. Inte förrän i början av 
1980-talet, då intresset för börsen 
ökade och DI fick skriva om den, 
började tidningen tjäna pengar.

Resten är en framgångssaga. Och 
Erik Lakomaa berättar den sakligt 
utan att missa många av poängerna 
samtidigt som han lyfter fram min-
dre kända, men avgörande, detaljer. 
(Anser en som har jobbat cirka 18 år på 
DI och var med både vid den kaotiska 
starten och under det stora lyftet).

Succé med dröjsmål 
erik lakomaa: Sedelpressen, hydra förlag



43företagsminnen 2012:4

iCame, iSaw, iConquered
george beahm: iSteve. Steve Jobs med egna ord ica bokförlag

I oktober 2011 avled Apples grundare, 
den närmast geniförklarade Steve 
Jobs, som utöver skapandet av Mac-
datorerna också var den drivande 
kraften bakom utvecklingen av iPod, 
iPhone och iPad.

Steve Jobs har utan tvekan påver-
kat både den tekniska utvecklingen 
och miljontals människor.

Men den här boken ägnas enbart åt 
sådant som han har sagt i olika sam-
manhang. Och som formulerare av 
minnesvärda meningar är inte Steve 
Jobs lika framstående som inom de 
områden som gjorde honom känd.

I mitt minne fastnade bara hans ord 
om passion: ”Folk säger att man måste 

vara passionerad för det man gör och 
det är helt sant. Anledningen till det 
är att det är så svårt och jobbigt att 
varje vettig människa som inte har pas-
sionen skulle ge upp… Det är mycket 
hårt arbete och en konstant oro, och 
om du inte älskar det kommer du att 
misslyckas.”

Den elake kan konstatera att Albert 
Einstein eller Thomas A. Edison (båda 
har fått skulden) sa det elegantare: 
”Geni är en procent inspiration och 99 
procent transpiration”.

Utöver Jobs egna ord innehåller 
iSteve också en förteckning av Steve 
Jobs ”milstolpar”. Den är mer impo-
nerande än hans ord.

två ton säkerhet
fredrik nyblad: Krasch! Drömmen om säkerhetsbilen, trafik-nostalgiska förlaget

På 1950-talet körde vi bilar utan säker-
hetsbälten eller airbagar. Följderna vid 
en olycka var katastrofala. Det dröjde 
emellertid till 1970-talet innan det togs 
ett övergripande initiativ att skapa en 
säkerhetsbil: ESV-programmet – för 
”experimental safety vehicle”. Inom 
ramen för det byggde en rad biltillver-
kare experimentbilar med bland annat 
gigantiska stötfångare, periskopback-
speglar och exempelvis automatiska 
säkerhetsbälten. Fordonen skulle klara 
en kollision i 80 km/timmen. 

Men de bilar som klarade det blev 
mycket tunga – många vägde över två 
ton – och skulle kosta betydligt mer 
än standardbilarna att köpa och köra. 
Säkerhetsbilprojektet kraschade i 
1970-talets oljekris, men ledde på sikt 
ändå till lösningar som gör att dagens 
bilar i stort sett lever upp till de krav 
som ställdes på ESV-bilarna.

Om allt detta berättar Fredrik 
Nyblad med hjälp av många bilder på 
mer eller mindre fantastiska experi-
mentfordon.

Bank efter högmässan
sören karlsson, För framtiden och människornas väl, södra dalarnas sparbank

Den 5 februari 1837 gjorde drängen 
Daniels Gustaf Persson den första in-
sättningen, 3 riksdaler och 16 skilling 
banco, i Husby Sockens Sparbank 
– hemma hos pastorn Johan Bärsell. 
Banken – en kista i pastorns våning 
– var då bara öppen efter söndagens 
högmässa.

I dag, 175 år senare, ingår Husby 
Sockens Sparbank och Stora Skedvi 
Sparbank – startad 1863 – i det som 
1970 blev Sparbanken HHS och som 

sedan 2003 heter Södra Dalarnas 
Sparbank. Banken har i dag en af-
färsvolym på 7,3 miljarder kronor och 
ett kundunderlag på omkring 50 000 
personer. Och den är inte öppen på 
söndagar.

Om den utvecklingen berät-
tar Sören Karlsson underhållande i 
denna lättillgängliga och väl illus-
trerade skrift med underrubriken De 
första 175 åren med Södra Dalarnas 
Sparbank.
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Reklamfilmerna med ICA-Stig har firat 10 år, och till 
och med jag har under sommaren fått besöka den kända 
butiken och spela med i en av sommarens filmer (se 
http://alturl.com/we8we). Men ICA-Stig var inte först. 
Under 1960-talet var det ”Unga fru ICA” som gällde – 
och hon var inte handlare utan kund. Trots att få minns 
henne i dag, dominerade hon fullständigt ICAs mark-
nadsföring i ett halvt årtionde. 

Unga fru ICA skapades 1964 när ICA skulle lansera 
sin nya logotyp. Ursprungligen 
uppträdde hon enbart i vecko-
annonser i landets dagstid-
ningar. Men snart syntes 
hon överallt. ICA-tidningen 
nr 6 1965 summerar:

Hon har till exempel  
förekommit i cirka 225 

miljoner veckoannonser 

Edward Blom är en välkänd tv- och 
radiopersonlighet, engagerad i allt som rör 
mat, dryck och historia. Han är knuten till 

Centrum för Näringslivshistoria, där han har 
ett långt förflutet bl.a. som Företagsminnens 

chefredaktör i tio år.
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och 75 miljoner märkesvaruannonser, i 2,5 miljoner ICA-
almanackor, i folders, årsberättelser och liknande 10 mil-
joner gånger. Vidare har hon funnits eller finns på många 
hundra miljoner tändsticksaskar, mobiler, jätteaffischer, 
fönsteraffischer och annat uppföljningsmaterial för butiken.

Ja, hon hoppade t.o.m. fram genom en pappskärm un-
der ICAs årsstämma.

År 1966 ersattes den första fru ICA, Margareta 
Frunck, med en ny fotomodell, Gerd Blomster, som 
fick göra såväl affischkampanjer som reklamfilm. Och 
till sommaren 1968, när jämställdhet började bli gång-
bart, följde även ”herr ICA” med och handlade. Exakt 
hur länge fru ICA fortsatte vara ICAs samlande symbol 
har jag inte funnit i arkiven, men 1971 var det definitivt 
slut. Då såg en helt annan figur dagens ljus: den teck-
nade ICAnder, som tillsammans med MonICA skulle 
representera handelskedjan ända 
fram till tidigt 1990-tal. Och 10 
år senare gick ridån upp för 
Stig.

ica-stigs föregångare
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punschskatt hårt slag 
för stockholmare
I ett tidningsklipp från 1904 läser jag hur 
staten nöjt kunde konstatera att den hade 
tjänat in ”en och en tredjedels million” 
(68 miljoner i dagens penningvärde) första 
året med den nya punschskatten. Denna 
uppfinning gjorde inte enbart livet surt 
för studenter, grosshandlare och officerare, 
vilka tvingades betala ansenligt mer för sina 
punschhalvor, utan gav även upphov till in-
tressant statistik. Tidningsklippet meddelar 
nämligen att man i Stockholms län under 1903 
hade druckit lika mycket punsch som i hela 
övriga riket sammanlagt. I snitt tre och en halv 
liter per invånare. Tvåa kom Malmöhus län, och 
Göteborgs och Bohus län kom först trea – man 
får anta att det var Lund som höjde statistiken. 

Länge såldes öl mest i tunnor. För mindre mängder gick 
man till bryggeriet och fick sitt eget kärl uppfyllt. Från 
1840-talet började glasf laskor bli vanligare. Flaskorna var 
dyra och ett pantsystem nödvändigt, men det saknades 
standardisering, och f laskorna var av alla sorters storlekar, 
färger och former. De f lesta krävde onödigt stora korkar 
och gick lätt sönder.

Stockholmsbryggaren Anders Bjurholm och kork-
disponenten Gustaf Emil Boëthius bestämde sig för att 
något måste göras. De slog sina kloka huvuden ihop och 
konstruerade den perfekta ölbuteljen. Den fick en kortare 
hals vilket gjorde den hållbar, och mindre öppning för att 
minska korkåtgången. Den fanns i tre modeller: 2/3 liter, 
1/3 liter eller 1/6 liter. Den ljusbruna färgen var nog mörk 
för att skydda ölet, men inte mörkare än att det gick att 
upptäcka skräp vid rengöringsarbetet.

Genom Bjurholms ställning som ordförande för 
Svenska Bryggarföreningen blev den nya buteljen snart 
standard, först i Stockholm 1884 och två år senare i hela 
landet. Snabbt märktes en stor effektivitetsökning vid 
sköljning, tappning och transport samt ett mindre behov 
av buteljproduktion tack vare ökad återanvändning. När 
alla f laskor var likadana gick det även att börja konstruera 
maskiner för automatisk disk och påfyllning. 

Den minsta modellen användes mest till porter och 
försvann snart. Flaskan för två tredjedels liter levde 
länge kvar i västra Sverige. Men det är den mindre, 
den för en tredjedels liter, som blev den verkliga stan-
dardf laskan i hela landet. På 1930-talet övergick man 
från naturkork till metallkapsyler och fick då ändra 

mynningens utformning. En större förändring skedde 
1955 då man gjorde om buteljen för att minska vikt och 
materialåtgång. Trots det är dagens 33-centiliters retur-
f laskor för lättöl och läsk ännu en variant av Bjurholms 
och Boëthius modell. Efter 128 år lika genial.

genial flaska lever än
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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

företagsminnen 2011:546

den synbarligen enkla frågan blev en 
svår nöt. Företagsminnen lyckades inte finna 
någon historiker med idrottsutrustning som 
specialitet. Men vi fick värdefull hjälp av 
docent Leif Yttergren vid Gymnastik- och 
idrottshögskolan. ”Bestäm först vad en 
’gymnastiksko’ är”, svarade han. ”En fa-
brikstillverkad sådan möter vi nog först 
med idrottens breddning i slutet av 
1800-talet. Men räknar ni in tennisskor 
och boxningsskor så kan man sannolikt 
finna specialgjorda sådana från äldre 
perioder.”

Boxningsskor är ganska särpräglade, 
liksom golfskor. Men tennisskor? 
Sökandet gick vidare.

Så till slut fick redaktionen napp, på 
något så synbart enkelt som engelska Wikipedia, 
som hade en historisk artikel om bland annat tennisskor, 
vilken ledde bakåt till Plimsollskor. Sådana, med gum-
misula och ovansida av tyg, skapades på 1830-talet av en 
gummitillverkare och marknadsfördes som strandskor. 
Namnet gavs dem några årtionden senare, eftersom 
övergången mellan sulans gummi och ovansidans väv 
påminde om den fartygsmärkning parlamentsledamoten 
Samuel Plimsoll hade genomdrivit.

Skomodellen blev utbredd eftersom den tydligen kom 
att användas av brittiska skolbarn när de hade gymnas-
tiktimmar.

Wikipediaartikeln i fråga saknar källhänvisningar, och 
vi kan alltså inte ta den som en dagsens sanning. Vet någon 
läsare av Företagsminnen mer?

Redaktionen arbetar vidare med den fråga om rörpost i 
Stockholm som också har kommit in!

När och av vem uppfanns 
gymnastikskon? Lars Eriksson, 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

Broschyr för träningsanläggningen Motions-

institutet ”Bevara Eder ungdomliga grace, 

charme, spänstighet”, ca 1930-1940-tal.  

Centrum för Näringslivshistoria.
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medlemmar i centrum för näringslivshistoria
AC-Gruppen AB
Advokat ASW AB
Advokat Christenson AB
Advokatfirman Thomas Tendorf
Advokatfirman Lindberg & Saxon 
Advokatfirman Cederquist KB
Advokatfirman Delphi
Advokatfirman Nova AB
Advokatfirman SBB Partners KB
Advokatfirman Södermark HB 
Advokatfirman W&Ö
AGA Gas AB
AGRIA Djurförsäkring
Ahlbins Zacco AB 
Ahlsell
Ajasto Almanacksförlaget AB 
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval 
Allmänna Änke- och Pupillkassan
ALMI Företagspartners Stockholm 
Anders Otto Swärds Stiftelse 
APL AB
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Arvid Nordqvist
Astra Zeneca 
Atlas Copco
Autoliv AB
Axfood
BEEP
Belysab, Belysningsbranschens Service AB
Bernadottebiblioteket
Berns Salonger
Bilprovningen
Björk & Berries
Blomsterfonden 
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm 
Bonnier AB
Brandkontoret
Bruzaholms Bruk
B. Wahlströms Bokförlag
Bygdegårdarnas Riksförbund
Byggnadsämnesförbundet 
Carlsberg Sverige
Cederroth International
Cellwoodgruppen AB
Centralarkivet i Markaryds kommun 
Chefsekreterarna Stockholm
Christenson & Roth Advokater
Clas Ohlson 
CorpNordic Sweden AB
D. Carnegie & Co
Daar Strandberg Advokatbyrå
Danowsky & Partners Advokatbyrå
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic Holding
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta

Entreprenörföretagen f d Plåtslageriernas 
Riksförbund 

Ericsson
Ersta Diakoni
Esselte
Estrella AB
Exportrådet
FABEGE
Falu Gruva 
Familjebostäder
FAR SRS
FAR SRS Förlag AB
Fastighetsarbetsgivarna
Flood Herslow Holme Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
Forma Publishing Group
Fritidsbranschernas Service AB
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorga-

nisation
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
Handelsbanken
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
Industri- och Kemigruppen
Industriarbetsgivarna
Industrivärden AB
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
Kemira Kemi
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
Mama Mia
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Mariebergs Arkivbyrå 
Martin & Servera AB
Mats Dahlström Revision AB
Micasa 
MQ/Jaller Klädcenter AB
Nasdaq OMX
Natur & Kultur
NCC 
Nordea
Nordia Law Advokatfirma
Nordiska Kompaniet 
Nordstjernan 
Norma Sweden AB
Norstedts Förlagsgrupp 
Norstedts Juridik
Odhner & Co Belysning 
OK, ekonomisk förening
Oriflame Cosmetics AB
Osram 
Packhuslaget 
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
PWC 
Pålkommissionen
Ratos
Rasklubben för portugisisk vattenhund
Ricoh AB 
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Rottneros AB
Röda Korsets Sjuksköterskekårs Intres-

seförening 
SAAB
Sackemark Brantheim Björck, KB, Advo-

katfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB
SAPA 
SBAB
SCA Hygiene Products
Scandinavian Airlines System (SAS)
Scania
SEB
Sefina Svensk Pantbelåning AB
Semper
Setterwalls Advokatbyrå
SFS – Svensk Försäkring AB
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
Springtime
Spritmuseum
SSAB
Stampen
Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och 

Utbildningsfond 
Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och 

Gubbhus
Stiftelsen Branschorganisationernas kansli
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Ceder-

grens Uppfostringsfond 
Stiftelsen Tornspiran 

Stockholm Business Region AB
Stockholm Saltsjön
Stockholm stads Äldreförvaltning
Stockholms Bleck & Plåtslagarmästare-

förening
Stockholms borgenskap 
Stockholms Byggmästareförening
Stockholms Hamnar
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening 
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem 
Stockholmsmässan 
Stokab
Strängbetong 
Strömma Turism & Sjöfart AB
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form 
Svensk förening för informationsspecia-

lister
Svensk Handel 
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk Kärnbränslehantering
Svensk Mjölk
Svenska Bankföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Försäkringsföreningen
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörs-

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

avd.
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 Be-

främjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA
Taxi Stockholm
Teknikföretagen
Teko Sveriges textil och modeföretag
TeliaSonera
The Linde Group
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Transportgruppen
Trygg-Hansa
Trygghetsfonden
Trygghetsrådet
Ung Företagsamhet
Unga Kvinnors Värn, UKV
Unilever Sverige 
Uppfinnarkollegiet 
Vamlingsbolaget 
Vasakronan 
Vasaterminalen
Veteranklubben Alfa
Wilhelm Becker AB
Visita
ÅF AB 
Åhléns
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Genom medlemskapet visar företag och 
organisationer sitt stöd för näringslivets 
historia. Många är både medlemmar och 
använder våra tjänster.

medlemmar i centrum för näringslivshistoria

Sällskapet trädgårdsamatörerna
Trädgårdsamatörerna är en ideell förening som 
verkar för att sprida kunskap om växter och 
odlingar i våra trädgårdar. Föreningen startade 
1938 och har medlemmar över hela Norden. 

Motorhistoriska riksförbundet
MHRF verkar för att motorhistoriskt intressanta 
äldre fordon används, restaureras och bevaras 
inför framtiden. Arbetar också för att teknisk 
kompetens och kunskapen att återskapa gamla 
föremål bibehålls och förs vidare. Förbundet 
bildades 1969.

nya medlemmar september 2012

Sandvik AB
Sandvikens Jernverk grundades 1862 av Göran 
Fredrik Göransson. Företaget började tidigt 
med stålframställning i industriell skala och 
har genom åren stått i framkant för teknisk 
utveckling. Idag är Sandvik en högteknologisk 
verkstadskoncern och världsledande inom 
utvalda nischer. 
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Lös korsordet och vinn böcker!
Skicka in korsordet till: info@naringslivshisto-
ria.se eller Företagsminnen korsord, Centrum 
för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48–50, 167 
33 Bromma. Glöm inte att bifoga ditt namn och 
din adress. Dragning bland de rätta svaren sker 6 
november 2012. Vinnaren får ett bokpaket bestå-
ende av Björn Edstas Hakon Swenson – mannen 
bakom ICA och Så skapades den moderna buti-
ken: teknik, ansvar och arbete under 100 år, red. 
Torun Nilsson. 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: Affisch Roulette år 1955. 
Cloetta Sverige AB.
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NÄRINGSFRIHET
EN VÅG AV FÖRÄNDRING

i nästa nummer av företagsminnen

Japan stelnade

Indiska småföretag 
hand in hand

försäkra dig om ditt eget spännande magasin.
För 280 kr inklusive moms får du 5 nummer av Företagsminnen. 
Beställ på www.naringslivshistoria.se.
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