
VI BEVARAR OCH BERÄTTAR FÖRETAGENS EGNA HISTORIER – OCH ÄVEN HISTORIEN OM DET SVENSKA NÄRINGSLIVET

Årsberättelse från 

näringslivshistoria.se

VI ARKIVERAR...

Vissa företagsarkiv har vi arbetat 
mer med i år än andra. Bonnier. 
Johnsonkoncernen. Gruppo di 

Luca. ICA. Volvo. Expressen. 
Electrolux. Alecta. Ericsson. 

 
-  B E VA R A  -

...OCH AKTIVERAR...

Vi aktiverar företagens arkiv 
i olika berättelser. I år bl a för 

LKAB, Systembolaget, Atteviks, 
GB, Unilever, Beckers, Apoteket, 
Arla, SABO, Marabou, och LRF. 

 
-  B E R ÄT TA  -

...FÖRETAGENS HISTORIA...

Vi berättar näringslivets samlade 
historia. I tidningen Företags-
historia. På kunskapsportalen 

BizStories. I böcker, i möten, på 
seminarier och mycket mer.

 
-  N Ä R I N G S L I V  -

...FÖR FORSKNING...

Vi driver forskningsprojekt och 
arbetar med akademien. I år bl a 
om världsutställningar, begrep-
pet ”vinst”, bokbindaren Peder 

Herzog och snillet Gustaf Dalén.
 

-  F O R S K N I N G  -

...OCH SKOLA.

”Era arkiv är en guldgruva för 
oss lärare och våra elever,” säger 

lärarna. Som även använder 
vår skolsajt Företagskällan och 

kommer på många besök.
 

-  S KO L A  -

Om året som gick



Historien bevisar vilka ni är.
Vårda den noga. Använd den väl.

Vi bevarar och berättar företagens egna historier – 

och även historien om det svenska näringslivet. Sedan 1974 fördjupar 

vi bilden, stärker varumärken och ger organisationer energi.
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Inledning Kunskapsportalen BizStories!
I slutet av året lanserade vi BizStories, en kunskaps- 
portal om företagshistoria och history marketing.  
Nya artiklar varje dag, veckans bästa i nyhetsbrev  
varje fredag. Läs mer på www.bizstories.se

Ni måste 
ha ett roligt 

jobb!
Ett företags historia är inte bara spännande.  
Nej, bättre upp. Den är olydig. Den är verklig.  

Den speglar sin samtid samtidigt som den  
reflekterar in i framtiden. Så det är självklart att 

glatt nicka när folk undrar om vi har ett roligt 
jobb på Centrum för Näringslivshistoria. 

i måste ha ett roligt 
jobb! Det är en van-
lig replik när vi träf-
far företagsledare, 
historiker, kommu-
nikatörer, skollärare, 
forskare eller kron-
prinsessparet när de 

besökte oss i Bromma. ”Javisst,” svarar vi, 
”så är det.” För vi får dagligen förmedla 
historia som imponerar och inspirerar; 
som engagerar och ibland till och med 
provocerar.

Det känns som att vi ligger rätt i ti-
den med ”history marketing”, tanken att 
ett företags sanna historia stärker före-
tagets varumärke och organisation. Till 
alla företag vi möter upprepar vi envist 
att företagets historia bevisar vilka ni är. 
Se därför till att både bevara och berätta 
den. Äg din historia. Där är vi på Cen-
trum för Näringslivshistoria både arkiv-
experterna som hjälper dig få överblick 
på historien och berättarna som hjälper 
dig formulera den slagkraftigt och peda-
gogiskt.

Den grundläggande utmaningen 
för oss är att förstärka intresset för 
 arkivbevarande och ”history marketing” 
hos företag och i samhället. Vi hävdar 
ju att de sanna, verifierade berättel-
serna är de starkaste, framför allt när 
historien visar sig vara lite... olydig. 
När man jobbar med bekräftad historia 
upptäcker man just det snart: källmateri-
alen är äkta och låter sig inte anpassas till 
strömlinjeformade agendor. 

Historien berikar oss också. 

Ett utmärkt exempel är Anders 
Johnsons bok ”Invandrarna som byggde 
Sverige” som vi lät samtliga riksdagsleda-
möter ta del av. Jag har svårt att förstå att 
somliga blev provocerade av att boken 
lyfter fram att invandrade företagare så 
länge har varit en del av det svenska väl-
ståndsbygget.

Vi lever på personliga möten med 
våra vänner! 

När till exempel företagsledningar 
besöker oss, tar vi in dem i arkivet och 
när de tar på sig vita handskar och får 
hålla i sitt företags bilder, brev och pro-
tokoll dallrar det till. Ögonen lyser och 
samtalet tar oväntade riktningar. Ofta 
hamnar vi i ett igenkännande av att man 
jobbar med samma frågor nu som då. 
Lika ofta känner man igen kollegor och 
vänner på äldre fotografier. Eller så drab-
bas man av nostalgi över produkterna 
från förr. I vart fall blir mötet aldrig likgil-
tigt. Historia berör och inspirerar! 

Väl ute ur arkivet landar vi i frå-
gor om hur man på bästa sätt berättar 
historien. Vissa vill öka trycket i en 
förändringsprocess, andra vill stärka 
identiteten i företagskulturen, medan 
ytterligare andra vill stärka varumärkets 
position. Alla vill de använda historien 
som språngbräda för framtida utveck-
ling. Samtidigt, trots de delade målfor-
muleringarna, ser resan aldrig likt ut från 
ett företag till ett annat. Historien är ju 
sådan; den skiljer ut. Inget annat företag 
kan kopiera just det enskilda företeagets 
erfarenheter. Berättelsen är unik och an-
vänds den rätt, bekräftad av källmaterial, 
blir den relevant för alla, inte bara de 
allra närmaste. Även i den akademiska 
världen söker både forskare och under-
visande lärare efter verkliga, sanna och 
lärorika företagshistorier, för såväl forsk-
ning som undervisning.

Det där är ju inte så dåliga förutsätt-
ningar, när man skall uppfylla våra stad-
geenliga uppgifter, att ”bevara och pre-
sentera näringslivets historia”. Jag har en 
stark känsla av att vi befinner oss på rätt 
spår i vårt arbete med att göra företagens 
historia relevant. När vissa klagar på ett 
”historielöst samhälle” så tycker vi att 
intresset för historia har aldrig varit 
större. Sverige har världsrekord i antal 
populärhistoriska tidskrifter och his-
toriska böcker slår försäljningsrekord.  
Våra egna publikationer, med bland 

N
ALEXANDER HUSEBYE, VD

annat tidskriften Företagshistoria och 
kunskapsportalen BizStories, är en del 
av detta flöde. 

Men allt är inte populärhistoria el-
ler uppdragsutgivning. Vid sidan av våra 
mediesamarbeten och events pågår 
hela tiden tålmodig forskning i arkiven. 
Forskare, skriftställare och studenter 
plöjer våra källmaterial för att identifie-
ra samband och kopplingar till nutiden 
där ingen sett något förut. De har ju över  
70  000 hyllmeter material att söka i, hos 
oss i Bromma. Jag fikar med forskarna 
som besöker oss och hör om deras äm-
nen och förväntningar. Inte så sällan får 
man med sig nya idéer till seminarier 
och uppslag till artiklar i Företagshistoria.

Så hur tar vi detta vidare? 

Ja, bland annat startar vi under 
2016 ett förlag för att i egen regi kunna 
möta intresset för jubileumsböcker från 
våra medlemsföretag, men också kunna 
driva historieintresset med egna pro-
duktioner. Vår första ”History Marketing 
Summit”, nu i höst, handlar om nyttan av 
att använda historien. Däremellan möter 
du oss på semiarier och i sociala kanaler. 
Såvida du inte kommer och hälsar på!  ■

Vi hörs och syns!

TILL ALLA FÖRETAG VI 
MÖTER UPPREPAR VI 
ENVIST ATT FÖRETA-
GETS HISTORIA BEVISAR 
VILKA NI ÄR. SE DÄRFÖR 
TILL ATT BÅDE BEVARA 
OCH BERÄTTA DEN.  
ÄG DIN HISTORIA. 

Det här är  
Centrum för  
Näringslivs- 

historia
Sedan 1974 bevarar och be-
rättar Centrum för Närings-
livshistoria näringslivets 
historia. Våra professionella 
arkivarier förvaltar företags-
arkiv för företagsledningar 
och ägare, som vi sedan hjäl-
per att använda historien 
som hävstång för framtida 
utveckling. Dessutom berät-
tar vi näringslivets allmän-
na historia och driver även 
forskningsprojekt.

Vi är en ideell förening 
med företag och organisatio-
ner som medlemmar. Vi är 
inte knutna till något specifikt 
universitet eller organisation. 
Vår verksamhet finansieras 
av medlemsavgifter och in-
täkter från tjänsterna som vi 
erbjuder. 

Dessa tjänster driver vi 
från ett servicebolag, Centrum 
för Näringslivshistoria AB, 
som är helägt av den ideella 
föreningen. Våra forsknings-
projekt finansieras av veten-
skapliga fonder och forsk-
ningsstiftelser.  ■

39mkr

330

1,7mkr

14

230GB

70 0000hm

32
Genomsnittligt antal 
anställda under 2015

Total omsättning 2015

Antal företagsmedlemmar i 
vår ideella förening  
(tillika våra ägare)

Vår vinst 2015

Antal historiska webbsajter vi 
driftar åt olika företag

Tillväxten i vårt digitala 
arkiv under året.

Antal hyllmeter arkiv som vi sköter om: fotografier, prototyper, 
personaltidningar, förpackningar, styrelseprotokoll, projektpla-

ner, designskisser, filmer och ljudupptagningar. 
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I Engelsbergsarkivet, Nordstjernans 
centralarkiv, finns i princip samtliga 
handlingar bevarade från de företag och 
organisationer som ägts av familjen Ax:-
son Johnson och Nordstjernan. I arkivet 
förvaras således ett tvärsnitt av Sveriges 
industrihistoria under 1900-talet, med 
företag som Hedemora verkstäder, Hög-
fors bruk, Johnson Line, Linjebuss, bygg-
bolaget NCC och dess föregångare, Nor-
bergs-gruvförvaltning, Nynäs Petroleum, 
Pershyttan, Rederi AB Nordstjernan, Sala 
silvergruva och Stråbruken (Svenska Väg, 
Nya Asfalt, JCC, ABV och SIAB).

Sedan 2012 har Centrum för Nä-
ringslivshistoria på regelbunden basis 
utfört förteckningsarbeten på plats 
i Engelsbergsarkivet, på uppdrag av 
Nordstjernan AB. Inom arkivets väggar 
bevaras cirka 14 000 hyllmeter från fyra 

generationer Ax:son Johnson, såväl som 
ännu äldre handlingar från uppköpta 
bolag såsom Avesta Jernverk. 

Stora delar av samlingarna  
har  genom åren noggrant ordnats 

 av Nordstjernans stab för  
arkiv och bibliotek. 

På konsultbasis har vi i år fortsatt 
föra denna tradition vidare genom att 
bl a ordna och förtecknat mer modernt 
arkivmaterial efter Johnson Line AB, 
Nordstjernan AB och Stråbruken AB. 
Genom dessa insatser har även koncer-
nens moderna material tagits om hand 
och säkrats för framtida generationer.  ■

Bevara
Sedan 1974 har vi hjälpt företag att ha kontroll över sitt historiska 
material. Över 70 000 hyllmeter material tar vi hand om idag. Vi 
vårdar företagens källmaterial så att de lätt kommer åt det. Här är 
några företag vi hjälpt i år.

Fogelström  
flyttar till Bromma

Nordstjernans 
14 000 hyllmeter  

i Engelsberg
Under året som gick flyttade Bonnierförlagen över sitt  

förlagsarkiv, som dittills stått på förlagshuset på Sveavägen 56 
inne i centrala Stockholm. 1 500 hyllmeter svensk kultur- och  

näringslivshistoria finns nu ordnat, förtecknat och sökbart. 

På Engelsbergsarkivet i Västmanland finns  
centralarkivet för investeringsbolaget Nordstjernan.  

Varje år, sedan 2012, har arkivkonsulter från  
Centrum för Näringslivshistoria hjälpt till att ordna  

och förteckna de rika arkiv som finns där.

edan 1837 har 
Albert Bonniers 
Förlag gett ut 
böcker. Det blir 
snart 180 år av 
förlagsverksam-
het, som nu-

mera även omfattar förlag som 
Bonnier Carlsen, Bonnier Fakta, 
Forum, Wahlström & Widstrand, 
Kartago och Max Ström.

Förr-förra året flyttade Bonnier-
förlagen sitt bokarkiv om  

ca 2 500 hyllmeter böcker till  
Centrum för Näringslivshistoria. 

”Bokarkivet” används för att förla-
gen enkelt ska kunna kontrollera 
tidigare utgåvor när det behövs, 
eller snabbt få fram underlag för 
nytryck, inte minst för dagens di-
gitala utgivning. 

Under 2015 blev det dags för 
Bonniers att även flytta över det 

mer traditionella arkivmaterialet 
till oss på Centrum för Närings-
livhistoria: allt som hade med 
förlagsverksamheten att göra. Det 
handlar om författarkorrespon-
dens, originalmanuskript, fotogra-
fier, bokillustrationer, pressklipp, 
recensioner, annonskampanjer 
och mycket mer från 1837 fram till 
slutet av 1990-talet.    

Totalt blev det 1 500 hyllme-
ter kultur- och näringslivshisto-
riskt värdefullt material som flyt-
tades från Sveavägen 56 till våra 
lokaler i Bromma. Bara flytten i sig 
tog nästan fem veckor. Därefter 
har Centrum för Näringslivshisto-
rias arkivarier ordnat, förtecknat 
och gjort materialet sökbart för 
forskare och förlaget själva. 

– Att arkivet är en enda stor 
guldgruva har under arbetets 
gång kunnat bekräftas hur många 
gånger som helst, säger Ture Sjö-

berg som pa Centrum för Närings- 
livshistoria ansvarade för projek-
tet, med stöd av kollegan Bartosz 
Petryk.

Eller vad sägs om kampanj-
foton på Per Anders Fogelström 
(som ovan), originalmanuskript 
från Selma Lagerlöf, Klas Öster-
grens radanteckningar på sitt eget 
manuskript till ”Gentlemen”, lek-
törsutlåtanden för många först-
lingsverk – eller grundaren Albert 
Bonniers egna korrespondens från 
de första verksamhetsåren. När 
dagens förlagsgrupp bara var en 
”start-up”, för att använda nutidens 
jargong. ■

Att arkivet är en enda stor guldgruva har 

under arbetets gång kunnat bekräftas  

hur många gånger som helst.

S
P-O KARLSSON , ARKIVCHEF

GUSTAV SVENSSON, ARKIVARIE

#02

#01

www.engelsberg.se

www.bonnierforlagen.se
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Levande handlarhistoria
ICA är en av våra mest engagerade 
kunder, som varje år fortsätter 
att både arkivera och aktivera sitt 
förflutna. Under året så fortsatte 
vi samla in nytt material. Vi fort-
satte även att djupintervjua ”lång-
vägare” på företaget, som under ett 
par timmar får ge sina minnen. 
I år intervjuade vi t ex Lisbeth 
Kohls, tidigare ansvarig för ICAs 
hållbarhets-, miljö- och csr-frågor 
samt Claes-Göran Sylvén, fd vd 
för ICA-handlarnas förbund. Dess-
utom gjorde vi vår årliga intervju 
med vd Per Strömberg. ■

Expressen
Tidigare år har DN och TV4 deponerat sina historiska arkiv hos oss.  
Förra året var det dags för ännu en mediaklassiker att göra detsamma:  
Expressen bad oss att ta hand om deras historiska material åt dom.  
Läs mer om våra kundföretag på www.naringslivshistoria.se.

Volvo
På uppdrag av Volvo Museum har vi under året som 
gick genomfört konsultuppdrag på plats i Göteborg i 
Volvos koncerngemensamma företagsarkiv. 

Vitvarujätten

Digital historia

Electrolux arkiv är lika omfattande  
och intressant som dess historia. 

85 000 försäkrings-
akter scannade och 

klara.

Om några år – 2019 – firar Electro-
lux 100 år. Som ett första steg inför 
100-årsfirandet fick vi på Centrum 
för Näringslivhistoria i uppdrag att 
ordna och förteckna hela arkivet. 
Detta inkluderade såväl nytt materi-
al som fördes över till oss som mate-
rial som redan förts över men ännu 
inte förtecknats. 

Att ordna och förteckna inne-
bär att materialet struktureras uti-
från s k arkivbildare. En arkivbilda-
re är ett bolag eller verksamhet inom 
den större före tagsenhete. Därefter 
delas varje arkivbildares material 
in i serier och volymer efter typ av 
handling: styrelseprotokoll, led-
ningsgruppsanteckningar, intern-
tidningar, projektplaner, etc. 

Ett ordentligt ordnat och för-
tecknat arkiv gör det så klart lättare 
att hitta i materialet. För Electrolux 

I år avslutade vi ett projekt som 
påbörjades 2013: att digitalisera 
Brandförsäkringsverkets försäk-
ringsakter mellan 1927 och 1951. 
Totalt har över 85000 poster digi-
taliserats och registrerats. Akterna 
finns nu tillgängliga på www.brand-
verket.se, där Centrum för Närings-
livshistoria utformat sökverktyget 
och byggt webbplatsen.

 
Vår uppdragsgivare, Brandför-

säkringsverkets stiftelse för bebyg-
gelsehistorisk forskning, bildades 
2008 då Brandförsäkringsverket 
beslöt att avveckla verksamheten - 
efter 227 år. Verkets historia går hela 
vägen tillbaka till 1782 då det grun-
dades av Gustav III för att förbättra 
brandförsäkringsskyddet i riket. 
Affärsidén var allframtidsförsäk-
ringar mot brand. Arkivet från verk-
samheten, som deponerats hos oss 
på Centrum för Näringslivshistoria, 

ANDERS GIDLÖF, ARKIVARIE

P-O KARLSSON, ARKIVCHEF

har vi redan under året märkt hur 
mycket snabbare det är att eftersöka 
information, när vi får förfrågningar 
på materialet, antingen från Electro-
lux själva eller från externa forskare.

Vid sidan av detta arbete di-
gitaliserades också en stor mängd 
filmer och fotografier. Dessa finns 
nu arkiverade i långtidsbeständiga 
filformat i vårt digitala arkiv där 
varje teknikskifte och potentiell 
migrering noggrant övervakas av 
våra arkivarier. Electrolux gav oss 
under året också uppdraget att ar-
kivera hela intranätet från 2002 och 
framåt. ■

Dagens historia skrivs lika mycket på ett 

intranät eller en webbplats som på papper

är ett av landets finaste av sitt slag. 
I materialet går det att följa alla de 
egendomar som försäkrades. Där 
finns bruk, gods, lantbruk, kyrkor 
och industrier beskrivna och ibland 
illustrerade. ■

Förlagsverksamhet Bonniers

Det digitaliserade materialet finns nu fritt 

tillgängligt för forskning på nätet.

 

Nobelpristagarens koffert
Bland årets mer originella gåvor:  en koffert med 
 företagsledaren och uppfinnaren Gustaf Daléns brev 

och anteckningar. Därtill en hårlock samt torkade 

blommor från jordfästningen... Materialet, från 

släktingar i Ystad, ger ovärderlig insikt i AGA-grund-

arens ungdomsår. Lägligt, då vi producerar en bio-

grafi om Dalén för 2016.  ■

Med en flaska olivolja i bagaget...
Under året hjälpte vi Gruppo di Luca, känd för de goda smakerna från Medel-
havet och varumärken som Zeta och Delizie, att säkra historiskt material, 
viktigt för såväl företaget som kulturhistorien. Vi började med att inventera 
och samla intressant historiskt företagsmaterial som också innehöll en sam-
ling av produkter, produktkataloger och reklam. Efter att materialet sedan 
förts över till våra arkivlokaler på Centrum för Näringslivshistoria ordnades 
och förtecknades det. Vi kompletterade också historieskrivningen med en 
intervju med grundaren Fernando di Luca. ■

www.diluca.se

Du sparar väl ditt 
företags webbplats!
Allt mer material föds digitalt. Per-
sonaltidningarna har blivit intranät. 
Produktkatalogen en sajt. Mark-
nadsföringen är helt digital. Idag är 
det digitala ditt företags historia. 

– Så se till att bevara även dina 
webbar! uppmanar Anders Gidlöf, 
arkivarie och ansvarig för vår webb-
arkiveringstjänst.

Under 2015 började allt fler 
av våra kunder använda ”webb-
arkivet”, en molntjänst som ger en 
enkel och smidig arkivering av webb-
platser. Tjänsten tillåter att webb-
platsens information och utseende 
kan fångas med valfri frekvens för 
framtida arkivering. Kunden får 
tillgång till det sparade materialet 
via en webbläsare. Bra både för den 
som vill se hur varumärket utveck-
lats och för den som vill bekräfta 
vad som utlovats till kunder och 
partners. ■

Tänk att så mycket
kan rymmas på en scooter.
Javisst är det sant: Jag heter Fernando Di Luca. 
1961 tog jag min scooter och körde hela vägen från 
Italien till Sverige. Kvar hemma i Fano lämnade jag 
nästan allt, utom lite kläder, några småsaker och – 
en flaska olivolja. 
 Långt senare förstod jag hur värdefull den där 
flaskan var. Den innehöll inte bara själva oljan. Den 
rymde all den kärlek och stolthet som finns i Italiens 
mattraditioner. Smakerna, färgerna och alla mam-
mas enkla recept. Varenda minne från alla de gånger 

jag suttit kring dukade bord tillsammans med familj, 
grannar och vänner. Sena, stimmiga middagar och 
nyvakna espressofrukostar.
 Nu har jag bott i Sverige mer än femtio år och 
har en egen familj. Vår olivolja finns att köpa i nästan 
varje mataffär och i svenska kök lagas italiensk mat 
för fullt.
 Jag älskar fortfarande Fano, och maten jag växte 
upp med. Men jag ångrar aldrig att jag kom hit.  
Det bästa från Italien fick jag ju med mig!

#03

#05#04

#06

#07

#08

www.ica-historien.se

www.aga.se

www.electrolux.se

www.naringslivshistoria.se

www.brandverket.se
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till en av årets julklappsböcker, och när 
lokaltidningen Norrländska Socialde-
mokraten tyckte den skulle bli ett stan-
dardverk för den som vill ta del av den 
svenska nationalrikedomens historia.

– Särskilt glada blev vi över att upp-
märksamheten kring boken till stor del 
handlade om LKABs vilja till att vara 
öppna med all sin historia, även den som 
inte var mest smickrande, och om vårt 
oberoende, forskningsinriktade arbets-
sätt även när vi tar fram en jubileums-
bok, avslutar Alexander Husebye. ■

För projektet var Margarita Feldman  

bildredaktör, Jenny Stendahl ansvarig arkivarie;  

 Karin Jansson Myhr intervjuade och var huvudför-

fattare; och Johan Sandell gjorde formen.

Beratta

Järnet som 
byggde 
Sverige

2015 fyllde LKAB 125 år. Redan 2013 bör-
jade vi på Centrum för Näringslivshistoria 
arbeta med gruvjätten, med arkivråd och 
jubileumförslag. Det hela resulterade i en 
”coffee table”-bok, som pressen kallade 

ett ”praktverk” och ”så mycket mera  
än ett stycke företagshistoria.”

KAB gav oss i 
uppdrag 2013 att 
inventera det fö-
retagsarkiv som 
redan fanns på 
plats i Kiruna för 
att se om vi hade 
några förslag på 

åtgärder. LKABs historiska materi-
al i Kiruna var osorterat när våra 
arkivkonsulter Jenny Stendahl och 
Lina Wiberg kom dit, men det var 
samtidigt fyllt med unikt material 
som bevarats i mer eller mindre 
orört skick. En ovärderlig skatt för 
såväl lokalhistorien som för his-
torien om hur Sveriges välstånd 
skapats av ett av landets viktigaste 
basnäringar. Arbetet resulterade 
bland annat i en arkivkarta över 
var LKAB har sitt historiska mate-

rial, som visade sig inte finnas bara 
i Kiruna utan även i Malmberget, 
Luleå, och norska Narvik. 

Inför LKABs 125-årsjubileum 
2015 diskuterade vi tillsammans 
hur jubileumet på bästa sätt kun-
de användas för att belysa LKABs 
historia – och därmed även skildra 
Sveriges utveckling som välfärds-
land. Valet blev att ta fram en 
”LKAB-bibel”, som den kom att 
kallas internt: en bildrik och hel-
täckande bok som inte skulle skyg-
ga för något under LKABs långa 
resa. 

Resultatet blev en ”coffee 
table”-bok om 250 sidor som be-
rättar historien om ett av de äldsta 
och mest framgångsrika industri-

L
ANDERS SJÖMAN, KOMMUNIKATIONSCHEF

Längst till vänster: Rallare på  
malmbanan tar en paus i arbetet.

Till vänster: Arkivarie Jenny Stendahl 
på besök i Kiruna 2014, på väg till  

LKABs arkiv.

Snett nedanför: Redaktör Karin 
Jansson Myhr har just fått första 

exemplaret av boken från tryckeriet.

KVITTOT PÅ ATT VI 
LYCKATS BERÄTTA EN 
STÖRRE HISTORIA, EN 
BEKRÄFTAD HISTORIA, 
VAR NÄR VETENSKAPS-
RADION UTSÅG DEN 
TILL EN AV ÅRETS 
JULKLAPPSBÖCKER, 
OCH NÄR LOKALTID-
NINGEN NORRLÄNDSKA 
SOCIALDEMOKRATEN 
TYCKTE DEN SKULLE 
BLI ETT STANDARDVERK 
FÖR DEN SOM VILL TA 
DEL AV DEN SVENSKA 
NATIONALRIKEDOMENS 
HISTORIA.

företagen i Sveriges näringslivshistoria, 
från 1600-talets malmbrytning via grun-
dandet 1890 fram till idag. Karin Jansson 
Myhr på vår redaktion var redaktör för 
boken, som även kom att omfatta texter 
av externa skribenter. Bildredaktören 
Margarita Feldman, även hon på vår 
redaktion, valde ut över 300 bilder ur 
företagets rika arkiv med några kom-
pletterande externa fynd. Trogen vår 
produktionssyn så anlitade vi en extern 
designer, i det här fallet Johan Sandell. 

– Risken med alla jubileumsböcker 
är att de faller in i någon sorts allmän 
hyllningskör. Det ville vare sig LKAB 
 eller vi med denna bok, säger Alexander 
 Husebye, vd på Centrum för Näringslivs-
historia. Kvittot på att vi lyckats berätta 
en större historia, en bekräftad historia, 
var när Vetenskapsradion utsåg den 

#01 www.lkab.se

Ett företags egna historia är en berättelse som stärker företagets 
varumärke och organisation. ”History marketing” kallar vi det för 
när organisationer använder energin i en sann historia. Här är 
några företag som vi hjälpt att berätta sin historia under 2015.
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Sextio år med  
alkohol utan 

vinstmaximering
Att sälja alkohol utan vinstmaximering, det har varit  

Systembolagets uppdrag sedan staten 1955 gav före-
taget ensamrätt på alkoholförsäljning till konsument  
i Sverige. Under året som just gick tog vi på företa-
gets uppdrag fram en historiesajt som visade hur 
Systembolagets samhällsuppdrag sett ut genom 
tiderna. En berättelse för såväl den intresserade 

allmänheten som myndigheter, beslutsfattare och 
intresseorganisationer.

1955 tar alkoholpolitiken i Sverige 
ett nytt steg. Den orättvisa motbo-
ken avskaffas och istället startar 
det rikstäckande Systembolaget. Nu 
får alla över 21 år handla öl, vin och 
sprit. Systembolagets uppdrag idag 
är samma som då: att sälja alkohol 
utan vinstmaximering, eftersom de 
alkoholrelaterade skadorna då blir 
mindre. Men Systembolagets his-
toria visar att uppdraget verkställts 
på olika sätt över tid, kopplat till hur 
samhället utvecklats.

Allt detta berättas på system-
bolagethistoria.se, en sajt som Cen-
trum för Näringslivshistoria tog fram 
på uppdrag av Systembolaget. 

– Det är den fjortonde historis-
ka företagssajt vi lanserat, förklarar 
Martin Månson, arkivarie och bild-
redaktör för sajten.

Innehållet på sajten utgår  
från Systembolagets arkiv, som 

finns hos Centrum för Näringslivs-
historia sedan många år. 

Källmaterialet kompletterades 
med nya intervjuer med gamla och 
nya medarbetare på Systembolaget. 
På sajten finns över 50 nya berättel-
ser uppdelade på olika teman; en 
tidslinje för den som vill följa före-
tagets utveckling år-för-år; och ett 
bild- och filmgalleri på över 500 digi-

ANDERS SJÖMAN,  
KOMMUNIKATIONSCHEF

taliserade filer. Dessutom finns åtta nya 
filmer om Systembolagets historia, som 
både ger en överblick över hela histori-
en och som djupdyker i utvalda teman. 

Att Systembolagets ensamrätt är 
föremål för ständig granskning och ifrå-
gasättande syns även det på sajten, inte 
minst i de avsnitt som handlar om Sve-
riges EU-inträde och mutskandalåren i 
början av 2000-talet. 

– Meningen med den här sajten är 
att ge det historiska perspektivet kring 
varför Systembolaget har ensamrätt på 
alkoholförsäljning i Sverige. Den bak-
grunden och den förståelsen behövs för 
alla som diskuterar svensk alkoholpoli-
tik, säger Anna Larsson som är System-
bolagets beställare av sajten. ■

För projektet var Gustav Svensson arkivarie 

och Martin Månson bildredaktör. Dessutom anli-

tade vi Nils Johan Tjärnlund, som intervjuade och 

skrev, och Roffe Wrangnert som gjorde filmerna.

SYSTEMBOLAGETS 
UPPDRAG IDAG ÄR DET 
SAMMA SOM DÅ: ATT 
SÄLJA ALKOHOL UTAN 
VINSTMAXIMERING,  
EFTERSOM DE ALKO- 
HOLRELATERADE 
SKADORNA DÅ BLIR 
MINDRE. 

Visste du att...
...enklare lunchserveringear förr kallades för möjlkbarer. Föreningen 
Möjlkpropaganda lanserade barerna i mitten av 1920-talet. Läs mer på 
www.bizstories.se

Många svenska varumärken...
...har byggts av invandrade entreprenörer. Cloettas rötter,  
t ex, är schweiziska. Läs mer på www.bizstories.se

#02 www.systembolagethistoria.se

Arla
Under 2015 fyllde mejerikooperati-
vet Arla 100 år. Men de brydde sig 
inte om en separat historiesajt utan 
såg istället till att material och berät-
telser från deras arkiv, som vi tar 
hand om på Centrum för Närings-
livshistoria, löpande fördes in i redan 
planerade marknadsaktiviteter. Un-
der jubileumsåret såg vi t ex ”Gissa 
året?”-tävlingarna på mjölkpaket, 
relanseringar av gamla produkter 
och försäljning av retromaterial i 
 Arlas onlineshop. Vi både forskade 
fram historiska fakta åt Arla för de-
ras marknadsaktiviteter och hjälpte 
dem att verifiera årtal och påståen-
den, så att inte felaktigheter smög 

sig in i kampanjerna. ■

#03 www.arla.se
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Beckers
1865 startade den tyske invandra-
ren Wilhelm Becker en färgaffär i 
Stockholm. 150 år senare är före-
taget Beckers världsledande inom 
industrifärg, numera med sitt hu-
vudkontor i Tyskland. För att upp-
märksamma detta bad Beckers oss 
ta fram boken ”150 colorful years 
- celebrating the people behind Beck-
ers”. Boken inleds med en historisk 
del och sedan får 150 medarbeta-
re från hela världen ger sin syn på 
företaget de arbetar för. Redaktör 
för boken var Sara Johansson på 
vår redaktion. För formgivningen 
stod Johan Sandell. Beckers ägare 
Lindéngruppen gav dessutom ut 
ytterligare en bok i samband med 
150 årsjubiléet, kallad ”Beckers, de 
första 150 åren”. Källan även för den 
boken var Beckers arkiv som är pla-
cerat hos Centrum för Näringslivs-
historia. ■

Atteviks
Familjeföretaget Atteviks grunda-
des av Sigvard Attevik 1945 och 
är idag, 70 år senare, en av de fem 
största återförsäljarna av Volkswa-
gen i Sverige.
För att uppmärksamma 70-årsda-
gen bad de oss producera en jubi-
leumsbok. En utmaning, eftersom 
Atteviks inte hade ett ordnat arkiv, 
vare sig själva eller hos oss. Sam-
tidigt är det mycket arkivmaterial 
som går att finna och ordna under 
själva skrivprocessen. Slutresultatet 
blev ”Det lilla extra – Historien om 
Atteviks”, en 70-sidig bok med mjuk 
rygg, som berättar företagets histo-
ria och samtidigt speglar Sveriges 
bilindustris utveckling. 

Boken lägger Atteviks själva 
numera som en gåva i förarsätet på 
varje nysåld bil. ■

#05

#06

www.beckers.se

www.atteviks.se

Apoteket
Till skillnad från vad många kanske tror så var Apo-
tekets monopol bara en parantes i apoteksnäring-
ens långa historia. Men tack vare monopolet lycka-
des Apoteksbolaget genomföra en mängd åtgärder 
som effektiviserade det svenska apoteksväsendet. 
Detta och mycket mer berättade vi på en ny his-
toriesajt som vi tog fram under 2015 på uppdrag 
av Apoteket. Där beskrivs både Apotektet AB:s 
specifika historia och apoteksväsendets generella 
utveckling i 22 artiklar och mängder med bilder. 
Researchen gjordes av arkivarie Anna Zeuthen 
på vår arkivavdelning, som gick djupt i Apotekets 
arkiv som vi tar hand om på Centrum för Närings-
livshistoria. Bilderna valdes av Margarita Feldman 
och texterna skrevs av Karin Jansson Myhr på vår 
redaktion. ■

#04 www.apoteket.se
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Clovve 50 år
I ett halvsekel har han varit symbolen 
för GB Glace: Clovve! Inför jubileet 
gjorde vår arkivarie - och glassexpert! 
- Gustav Svensson research till GBs ju-
bileumskampanj Glassikern. På Glas-
sikerns sajt fanns tio stycken ”Visste du 
att” om Clovves 50 år, som Gustav fann 
i GBs arkiv, som vi sedan länge tar hand 
om åt GB och Unilever i våra arkivloka-

ler i Bromma. Gustav fick även kicka 
igång kampanjen när han, på scen inför 
GB:s säljkår, berättade Clovves historia 
- och tog den första glassiker-selfien. ■

Bröderna Nobel
I syskonskaran är Alfred Nobel den mest kände, men 
hans bröder Robert och Ludwig var lika drivna företagare. 
Från ett enda oljefält som de köpte i Ryssland vid sekel- 
skiftet 1900 så grundade de ett globalt oljebolag, Branobel. 
Sajten www.brothersnobel.com, som vi nylanserade under 
2015, berättar företagets historia från 1880 fram till den 

 ryska revolutionen och är resultatet av ett samarbete mellan  
Centrum för Näringslivshistoria och ett antal östeuropeiska 
kulturarvsinsitituioner samt organisationer kopplade 
till Nobelfamiljen. ■

Allmännyttan och barnrikehusen
För SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag, produce-
rade vi under året redaktionellt innehåll till en ny webb-
plats: www.allmannyttan.se. Där kan man nu läsa om all-
männyttans uppgift att bygga och tillhandahålla hållbara 
och prisvärda bostäder för alla. Allmännyttans historia är 
också historien om svensk bostadspolitik och svensk bo-
stadsproduktion. Om den usla bostadsstandarden i bör-
jan av 1900-talet, den fruktansvärda trångboddheten och 
bostadsbristen. Men även om hur bostadsbristen sedan 
byggdes bort och hur den generella bostadsstandarden i 
Sverige kom att bli en av världens bästa. Till sajten har vi 
även tagit fram en film om barnrikehus i Stockolm, en bo-
stadspolitisk innovation på 1930-talet. ■

Ericsson var 10 år för tidiga
Vi hjälper företag att göra böcker, filmer och sajter om sin historia. Ofta plockar 
andra media upp de berättelser vi hittar i arkiven. Visste du t ex att Ericsson gjorde 
den första läsplattan? Bara det att den var tio år för tidig. Den berättelsen, som vår 
Krister Hillerud hittade i Ericssons arkiv som vi sköter sedan många år, blev till 
en artikel i Svenska Dagbladet under hösten. Vissa tycker berättelsen illustrerar 
hur svårt det är att tajma produktlanseringar. Andra tycker den exemplifierar hur 
ett infrastrukturföretag handgripligt visar sina partners vilka användarenheter de 
borde bygga. Oavsett så väcker berättelsen diskussion. ( Ja, prototypen i Ericssons 
arkiv fungerar. Vi testkör den fortfarande emellanåt.). ■

#07

#08

#09

www.apoteket.se

www.brothersnobel.com

www.allmannyttan.se #10 www.svd.se
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idningen Före-
tagshistoria är 
Sveriges enda 
tidskrift om nä-
ringslivets histo-
ria. Den ger vi ut 
för att vi vill lyfta 
fram människor, 

händelser, produkter och företag 
som påverkat svenskt näringsliv. 
Ända sedan starten, då tidningen 
hette Företagsminnen, har vi be-
rättat om framgångar och konkur-
ser, firmafester och nymodigheter. 

Vår chefredaktör Sara Johan- 
sson tar varje år fram fyra nya num-
mer, med texter från forskare, his-
toriker och affärsjournalister, alltid 
rikt bildsatta utifrån våra arkiv 
av bildredaktör Margarita Feldman.  

I år uppmärksammade även 
Svenska Designpriset tidningen 
då den tilldelades silvermedalj  

i kategorin medlemstidning.

– När man pratar om företa-
gande är det lätt att fastna på våra 
storföretag. De är imponerande, så 
klart, men tre fjärdedelar av alla 
svenska företag är enmansföretag. 
I Företagshistoria vill vi lyfta fram 
hur viktiga alla våra företag, oav-
sett storlek, varit för vår utveckling. 
Och hur spännande varje företags-
berättelse är i sig själv, säger Sara 
Johansson, chefredaktör för Före-
tagshistoria.

Men det finns så många fler 
företagshistorier att berätta än de 
som ryms i fyra nummer om året. 
Vi har sedan länge funderat på hur 

naringsliv

TIDNINGEN FÖRETAGS-
HISTORIA ÄR SVERIGES 
ENDA TIDSKRIFT OM 
NÄRINGSLIVETS HIS-
TORIA. DEN GER VI UT 
FÖR ATT VI VILL LYFTA 
FRAM MÄNNISKOR, 
HÄNDELSER, PRODUK-
TER OCH FÖRETAG SOM 
PÅVERKAT SVENSKT 
NÄRINGSLIV. 

#01 bizstories.se

Företagshistoria  
i tryck, BizStories  

på nätet

Vår tidning Företagshistoria, tidigare känd som 
Företagsminnen, fick i år silvermedalj i Svenska 

Designpriset. Och vid årets slut lanserade vi 
BizStories på nätet, en kunskapsportal om 
företagshistoria och om hur företag arbetar  

med att bevara och berätta sitt förflutna. 

T
ANDERS SJÖMAN, KOMMUNIKATIONSCHEF

även dessa ska kunna ges utrym-
me och nå en läsekrets. Kulmen på 
den processen nådde vi mot slutet 
av året när vi lanserade BizStories, 
en ämnesportal för alla de före-
tagshistorier vi inte haft plats för 
tidigare. Dessutom innehåller Biz-
Stories artiklar om hur företag ar-
betar med att arkivera och aktivera 
sin egen historia. Här finns artiklar-
na om hur företag i olika delar av 
världen arbetat med sin historia 
som språngbräda för framtida 
utveckling. Här kan du läsa om 
företagsarkiv som finns både som 
fysiska museum och digitala värl-
dar. Artiklarna är skrivna av såväl 
svenska som utländska företags-
historiker och marknadsförare, 
och så klart Centrum för Närings-
livshistorias kunniga medarbetare.

– Vi gör vårt redaktionella ur-
val utifrån ett mål att lyfta värdet 
av näringslivshistoria, både för de 
enskilda företagen och för sam-
hället i stort. BizStories är en kun-
skapsportal för både marknadsfö-
rare och trogna företagshistoriker,  
säger Bodil Hasselgren, redaktör för 
BizStories. ■

Några av de mest lästa texterna  

på BizStories i år var ”Julkalender 

2015:  Fenomenen som formade julen”, 

 ”Annonstips för idag – från 1942”, ”Jul-

musten, julens viktigaste dryck”, ”History 

Marketing 101” och ”#tbt – din inkörsport 

till ett tyngre historiebruk”.

Med arkivmaterial från tusentals företag så hittar vi ofta oberätta-
de historier som berör hela näringslivet. Här är några av dessa vi 
lyft fram under året som gick.
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För bra för att vara sant...

1 april skrev vi stolt på vår Face-
book-sida:

”Albert Bonniers Förlag kan 
nu avslöja att ett tidigare outgivet 
manuskript av författaren August 
Strindberg har påträffats. Det var 
under pågående arbete med att 
ordna och förteckna Bonnierförla-
gens arkiv hos oss på Centrum för 
Näringslivshistoria det sensationel-
la fyndet gjordes. Romanen, som 
Strindberg valt att kalla ”Olimpia 
och luftskeppet Albatross – en kär-
lekshistoria” är en utopisk skildring 
av ett framtida Stockholm, fyllt av 
blimpar, ångdrivna robotar och en 
gigantisk tidsmaskin som huvud-
personen Arvid kommer sig för att 

missbruka. Med i bunten fanns ock-
så ett refuseringsbrev från förlägga-
ren, som artigt men bestämt hävdar 
att detta slags ”julesverniad” med 
”mänskliga automater”, ”aéronefer” 
och ”osannolika portabla telefo-
napparater” bättre skulle passa som 
25-öresbok. Albert Bonniers Förlag 
planerar utgivning under 2016.”

Nu var ju detta tyvärr ett 
aprilskämt. Sorry! Fast de glada 
kommentarerna till nyheten får oss 
att söka hårdare i Bonnierförlagens 
arkiv, som vi ju numera tar hand 
om, för att se om verkligheten kan 
överträffa dikten. ■

www.albertbonniersforlag.se

Företagshistoriker från USA,  
Tyskland, Japan, Indien och  

Sverige möttes i Milano.

Fondazione  Pirellis  
renässanspalats.

Visste du att...
...en norrman ligger bakom Kalles Kaviar,  
detta svenskaste av smörgåspålägg.  
Läs mer på www.bizstories.se

”History marketing”-aktiva  
bytte tips i Milano

Den som besöker Fondazione  Pirelli i Milano ser fort 
att däcktillverkaren använder renässanspalatset för 
både egen history marketing och som konferensan-
läggning. Så passande då att International Council of 
Archives och deras sektion för näringslivsarkiv höll sin 
årliga träff där i maj 2015. 

Vd Alexander Husebye var keynotetalare, in- 
för arkivarier och marknadsförare från Coca Cola, 
 Benetton, Levi's och andra företag som alla  jobbar 
framgångsrikt med history marketing. (Psst! Några av 
dem möter du på vår History Marketing Summit i sep-

tember 2016.). ■

#06 www.ica.org

#03

#02
Vi bjöd lärare på 
Konservkungen

Lagom till sommarlovet gav vi ut 
ett nytryck av ”Konservkungen”, 
Per T Ohlssons bok om Herbert 
Felix fängslande livsöde. Vi firade 
nytrycket med att bjuda alla som-
marlediga lärare på ett eget exem-
plar av denna fascinerande bok. 
”Konservkungen” är historien om 
Herbert Felix, mannen bakom Felix, 
ett av våra mest kända varumärken, 
som fyllde folkhemmets skafferier 
med nymodigheter som ketchup i 
plastflaska, pulvermos och Boston-
gurka. Det är även historien om ett 
flyktingöde i 1900-talets Europa och 
om en av alla invandrande entrepre-
nörer som haft avgörande betydelse 
för Sveriges utveckling. ■

www.felix.se#04

Sigfrid Edström, 
direktörernas direktör

Sigfrid Edström var företagsledaren 
på Asea som även var SAF-förhand-
laren för Saltsjöbadsavtalet, grund-
aren av Riksidrottsförbundet och 
dessutom ordförande i Internatio-
nella olympiska kommittén. Under 
året hjälpte vi till att ge ut Anders 
Lifs bok om ”Direktörernas direk-
tör” i samarbete med bokförlaget 
Atlantis. ■

www.asea.se#05

Fenomenen som formade julen. 

Lagom till årets slut satte vi ihop en julkalender med fenomenen som for-
mar julen. 24 stycken saker och företeelser som vi inte skulle klara julen 
förutan. Julkalendern gick dubbelt: på vår egna BizStories och även som 
specialkalender på Svenska Dagbladet. ■

www.bizstories.se
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...och nu blir det reklamfilm

I våra arkiv finns det tusentals fil-
mer bevarade. Informationsfilmer, 
instruktionsfilmer, testflygsfilmer – 
och så klart reklamfilmer. 

På vår årsstämma i maj pas-
sade vi på att anordna reklamfilms-
frossa, där vi visade godbitar ur före-
tagsarkiven. Det blev Harry Hotline, 
två hål i väggen, och naturens egen 
sportdryck. Det blev filmer av Ing-
mar Bergman och Roy Andersson. 
Det blev filmer med Yvonne Lom-
bard, Sture Lagerwall, Max Hansen, 
Ernst Hugo Järegård och Margareta 
Krook. Och det blev Maraboufilmer 
från 1928 till idag. Mmmmmm! ■

www.naringslivshistoria.se

Fransk filosof inspirerade 
svensk finansminister

Det är inte många, allraminst frans-
män, som känner till att en fransman 
– Frederic Bastiat – inspirerade finans-
minister Johan August Gripenstedt 
när han öppnade upp för att Sverige 
på rekordtid utvecklades till industri-
nation. Tankarna om frihandel och 
näringsfrihet låg redan i luften, men 
skjutsen kom med Gripenstedts läsning 
av Bastiats skrifter. Vd Alexander 
Husebye fick ett utmärkt tillfälle att 
påminna om detta under kristall-
kronorna i Petit Palais i Paris när 
han höll tal på Svenska Handels-
kammaren i Paris 100-årsmiddag. ■

www.sverigeshandelskamrar.se

Våra vänner ”over there”

Världen är full av företag med histo-
ria, men det finns få motsvarigheter 
till Centrum för Näringslivshistoria. 
Antingen driver man ett näringslivs-
arkiv, eller så erbjuder man kommu-
nikationstjänster på historisk basis. På 
få ställen i världen finns företag som 
kombinerar båda verksamheterna un-
der samma tak. Men vi gör det – och så 
gör även Hagley Museum and Library, 
i svenskbygderna i Delaware. 

Familjen Dupont ( ja, grundarna 
av kemikoncernen med samma namn) 
har fonderat stora pengar för att bygga 
upp en arkiv- och berättarverksamhet 
i lokaler kring den ursprungliga fabri-
ken. Idag har man vuxit till en forsk-
ningsinstitution med tillhörande biblio-
tek och arkiv. Under 2015 inledde vi ett 
samarbete som syftar till att utveckla 
kommersiella produkter inom history 
marketing. ■

www.hagley.org 

#08

Hej Nobel!

Minimässan på Nobelmuseet, som vi 
samarrangerar med Nobelmuseet, Ung 
Företagsamhet och Röda Korset, bjuder 
in lärare till panelsamtal och diskussio-
ner om kunskap, lärande och källkritik. 
Även i år var vår Sara Johansson mode-
rator för kvällen. ■

#07

#09 #10

Från reklamfrossan på årsstämman: 
Ericssons Harry Hotline. Edward 
Blom, vår tidigare medarbetare, i 
ICA-reklam. Roy Andersson gjorde 
reklamfilm för bl a Handelsbanken. 
Och Lill-Babs sjöng Pepsodents lov.

www.nobelmuseet.se
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”Invandrarna som byggde 
Sverige” till hela riksdagen

Anders Johnsons ”Invandrarna som byggde Sverige” utsågs 2010  
till Årets bok om svensk historia. Under året som gick gav vi ut den i 

uppdaterat nytryck, tillsammans med Dialogos Förlag. Lagom till höstlovet 
delade vi ut den till Sveriges alla 349 riksdagsledamöter. Den skickades 
även till samtliga statsråd, arbetsmarknads- och intresseorganisationer, 

landshövdingar, ledarskribenter och tankesmedjor.

nvandrare har sedan 
medeltiden, i alla delar 
av Sverige och inom 
alla samhällsområden, 
haft stor betydelse för 
Sveriges utveckling. 
I Invandrarna som 
byggde Sverige pre-

senteras en rad spännande människor: 
handelsmän från tyska Hansan, smeder 
från Vallonien, brittiska ingenjörer och 
många andra invandrare som har gjort 
viktiga insatser i Sverige. Det är berättel-
ser om entreprenörer, företagsledare, 
uppfinnare, konstruktörer, konstnärer, 
vetenskapsmän och politiker. Det är en 
bok om välkända svenska företag som 
Bonniers och Gleerups, Cloetta och Ma-
rabou, Expressen och Göteborgs-Posten, 
Felix och Findus, Höganäs och Perstorp, 
samt Handelsbanken och Sparbanken.

För oss på Centrum för Näringslivs-
historia är detta en av de många 

oberättade historierna som finns om 
man bara söker i våra arkiv. 

I
ANDERS SJÖMAN, KOMMUNIKATIONSCHEF

När Anders Johnsons bok först gavs 
ut 2010, då med titeln Garpar, gipskatter 
och svartskallar, utsågs den till ”Årets 
bok om svensk historia” av Nättidning-
en Svensk Historias läsare. Nytrycket i 
år blev utsedd till en av årets julklappar 
av Vetenskapsradion i P1, som menade 
att boken lyfter fram en viktig del av vår 
historia som borde föras fram mer, inte 
minst i den samtida debatten.

Efter utgivningen tillbringade 
 Anders Johnson en stor del av hösten 
med att tillsammans med oss presentera 
boken på såväl skolforum som närings-
livsträffar. Anders stiger då upp på scen 
med en unicabox i handen. Ur lunch-
lådan drar han sedan ett antal olika varu-
märken och produkter, som alla utan 
undantag är skapade eller byggda av in-
vandrade företagare. På 20 minuter drar 
han minst 50 exempel ( ja, är det ont om 
tid har vi sett honom göra det på  
10 minuter). ■

På vår kunskapsportal BizStories kan du se en 

inspelning av Anders uppträdande: gå till bizstories.

se och sök på ”en svensk unicabox”. Mycket nöje! 

#11 naringslivshistoria.se/bizstories

INVANDRARNA SOM 
BYGGDE SVERIGE 
PRESENTERAR EN 
RAD SPÄNNANDE 
MÄNNISKOR: HANDELS- 
MÄN FRÅN TYSKA 
HANSAN, SMEDER FRÅN 
VALLONIEN, BRITTISKA 
INGENJÖRER OCH 
MÅNGA ANDRA INVAND-
RARE SOM HAR GJORT 
VIKTIGA INSATSER I 
SVERIGE. 
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Året på forsknings- 
sekretariatet

Vårt forskningssekretariat länkar oss till den akademiska 
forskningen. Vi driver oberoende forskningsprojekt som lyfter 

fram näringslivets utveckling genom tiderna. Vi samarbetar med 
forskare inom olika ämnesområden och forskningsmiljöer. Projekten 
finansieras av vetenskapliga fonder och forskningsstiftelser. Kollegor 

i arkiv och redaktion medverkar som författare, med research och 
med bokproduktion i olika av forskningssekretariatets projekt.  

Arkivarie Jenny Stendahl tittar igenom 
källmaterial för Herzog-boken med 
Gunilla Palmstierna Weiss.

Mode av Katja Geiger, Katja of Sweden. 

Kung Gustav V vid invigningen av 
Stockholmsutställningen 1930.

Forskning

nder året som gick 
gjorde forsknings-
sekretariatet en 
nystart. I januari 
rekryterades jag 
från KTH som 
forskningssekrete-
rare och fick nöj-

et att direkt starta med en rad nya 
projekt som var på gång. Ett handlar 
om nobelpristagaren och företags-
ledaren Gustaf Dalén, ett annat om 
bokbindarkungen Peder Herzog och 
ett tredje om världsutställningar och 
kungahus. De projekten kommer att 
resultera i varsin bok under 2016. 

Under året har vi sedan skrivit 
ansökningar tillsammans med fors-
kare på universiteten i Stockholm, 
Umeå och Uppsala. Spännande sam-
arbeten påbörjades med Tekniska 
museet liksom med Stockholms 
stadsarkiv och Stadsmuseet/Stock-

holmia. Tillsammans kommer vi att 
initiera forskning, anordna semina-
rier och en hel del annat. I tuff kon-
kurrens fick exempelvis forsknings-
projektet Digitala modeller medel i 
tre år från Riksbankens jubileums-
fond och Vitterhetsakademin, för 
att undersöka möjligheterna med 
digitalisering av Tekniska museets 
samlingar.

En viktig uppgift för forsknings-
sekretariatet är att knyta kontakter 
med externa forskare och att göra 
dem uppmärksamma på de rika käl-
lor som alla arkiv hos oss på Centrum 
för Näringslivshistoria erbjuder. Ett 
sätt är att medverka i svenska och 
internationella konferenser, som ex-
empelvis Teknik- och vetenskapshis-
toriska dagar, som hölls i Lund i april, 
eller den modehistoriska konferen-
sen Entrepreneurship in Fashion i 
Edinburgh i mars.     

En annan prioriterad fråga un-
der året har varit våra omfattande 
boksamlingar, som vi vill göra mer 
tillgängliga för forskare. Därför an-
ställde vi i slutet av året bibliotekarie 
Katarina Högberg, med erfarenhet 
från bl a Kungliga biblioteket.  ■

Intressant år för forskningssekretariatet

Arbetet med att katalogisera, ordna 

och göra biblioteket sökbart kommer att 

fortsätta under 2016.

U
ANDERS HOULTZ, FORSKNINGSSEKRETERARE

wikipedia.org/wiki/Peder_Herzog

Projekt: Enterprise  
of Culture

Centrum för Näringslivshistoria 
ingår sedan i år i ett treårigt EU-fi-
nansierat internationellt projekt 
som syftar till att studera modein-
dustrins roll i skapandet av global 
ekonomi och europeisk kulturell 
identitet. Hur ser relationen ut mel-
lan centrum och periferi, hur har 
modets entreprenörer kombinerat 
lokalt, regionalt och globalt? I pro-
jektet utför etnologen och mode-
historikern Ingrid Giertz Mårtenson 
intervjuer med några av den inter-
nationella modevärldens nyckel-
personer. ■

europa.eu

Projekt: Världsutställningar 
i ett unikt källmaterial

Med utgångspunkt i Bernadotte-
arkivets bilder och album från 
världsutställningar vill vi analysera 
relationen mellan monarki och 
näringsliv i anslutning till de stora 
utställningarna. Vi studerar utställ-
ningarna som en medial arena där 
kunglighet och företag samverkat i 
bilder av samhällets modernisering. 
Projektet finansieras av Ragnar 
 Söderbergs stiftelse. Det kommer 
att resultera i en bok där Jenny 
 Stendahl och Anders Houltz från 
Centrum för Näringslivshistoria in-
går bland författarna. ■

sok.riksarkivet.se

Projekt: Peder Herzog 
– judisk invandrare, 
framgångsrik entreprenör

Under året har vi satt igång ett 
bokprojekt om den invandrade 
bokbindarelärlingen Peder Herzog, 
som slutade som ledare för Nordens 
största boktryckeri. Han var starkt 
bidragande till det tryckta ordets in-
dustrialisering i 1800-talets slut, och 
en centralfigur i dåtidens näringsliv. 
Projektet, finansierat av Torsten Sö-
derbergs stiftelse, skildrar Herzogs 
livsöde i relation till det svenska 
samhällets modernisering. Per T H 
Dahl skriver boken om Peder Her-
zog, Jenny Stendahl står för resear-
ch och bildurval. Boken beräknas 
färdig under 2016. ■

#01

#02

#03

För företags- och näringslivsforskare är vårt källmaterial en gruva 
att ösa ur. Ända sedan starten har Centrum för Näringslivshistoria 
samarbetat med den akademiska världen. Här är några forsk-
ningsprojekt vi arbetat med just i år.
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Viveka Adelswärd, vd Alexander 
Husebye och Anders Lif.

Ovan: California Midwinter   
Exposition i San Fransisco 1894.  
Nedan: Världsutställningen i Paris 1878.

Frågan ”Vad är vinst?” kommer även 
avhandlas i en rapportbok, baserad 

på seminariet, som kommer under 
2016 och innehåller texter av och 

med seminariedeltagarna.

Projekt: Gustaf Dalén  
– en biografi

Näringslivshistorikern Anders John-
son började i år skriva på en upp-
daterad biografi över uppfinnaren, 
entreprenören och företagsledaren 
Gustaf Dalén, delvis baserad på ti-
digare outforskade källor. Vem var 
den blinde AGA-chefen och hur kan 
vi förstå hans insatser idag? Boken 
skildrar Daléns uppväxt i västgötska 
Stenstorp, studieåren på Chalmers 
och ETH i Zürich, framgångsåren 
som företagsledare, nobelpriset 1912 
och den olycka samma år som kosta-
de Dalén synen, fram till bortgången 
1937. I projektgruppen medverkar 
Centrum för Näringslivshistorias Eva 
Ersson Åbom med research och Mar-
garita Feldman som bildredaktör. ■

www.aga.se#05

Resa: Expo Milano

Världsutställningen i Milano 2015 
lockade 21,5 miljoner besökare 
under fem månader. 54 nationer 
medverkade med egna paviljong-
er – men inte Sverige. Centrum för 
 Näringslivshistorias Anders Houltz 
var där i expons sista momang 
för att på plats se hur en modern 
världsutställning fungerar. Temat 
för utställningen var Feeding the 
Planet, Energy for Life. I fokus stod 
med andra ord mat (föga oväntat 
i Italien) men också hållbarhet. 
Världsutställningarna lever vidare, 
nästa gång är det Dubais tur, 2020. ■

www.expo2015.org#06

www.naringslivshistoria.se

www.kungahuset.se

Seminarium: Kungliga 
världsutställningar

Den 16 november anordnade vi ett 
seminarium på Vitterhetsakademin i 
Stockholm på temat Kungliga världs-
utställningar – om samverkan mellan 
näringsliv och kungahus i samband 
med de stora nationella och interna-
tionella utställningarna från mitten 
av 1800-talet och framåt. Utgångs-
punkten var Bernadotte bibliotekets 
samling av bilder och album från 
utställningar. Tidigare riksarkivarien 
Erik Norberg var ordförande och 
vid sidan av forskare som Anders 
Ekström och Björn Axel Johansson 
fanns Centrum för Näringslivshisto-
rias egna Jenny Stendahl och Anders 
Houltz i programmet. ■

Seminarium: Vad är  
grejen med vinst?

Vad är vinst – mer än skillnaden 
mellan intäkter och kostnader? Idag 
när vinster i välfärden debatteras är 
denna fråga het. Den 21 maj anord-
nade vi därför en livlig paneldebatt 
på Stockholms handelskammare 
som vände och vred på begrep-
pet vinst. Under ledning av Cecilia 
Stegö Chilò diskuterade finansman-
nen Olof Stenhammar, forskaren på 
Handelshögskolan Linda Portnoff, 
samhällsdebattören Daniel Suho-
nen på Katalys samt näringslivshis-
torikern Ronald Fagerfjäll inför en 
engagerad publik. ■

Författarafton

Under året har vi haft återkomman-
de författaraftnar. I oktober samla-
de vi t ex tre författare som pratade 
om sina företagshistoriska böcker: 
Ronald Fagerfjäll berättade om 
”Den förlorade sonens återkomst” 
och  finansmannen Peter Wallenbergs 
liv; Anders Lif pratade om  arbetet 
med boken ”Direktörernas direk-
tör”, som handlar om Asea-chefen 
Sigfrid Edström; och Viveka Adelswärd 
pratade om sin släkting Jacques 
d’Adelswärd Fersen och boken om 
honom, ”Alltför adlig, alltför rik, allt-
för lättjefull”. ■

www.naringslivshistoria.se

#04

#07

#08
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Kunskapsskatt 
för skolan

Vi sitter på en skatt, säger vi ofta här  
på Centrum för Näringslivshistoria.  

En kunskapsskatt. 

ed det källmate-
rial som företags-
arkiven utgör, och 
allt det historie-
kunnande som 
finns hos mina 
kollegor, så kan vi 

erbjuda en rik pedagogisk resurs 
för lärare och elever som vill förstå 
hur näringslivet påverkat samhäl-
lets utveckling. 

Denna skatt har vi genom 
åren redan omsatt i pedagogiskt 
material, både fysiskt och digitalt, 
och i direkta samarbeten med 
skolor. 

Målet med vår skolverksam-
het är att hjälpa de lärare som 
vill belysa entreprenörskap på 
ett konkret sätt i skolan genom 
att tillhandahålla lektionsmaterial 
och tillgång till källmaterial. Givet 
vårt ämnesområde så fokuserar vi 
främst på gymnasiet och högsta-
diets sista årskurser. 

Vår relation till skolan fort-
sätter som alltid att bygga på deras 
förtroende för oss som oberoende 
och källkritiska historiker och ar-
kivarier. Vår ingång är som i allt vi 
gör på Centrum för Näringslivshis-
toria: att göra kopplingar mellan 
nu-tid och då-tid.

Kärnan i våra skolaktiviteter 
är vår skolwebb Företagskällan. På 
www.foretagskallan.se erbjuder vi 
gratis, färdigpaketerat lektionsma-
terial för högstadium och gymna-
sium om företagande genom tider-
na och om källkritik. ■

www.foretagskallan.se

Men lika viktigt är alla de skolbesök vi 

tar emot hos oss i Bromma – eller de samtal 

vi har när vi själva besöker gymnasieskolor.

M
ANAHI DAVILA, SKOLANSVARIG

skola

foretagskallan.se

Färdigt lektionsmaterial: över 200 
artiklar, videofilmer och poddar om 
företagare och entreprenörskap ge-
nom tiderna. Dessutom färdiga lek-
tionsförslag för materialet. Och allt 
gratis för lärare och elever att använ-
da i undervisningen. Företagskällan 
är på många sätt navet i vår skolin-
riktade verksamhet. För att tydliggö-
ra att sajten just bygger på verkligt, 
verifierbart källmaterial döpte vi om 
den under året från Skolwebben till 
just Företagskällan. ■

www.foretagskallan.se#01

Skolforum

Som förr om åren hittade du oss 
även i år på Skolforum i Älvsjö.  
Vi berättade om Företagskällan – 
och delade ut 500 kopior av boken 
Invandrarna som byggde Sverige till 
alla som kom förbi vår monter. De 
lärare som ville ha hela klassupp-
sättningar fick dom hemskickade 
istället. Anders Johnson, bokens 
författare, dök också upp och höll 
sin ”unicabox-presentation” där 
han ur en unicabox lyfter fram 
varu märke efter varumärke som vi 
tror är svenska men alla byggts av 
invandrade entreprenörer. ■

www.skolforum.se#02

Välkomna lärare!

Ett par gånger om året ser vi till att bjuda in lärare till oss, för att få deras synpunk-
ter på vad vi gör och vad vi kan göra bättre. I år var inget undantag. ■

www.naringslivshistoria.se#03

Hej elever!

Bland det roligaste i vår skolverksamhet är när vi får ta emot klasser. Den obliga-
toriska rundvisningen i arkivet övergår alltid i samtal om varför historia är viktigt, 
vad som är värt att spara, hur man kan se på saker med andra ögon när man ser 
på dom många år senare, och – viktigast av allt – nyttan av kritiska ögon och aktiv 
källkritik. ■

www.naringslivshistoria.se#04

Genom hela vår egen historia är skolaktiviteter en röd tråd. Det 
är många klasser som använt vårt material eller fått lektioner i 
källkritik och allmän företagshistoria. Här är några skolaktiviteter 
vi gjort just i år.
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media

Det skrivs om och av oss
Under året har media uppmärksammat det vi gjort. Och vi har bidragit när det behövts media med såväl 

expertkunskap och källkontroll som bildmaterial och nyskrivna texter. Dessutom inledde vi ett samarbete med 
Svenska Dagbladet där alla prenumeranter av eSvD får vår tidning Företagshistoria som gratis bilaga. 

Alexander i jury även i år för SvDs entreprenörspris

Vår vd Alexander fortsätter representera oss i juryn för Årets Affärsbragd, Svenska 
Dagbladets årliga entreprenörskapspris. I år gick utmärkelsen till Martin Lorentzon 
och Daniel Ek på Spotify. I juryarbetet slog Alexander ett slag för de entreprenörer 
som utsätter sin affärsidé för kritik utifrån. ■

Debatt: ”Stoppa 
historieförstöringen”

Den digitala utvecklingen påverkar 
alla branscher. Så även vår. I teorin 
borde det vara enklare än någonsin 
att spara det vi gör idag, när allt är 
digitalt. I praktiken är det tvärtom. 
Om detta skrev vi tillsammans med 
vår samarbetspartner Archiwwe en 
debattartikel i Dagens Media. ■

Artiklar i Veckans Affärer

Vårt samarbete med Veckans Affär-
er har fortsatt under året, då vi 
publicerat utvalda artiklar direkt på 
va.se:s expertkommentatorsdel. ■

Ett praktverk sa pressen

LKAB-boken uppskattades av lokal-
pressen, som omväxlande kallade 
den för ett ”praktverk” och ett 
”grandiost verk”. ■

Tidskriften Arkiv

Vad är egentligen värdet av historia? 
Det beskrev vår kommunikations- 
chef Anders Sjöman i en artikel i 
Tidningen Arkiv. ■

Vd:s skrivbord i bild

Vi vill inte alla visa upp vårt 
skrivbord för offentligheten. Men 
Alexander ställde glatt upp när 
Affärsvärlden undrade vad som 
fanns på just hans bord. ■

Släkthistoriskt forum

Företagsarkiven som vi har hand 
om är skattgömmor även för – släkt- 
forskare. Hur det funkar beskrev 
tidningen Släkt och Hävd i en längre 
artikel i höstas. ■

Annonser genom tiderna

Arkivarie Jenny Stendahl är vår egen annonshistoriker. Under året har hon bl a in-
tervjuats av Svenska Dagbladet och skrivit artikel för tidningen Populär Historia. ■

Eva om AGA

Att varumärken försvinner är ofta 
det mest synliga tecknet på tidens 
gång i näringslivet. När varumärket 
AGA las ned under året intervjuades 
vår Eva Ersson-Åbom i media. ■

Företagshistoria som bilaga till eSvD

Grattis alla eSvD-prenumeranter! Sedan juni kan alla 
som prenumererar på eSvD även läsa vår tidskrift 
Företagshistoria gratis. Genom ett samarbete mel-
lan Svenska Dagbladet och Centrum för Näringslivs-
historia följer nämligen den digitala versionen av 
Företagshistoria med som bilaga till eSvD. ■

#02

#04

#09
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Alexander i P1

När Nordegren & Epstein talade om 
näringslivets bidrag till Sveriges poli-
tiska historia fick Alexander osökt 
tillfälle att prata om näringsfriheten 
och bläddra i Ericssons första huvud- 
bok från 1876 i mikrofonerna. ■

#07

Vi gillar att dyka upp i media. Ibland skrivs det om oss direkt, 
ibland om våra kundföretag, ibland skriver vi själva i samarbeten 
med media. Oavsett formen så är såklart ”näringslivshistoria” det 
genomgående temat.
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Besok

Kom på  
besök!

Kungligt 
samtal

Strax efter Lucia fick vi besök av kron-
prinsessan Victoria, prins Daniel och prins 

Carl Philip. Under två timmar diskuterade vi 
svenskt företagande genom tiderna och även 

entreprenörskap i skolan. 

i diskuterade svensk 
näringslivshistoria, 
med lite extra fokus 
på de 1800-talsrefor-
mer som banade 
 vägen för det som 
vår forskningssekre-

terare Anders Houltz kallar ”det gyllene 
seklet” (1870 – 1970) i Sveriges utveck-
ling. 

Anders gick igenom ”det svenska 
näringslivets historia på 22 bilder”. 

Det var en period på ca 100 år 
där Sveriges BNP per invånare 

artondubblas. Från att ha varit ett 
av Europas fattigaste länder blir 

Sverige ett av världens rikaste. 

I början av perioden hittar vi verk-
stadsindustrins ”snilleindustrier” med 
uppfinningar baserade på elektronik 
och kemi. Från den tiden har vi än 

idag företag som AGA, SKF, Alfa-Laval, 
ASEA och Ericsson. Mot periodens 
slut, från 1930-tal till 1970-tal, har vi 
den högindustriella epoken, med t  ex 
Volvo, och servicesektorns entrepre-
nörer, med t ex Ulla Murman och be-
manningssektorn eller Wilhelmina 
Skogh och hotellbranschen. Självklart 
talade vi även om dagens närings-
livsklimat, där vi på Centrum för 
 Näringslivshistoria månar om att 
kunna bevara t ex företagshistorierna 
kring Filippa Knutsson (Filippa K), 
Max Martin (musikbranschen) och 
Markus ”Notch” Persson (Minecraft).
Vår skolansvariga Anahi Davila pra-
tade även om hur skolan lyfter före-
tagandets betydelse och  vikten av 
att studenter lär sig kritisk källkritik. 
Självklart visade vi några guldkorn 
ur företagsarkiven, några med mer 
kunglig koppling än andra.  ■

V
ANDERS SJÖMAN, KOMMUNIKATIONSCHEF

Kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip  
och prins Daniel pratar Ericssons företagsarkiv 

med Krister Hillerud, vice VD på Centrum  
för Näringslivshistoria,  

(Foto: Michael Folmer, abcpress.se.)

Carina Burman
Författare och forskande  
docent i litteraturvetenskap  
vid Uppsala Universitet

– Vad kom du till oss för?
Jag jobbar just nu på en bok om 
Ellen Rydelius (1885–1957), en för-
fattare och översättare som var 
knuten till Bonniers och som skrev 
ett flertal guideböcker om bl.a. Rom. 
Boken är ett samarbete med Svens-
ka Institutet i Rom och kommer ut 
under våren 2016.

– Vilket arkiv hos 
oss forskade du i?
Bonnierförlagens historiska arkiv. 
Jättekul att det gjorts tillgängligt 
här! ■

Hej 
författare!Det är många som vill besöka våra arkiv. 

Forskare, media, skolklasser – och så klart 
företagen själva. 

nder ett år är det 
många som kom-
mer på besök 
till våra lokaler i 
Bromma. Före-
tag som har sina 
arkiv hos oss hör 
ju vanligtvis av 

sig till vår Bild- och faktaservice 
för löpande frågor och återsök-
ningar i sina arkiv – men ofta vill de 
även komma på besök i sina arkiv. 
Många forskare hör också av sig 
och vill studera arkiv som tillhör 
ett eller flera företag. Alla sådana 
förfrågningar stämmer vi av med 
företaget självt först. För även om 
arkivet står hos oss och vi tar hand 
om det så är det företagen själva 
som äger det. Vi är en outsourcad 
arkivfunktion för alla företag som 
vill ha en. Många skolklasser be-
söker oss också, inte bara för att 
studera entreprenörer eller företa-
gande, utan som del i läroplanens 
mål att lära ut källkritik. ■

Vi välkomnar alla! 

Kom och hälsa på oss i Bromma!

U

LINDA ISRAELSSON, ARKIVARIE

VI TAR HAND OM ARKIV 
ÅT FÖRETAG – MEN DET 
ÄR FÖRETAGEN SJÄLVA 
SOM FORTFARANDE 
ÄGER DET. VI ÄR EN 
OUTSOURCAD ARKIV-
FUNKTION FÖR ALLA 
FÖRETAG SOM VILL  
HA EN.

I våra lokaler i Bromma tar vi gärna emot besök, från skolklasser, 
medlemsföretagen, organisationer - eller kungahuset.
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Till höger: Carola Lemne och Caroline af Ugglas från Svenskt 
Näringsliv. Nedan till vänster: tidigare talmannen Per Westerberg. 
Nedan till höger: Alectas företagsledning besöker sitt arkiv.

”Ibland vill man 
ju ta på 

sin historia.”

i tar hand om arkiv åt företag. Det avlastar organisationen sam-
tidigt som de får en professionell arkivhantering. Återsökningar 
in i arkiven blir då enklare när de sköts av våra professionella 
arkivarier. Men självklart vill företagen ibland komma på besök 
för att påminna sig vad som finns i arkivet. Marknadsföringsav-
delningen vill kanske se vad som finns av gamla kampanjer som 
kan influera kommande marknadssatsningar. Eller så vill hela 

företagsledningen få sig en guidad rundtur i sin egen historia. Det gör vi gärna 
och ofta. Sällan blir historien både så handgriplig och stimulerande för framtida 
utveckling som när man får ta och bläddra i sitt eget historiska material. ■

ANDERS SJÖMAN, KOMMUNIKATIONSCHEF

Lena Andersson-Skog 
Professor i ekonomisk historia 
vid Umeå universitet

– Vad har du forskat om hos Cen-
trum för Näringslivshistoria i år? 
Jag sökte material för en bok som 
jag skriver om Algots Nord. Det var 
en stor regionalpolitisk satsning 
på kvinnors arbetsmarknad under 
1970-talet som ledde till att ett dot-
terbolag till ett av Nordens största 
konfektionsbolag vid den tiden, 
 Algot Johansson AB, etablerades och 
tre textilfabriker startades i Väster-
botten 1972 – men där resultatet blev 
konkurs, ekonomiska äventyrligheter 
och att sömmerskorna bildade ett 
eget företag och tog upp kampen för 
en svensk textilproduktion. 

– Vilket arkiv forskade du i? 
Jag arbetade med material från 
Mah-Jong, ett ikoniskt företag från 
1960–1970-talet som brukar ses som 
ett av de främsta inom den alterna-
tiva produktionen. Mah-Jong sam-
arbetade och sympatiserade med 
sömmerskornas försök att bedriva 
en alternativ klädproduktion i Sve-
rige, och det var detta material jag 
sökte. 

– Hur fick du kännedom om Cen-
trum för Näringslivshistoria? 
Redan som doktorand var CfNs 
föregångare, Stockholms företags-
minnen, en viktig källa till arkivma-
terial och kunskap om företagande. 
CfNs verksamhet i Bromma har ut-
vecklats till en av de viktigaste sam-
lingsplatserna för forskare som är 
intresserade av svensk ekonomisk 
historia och företagshistoria. Som 
norrlänning, när man måste resa 
långt för att komma till arkivet, är det 
också en stor hjälp att möta personal 
som är så kunnig och hjälpsam.  ■

Axel Hagberg
Forskare på Handels- 
hög skolan i Stockholm

– Vad har du forskat om hos Cen-
trum för Näringslivshistoria i år? 
För mitt projekt om de svenska s.k. 
”emissionsbolagen”, bolag som var 
mycket aktiva under 1900-talets 
första decennier inom något vi idag 
kallar ”shadow banking” men som 
försvann helt vid den finansiella 
kraschen 1922. 

– Vilket arkiv forskade du i? 
Främst i Stockholms Enskilda 
Banks externa bolagsregister. Den 
samlingen är för övrigt en riktig 
guldgruva. Vill man veta något om 
ett svenskt bolag ska man börja 
med att söka här i tidningsklippen.

– Hur fick du kännedom om 
 Centrum för Näringslivshistoria? 
För just det här projektet blev jag 
tipsad av Mats Larsson, professor  
i ekonomisk historia vid Uppsala 
universitet. Men jag har besökt CfN 
många gånger under åren för 
många olika forskningsprojekt. ■

Hej 
professor!

Hej 
forskare!

Gillar du också näringslivshistoria?
Gå med i vår vänförening Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner. 
Seminarier, författarkvällar, företagsbesök och tidningen Företagshistoria 
ingår. Mer på: naringslivshistoria.se/om-oss/vanforeningen/

Vi tar över skötseln av företags arkiv så de slipper 
bekymra sig. Men ofta hör de av sig: ”Vi vill komma 

och ta lite på vår historia!”

V

Vår Bild- och faktaservice hjälper alla som 
har frågor om arkiven som vi sköter om. De 
svarar på mediefrågor, hjälper forskare att 
hitta rätt, letar fram efterfrågat material åt 
kundföretagen själva, bokar visningar och 
tar emot besök i läsesalen. Det är mycket 
kunskap som förmedlas varje dag.

384 700 811
Antal besök i läsesalen   Kundförfrågningar    Forskarförfrågningar 

Bild & fakta
under 2015



Du borde bli programmerare!
Berättat av Bartosz Petryk

Ibland är det svårt att förklara vad jag 
gör som arkivarie. Till och med för mina 
föräldrar. Jag har berättat många gånger 
men det här med arkiv är en oklar före-
teelse för många, även de mest erfarna, 
utbildade och världsvana människor.

Efter ett tag började jag ta med mig 
det senaste numret av Företagsminnen 
hem. Mamma läste den varje gång och 
det kändes att hon fick bättre hum om 
vad jag och vi på Centrum för Närings-
livshistoria sysslar med. Pappa däremot… 

”Du borde bli programmerare”, 
brukade han säga till mig då och då, om 
vi pratade jobb och sånt. Jag upprepade 
som alltid att det inte är för mig, utan att 
jag trivs med det jag gör och där jag är. 

För ett par år sen hade Företags-
minnen ”Datorer” som tema. Sedvanligt 
lämnade jag ett ex hos mina föräldarar. 
Ett par veckor senare är jag på middag 
– då pappa börjar berätta att han läst 
tidningen och sett bilden av den gamla 
Skandia-datorn. Han pratade sedan i 
säkert en timme om hur han på 70-talet 
jobbade med precis en sån. Han berätta-
de om remsor, hålpapper, problem… Det 
var en en bit av hans liv som han nästan 
aldrig annars pratat om.

Efter det har han aldrig föreslagit 
igen att jag borde bli programmerare. ■

Kramen i gruvan
Berättat av Karin Jansson Myhr

I september 2014 genomförde Atlas 
Copco för första gången Gruvloppet, ett 
motionslopp i de slingrande gångarna i 
gruvan i Sickla, och jag springer.  

Ungefär mitt i banan ropar någon 
i publiken ”Heja Karin!” Det är Atlas 
Copcos legendariska gruvfogde Lennart 
Gustafsson som ropar. 

Jag stannar till för att hälsa – och får 
en stor kram! Vi kände varandra från allt 
jobb vi gjort för Atlas Copco, men just då 
framför allt för det manus vi tagit fram 
för guidning av provgruvan. Gruvfog-
den själv skulle ju gå i pension och hans 
kunskap behövde dokumenteras så att 
andra kunde ta över guidningen. Vi träf-
fades flera gånger, pratade och prome-
nerade i gruvan. Jag kompletterade och 
verifierade fogdens berättelser med ma-
terial från arkivet. Nya möten följde, mer 
diskussioner. Vi fick en väldigt bra rela-
tion, inte bara med honom utan även 
med de andra killarna i gruvan. Under 
mina efterforskningar i arkivet hittade 
jag en bild på en Atlas Copco-anställd 
i något motionslopp. Var det inte en av 
Lennarts kollegor som stod där och job-
bade i gruvan? ”Jodå, det är det, fast 15 år 
yngre,” sa han. 

Det blev så tydligt att företags 
 historia i högsta grad är människornas 
historia. Och hur historia bygger relationer. 

Det sa den stora kramen i gruv-
mörkret hårt och tydligt. ■

Vi kommer aldrig glömma dig!
Berättat av Linda Israelsson

En lärare hörde av sig med en fråga om 
Pär Lagerkvists bok Dvärgen, som hon 
använde i sin undervisning. Hon ville 
veta när manuset inkom till förlaget eller 
när under 1944 som boken gavs ut. 

Bonniers, som gav ut boken, har 
ett arkiv som är en skatt. Det kändes 
spännande att lära känna det bättre. Jag 
hittade inget exakt datum, men några 
ledtrådar som pekade mot hösten. Jag 
skannade in några sidor ur en tidskrift 
och skickade över.

Svaret jag fick var skrivet med ver-
saler och utropstecken, en glödande text 
om att hennes elever skulle minnas mig 
resten av deras liv. 

Vi får många frågor till oss på Bild- 
och faktaservicen. När sådana här svar 
kommer, när vi gör personer så här gla-
da att de vill skriva i versaler, då känns 
arbetsdagen extra kul. ■

När skämt blir verklighet
Berättat av Vadim Azbel

På en personalträff, där vi berättade för 
varandra om aktuella projekt, föll fan i 
mig. Nu blir påhitt och galenskap! 

Så jag hittade på att jag stött ihop 
med Indiskas ägare och att de beslutat 
sig för att flytta hela sitt arkiv till oss. ”Det 
blir pallar med tyger, kläder, skinnväskor, 
fotografier – och en uppstoppad indisk 
elefant också,” sa jag. 

Det blev knäpptyst i rummet. Bleka 
kollegor kalkylerade febrilt hur vi skulle 
kunna få plats med en elefant i arkivet. 

Jag var tvungen att erkänna läget. 
Folk skrattade lättade. 

Men bara några månader senare 
kom Eva Ersson Åbom och berättade: 
”Indiska har nu tackat ja. Tack för idén.”
Fast någon elefant hade dom inte. ■

Våra egna berättelser
Ibland händer något 
som gör arbetsdagen 

extra minnesvärd.  
Här är några av våra 
egna historier från 

året som gick.


