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ledaren

De härliga gamla stadshotellen

Under hösten och vintern har jag haft förmånen att spela in 
en liten tv-serie om historia, mat och dryck: Mellan skål och 
vägg som nu sänds i TV8. (När detta nummer når läsarna bör 
ett par program återstå.) En bonus med inspelningarna var 
alla de trevliga hotell vi fick besöka, inte minst Skara Stads-
hotell dit vi kom tre gånger.

Särskilt intryck gjorde deras gamla matsal med bevarade, 
äktnaiva väggmålningar föreställande Skaras omgivning och 
de sju järnvägslinjer som en gång i tiden möttes här. Då var 
Skara en viktig knutpunkt, en av världens största för smalspå-
rig järnväg och stadshotellet var fyllt med grosshandlare som 
gjorde upp om affärer i vestibulen eller resande som slängde i 
sig ett smörgåsbord mellan två tåg. Men, det blev den bredare 
spårdimensionen som segrade och idag är det enda som minner 
om tåg namnet Järnvägsgatan, där stadshotellet ännu ligger.

Det var en bit in på 1800-talet som Sverige fick sina första 
riktiga hotell. I början gick det långsamt, men sedan tog 
branschen fart: Mot seklets slut sköt stadshotellen upp ur 
marken som väldekorerade jugendsvampar i var och varan-
nan tätort. Flera faktorer samverkade: den växande borger-
lighetens behov av samlingslokaler för det sociala livet; det 
ökande resandet till följd av ekonomiskt uppsving och järn-
vägarnas utbyggande samt en ny kommunallag. Med den nya 
lagen uppstod ett behov av kommunala möteslokaler och ofta 
löstes detta genom att ett kombinerat stadshotell och kom-
munalhus byggdes. (Franska ordet Hôtel betydde faktiskt 
ursprungligen stor offentlig byggnad.)

Det blev sällan succé för dem som byggde upp hotellen. 
Byggnaderna blev mycket vackra, men de första ägarna gick 
ofta i konkurs, okunniga som de var om hotellskötsel. Ett litet 
undantag utgjorde några, från kontinenten invandrade, affärs-
män som byggde upp hotell i Sverige. Men oftast var det först 
med nästa ägargeneration som verksamheten blev lukrativ. 

Stadshotellens storhetstid varade fram till första världs-
kriget, då stränga alkoholregleringar infördes. Snart ersattes 
punschgillen med pilsnerdricka (folköl), baler med lördags-
dans och smörgåsbord med dagens rätt. Endast ordens-
sällskapen uppträdde då som nu alltjämt med sina frackar 
och sidenband – som om tiden stått stilla under stuck och 
kristallkronor. 

På 1960- och 70-talen blev det kris. Motell och funkis-
lådor tog över och drygt hälften av stadshotellen revs. 
Men ett antal har överlevt fram till idag. Det i Skara är ett 
utmärkt exempel på hur en skicklig entreprenör kan bygga 
upp en lukrativ verksamhet utan att förstöra ett befintligt 
kulturarv. Med Skara Stadshotell som utgångspunkt och 
huvudkontor har ägaren, Bengt Roser, skapat en koncern 
med teater, restauranger och internationell catering, bland 
annat med ansvar för hela Volvo Ocean Races evenemang 
runt om i världen. Så borde alla företag vårda och dra nytta 
av sin historia.

Hotellhistoria blir det även i detta 
nummer av Företagsminnen i form av 
artikeln om Wilhelmina Skogh – 
och det är bara en av fyra artiklar 
på temat kvinnor i näringslivet. 
Annars kan Ni läsa om hattbuti-
ker, tysk Gründerzeit (grundar-
tid), algeriskt vin, industri i 
Norrköping, artisthistoria 
och vetemjöl. Förutom 
de stående inslagen. 

Hoppas det är en 
cocktail som smakar!

edward blom redaktör
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Omslagets framsida: Personalen på Gumaelius annonsbyrå 
samlad när företaget firade sitt 25-årsjubileum på Hasselbacken 
i Stockholm den 28 juli 1902. Chefen, fröken Sofia Gumaelius 
sittande, fjärde från vänster. Som synes ingick endast en herre i 
personalen. Ur Centrum för Näringslivshistorias bildarkiv.
Omslagets baksida: För alla Er som undrat vad jultomten 
gör mitt under högsommaren ... Eller är det en vätte med 
vikingadolk? Reklam för hårvatten, g jort på björksav, 1925. 
Björksav har historiskt även använts som dryck och i bak. Ur 
LRF:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. 

Centrum för Näringslivshistoria anordnade ett seminarium 
om kvinnliga företagare genom historien.

företagsminnen #1
 5 | Krönikan

 6 | Noterat
  På gång inom det näringslivshistoriska fältet just nu.

 8 | Wilhelmina Skogh ingela östlund

 12| Brita, Kumlas skodrottning
  karlgustaf mattsson

 15 | Ögonblicket

 16 | Hemmafruarna – en del av företaget
  På ASEA organiserade sig fruarna till chefer och högre 

tjänstemän tidigt i en förening. | therese nordlund

 18 | Kvinnors företagande torun nilsson 

 20 | ”Folk vågar inte ha hatt i Tierp” 
   matts hildén och eva hildén smith

 25 | Röda vinsiffror gunnar palm 

 26 | Fånga platsen anders johnson 

 28 | Artister och ekonomi 
  Hur lönsamt är konst och artisteri? Och hur länge har man 

kunnat leva på sitt skapande? | ronald fagerfjäll  

 33 | Ur arkivet

 34 | Släpp örnen fri 
  Under krigstiden var mjölpåsarnas utformning strikt 

reglerad. | edward blom

 36 | Gründerzeit – Grundartid  
  Historiska museet i Berlin har den största utställning 

som gjorts över en näringslivshistorisk epok, den tyska 
Gründerzeit-perioden. | dr ulrike laufer

 41 | Udda föremål

 42 | Recensioner i urval börje isakson

 44 | Aktuell forskning tom petersson

 46 | Medlemmar

Vår första tonårsidol Alice 
Babs engagerade sig en hel 
del i reklam.

288
Wilhelmina Skogh blev en av 
vårt lands mest framgångsrika 
företagare.

den ideella föreningen Centrum för Näringslivshistoria (CfN) bevarar näringslivets historia och visar hur överraskande aktuellt det förf lutna är. Centrum 
för Näringslivshistoria hjälper företag och organisationer att säkerställa sitt historiska källmaterial, och att använda historien professionellt i olika interna 
och externa aktiviteter. Centrum för Näringslivshistoria genomför research och producerar böcker, utställningar och webbplatser. Idag hanterar Centrum för 
Näringslivshistoria över 7 000 företags historia i arkiv, fotografier, f ilmer och intervjuer med kända och okända företagare. Deponerande företag äger sitt 
material och har full kontroll över användningen. 

I Centrum för Näringslivshistoria ingår Designarkiv, Sveriges största samling av föremål och arkiv gällande design. Stockholms Företagsminnen är en lokal 
förening som på Stockholms stads uppdrag hanterar material från företag som inte längre existerar.

I Kumla fanns en gång 
hela 59 skofabriker. En 
enda av dem kom att 
få en kvinnlig vd. Och 

vägen dit började med att 
hon inte fick gå i realskolan. 
s. 12

18
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centrum för näringslivshistoria ser till att berättel-
serna bevaras och används – av företagen själva, i skola och 
forskning och av andra viktiga målgrupper. Näringslivets his-
toria behövs för att ge bakgrunden till vad som bygger tillväxt 
och välfärd. Historien ger oss många goda exempel och är 
även till nytta vid arbetet med företagskultur, varumärken och 
marknadsföring.

Vi sköter ditt historiska arkiv och berättar din historia – i 
form av föredrag, böcker, utställningar eller webbplatser. Vi 

gör research och sammanställer underlag, driver intervjupro-
jekt och sköter dokumenthantering.

Ditt företag kan bli medlem i föreningen Centrum för 
Näringslivshistoria. Det ger dig möjlighet att se hur andra 
företag använder sin historia. Du får även denna tidskrift, en 
och annan bok och blir inbjuden till olika evenemang hos våra 
medlemsföretag (se listan på sid 46).

Vill du veta mer, besök gärna www.naringslivshistoria.se 
eller kontakta vd Alexander Husebye 08-634 99 14!

Vad har ditt företags historia 
med framtiden att göra?

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

CENTR E FOR BUSINESS HISTORY IN STOCK HOLM

Framtidsvisioner kan vara frestande! Bilden visar det spektakulära projektet Alweg, som initierades av Axel Wenner-Gren. Bilden är från 
1953, även om den mer påminner om ett modernt höghastighetståg. Men varför blev det inget av i slutändan? Fotograf okänd.
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”lugn”, sa jag till Lars Magnus. ”Du behöver inte oroa dig, 
inga privata saker har kommit i dagen. Däremot alla de där 
snilleblixtarna i breven mellan dig och Hilda. – Du förstår, 
det är nästan lite spöklikt, hur aktuella era idéer fortfarande 
är. Ta till exempel din inställning till den strama amerikan-
ska patentlagstiftningen. Hur den motverkar den tekniska 
utvecklingen på telefoniområdet. – Lars Magnus, dina tan-
kar skulle ha kunnat uttryckas av Carl-Henric Svanberg, över 
hundra år och 14 vd:ar senare”.

Det är en annorlunda upplevelse när man sena kvällar 
släcker ner belysningen i Centrum för Näringslivshistorias 
arkiv och röster från förr gör sig påminda. Denna gång 
pockade Lars-Magnus Ericsson på uppmärksamheten. Jag 
och medarbetarna hade under en arbetsdag bekantat oss 
med hans och hustrun Hildas korrespondens. Ju mer vi 
läste framträdde bilden av den blivande globala koncernen 
som ett familjeföretag.

Management by Love Letters, MbLL, är en förbisedd 
term som förtjänar att återupptäckas. Strategier, ekonomi 
eller kommunikation och marknadsföring, så återkommer 
dessa i paret Ericssons brev. Makarnas beslutsamhet och for-
muleringar känns häpnadsväckande fräscha.

Så här lever vi historia på Centrum för Näringslivshistoria! 
När vi avlägsnar dammet som täcker de äldsta delarna av fö-
retagens arkiv, vaknar breven, dagböckerna och bilderna till 
liv. Historia är överraskande aktuellt, källmaterialet likaså. 
Forskarna har fattat detta, det ligger förstås i deras natur att 
vända på stenarna – även om det finns nya vinklingar och 
frågor att ställa. Till exempel välfärdssystemens ursprung, 
kvinnornas företagande, eller varför inte bakgrunden till 
kinesernas beskrivning av Sverige som ”det lilla landet med 
de stora och gamla företagen”. 

Vi på Centrum för Näringslivshistoria har bara påbörjat 
missionen att göra företagen synliga i berättelsen om Sveriges 
moderna historia. Under 2009 ökar vi vår programverksam-
het. Tidskriften Företagsminnen kommer i fem nummer, med 
samma blandning av populärhistoria och forskning, och med 
internationella medverkande.

Vår populära seminarieserie utökas, och den kommer att 
fortsätta att belysa historia och nutid med hjälp av forskare, 
författare och yrkesfolk.

Det kanske låter som en klyscha, men i kristider prövas även 
historien. Vilka lyckades ta sig igenom förförra gången det 
begav sig och vilka föll? Vilka gick emot strömmen och vågade 
pröva nytt? Har det funnits värre kriser förr? Kommer ordning 
ur kaos? Bra frågor att ställa till källmaterialen. Inte för att vi 
mästrande skall kunna påpeka att inget är nytt under solen, 
eller att det var bättre förr. Utan för att visa att framtiden alltid 
funnits. Och att just detta skapat unika erfarenheter, goda och 
dåliga, men aldrig utan värde.

Så håll dig informerad! Läs denna tid-
skrift, följ våra aktiviteter och kolla för 
den delen andra media där vi dyker upp.

På återseende! 

alexander husebye är Centrum 
för Näringslivshistorias vd och  
Företagsminnens ansvarige utgivare.

ps. Den som vill bekanta 
sig med korrespondensen  
mellan makarna Ericsson,  
gör det enklast på  
www.ericssonhistory.com 

krönikan | alexander husebye

Lugn, Lars Magnus!
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Ljus utställning
Konsthallen i Oskarshamns kulturhus har för närva-
rande en stor utställning om Liljeholmens Stearinfabrik, 
bl.a. med bilder från Liljeholmens historiska arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria. För de som inte visste 
det ligger nämligen fabriken, som grundades i Liljeholmen 
i Stockholm, numera i Oskarshamn. Större delen av  
Liljeholmens personal har naturligtvis varit där och en-
gagerade besökare har strömmat till från hela landet.

Visste ni förresten att det var Liljeholmens energiska 
reklamkampanjer som gjorde att svenskarna inte slutade 
använda stearinljus när elektriciteten kom, utan behöll 
dem av stämningsskäl? Och stearin skall det vara i Sverige 
för att det skall kännas äkta och gammaldags, medan 
t.ex. tyskar föredrar vax, och spanjorer tycker att levande 
ljus bara hör hemma i kyrkan.

Mellan skål och vägg
Företagsminnens redaktör går nu även att se på tv. Sedan 
den 17 januari sänds programmet Mellan skål och vägg 
med Edward Blom på TV8. Tillsammans med Peter 
Andersson, tidigare programledare på Finansnytt, åker 
han runt i Sverige och besöker kulturhistoriskt intressan-
ta platser. Kyrkor, slott och Dry Martinis är mottot för 
de båda resenärerna, och det är lika mycket en kulinarisk 
som historisk resa. Sammanlagt visas sex program. 

På sin blogg skriver Edward både om tv-serien och en 
hel del annat, bl.a. näringslivshistoria: www.tv8.se/edward 

Noterat

Management by flum
I Föreningen Näringslivsarkiv i Uppsala läns nyhetsbrev 
citeras texter ur en utbildning som pepparkakstillver-
karen Pricks försäljare gick, någon gång vid 1900-talets 
mitt. Utbildningen var inspirerad av jungianska tankar 
om det kollektiva undermedvetna och säljaren skulle 
upprepade gånger under dagen rabbla följande mantra: 
”Jag känner mig stark och frisk och full av energi. Jag vet 
att jag är en del av det stora medvetande, som omfattar 
allt. Jag säljer till alla kunder i mitt distrikt.” Vem har 
sagt att management by f lum är något nytt?
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Film om självbetjäning   
Filmmakaren och skådespelerskan Angelika Roberts 
arbetar på en dokumentärfilm om självbetjäningens in-
förande i Sverige. Hon utgår från sin egen fars resor till 
USA och har intervjuat många av de personer han träf-
fade där under 1960-talet. (Fadern var föreståndare för 
en Metrobutik i Bromma.) Projektet är omfattande och 
har redan dokumenterats i ett par artiklar. Kort före jul 
var Angelika Roberts hos Centrum för Näringslivshistoria 
och gjorde intervjuer om handelns historia i Sverige och 
självbetjäningens genombrott. Vi ser fram emot att se 
den färdiga filmen.

 
 
 
 
 
 

Nytt Porschemuseum
Så var det dags igen. Mitt under krisen för bilindustrin 
avtäcker Porsche sitt nybyggda museum i Zuffenhausen! 
Sextusen ton stål (lika mycket som Eiffeltornet) håller 
den djärva arkitekturen på plats. Kostnaden? En miljard, 
fast det kan säkert den biltillverkare klara av som förra 
året gjorde en vinst på 86 miljarder … Principen för ut-
ställningen är att vart och ett av det 80 antika fordonen 
är i fullgott skick att köras om andan faller på. 

På andra sidan Stuttgart, i Untertürkheim, finns 
Mercedes-Museum, och båda museerna räknar med att 
ekonomin går runt med entréavgifter, konferenser, buti-
ker och gourmetrestauranger. Mer info kan man få på  
www.porsche.com/germany/aboutporsche/porschemuseum

Akzo Nobel vårdar sin historia
Kemikoncernen AkzoNobel har utkommit med en bok 
som beskriver historien bakom de bolag som ingår i denna 
världskoncern med rötterna i Sverige. Titeln är Tomor-
rows Answers Today, vilket också är AkzoNobels taggline. 
Boken är disponerad så att var och ett av tretiotalet bolag 
beskrivs i ett eget kapitel. I den svenska delen förekommer 
en rad  traditionsrika bolag, som Casco och Stockholms 
Superfosfat. Den nya skriften fungerar som en uppslags-
bok över kemisk industri idag, och historiskt, och speglar 
hur mångfacetterad AkzoNobel-koncernen är. Samtidigt 
är det en berättelse om det entreprenörskap och de inno-
vationer som ligger till grund för dagens framgångar.

För närvarande driver Centrum för Näringslivshistoria 
dessutom ett projekt för AkzoNobel AB som syftar till att 
samla in dokumentation om koncernens svenska historia. 
Något som säkert leder till f ler skrifter framöver.

Ny webb om ICAs historia 
ICA, som 2004 blev det första svenska företaget med en 
hel webbplats om sin egen historia, har uppdaterat sin 
historikwebb. Massvis med nya bilder, filmer, artiklar och 
funktioner finns nu att tillgå på www.ica-historien.se. 
Även layouten är helt omgjord. Bakom innehållet och 
projektledningen står Centrum för Näringslivshistoria. 
Winston DC har svarat för layouten. Projektets ständiga 
maskot och frontfigur är naturligtvis fortfarande herr 
ICAnder, den välbekante varumärkesfiguren från 1971.
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Wilhelmina Skogh – en entreprenör 
av det ”svagare könet”

det har skrivits många rader om 
Wilhelmina Skogh (1849–1926), eller 
Wahlgren som hon hette som ogift. 
Men ingen har lyckats greppa hennes 
livs historia, därför att hon inte lämnat 
så många tydliga spår efter sig som för-
klarar varför just hon lyckades bli en av 
vårt lands största entreprenörer under 
industrialiseringen. Hon förstod vis-
serligen sitt eget värde och gav ut sina 
memoarer redan 1912, fjorton år före sin 
död, men där får man inte veta så mycket 
om hennes egentliga drivkraft i livet. 

Dock började den yrkesmässiga fram-
gången 1874 när hon fick jobb som piga 
på det nybyggda hotellet Stadshuset i 
Gävle. Hon hade dessförinnan arbetat 
inom hotell- och restaurangbranschen 
både i Stockholm och i Uppsala men nu 
dragit norrut.

En lyckosam slump
Gävle hade på 1800-talet en av Sveriges 
största hamnar, och segelfartygen låg på 
rad längs Gavleåns inlopp och många var 
de språk som talades på hamncaféerna i 
staden. Det här var en tid då hotellen i 
Gävle ständigt var fullbelagda och sent 
en kväll kom en välklädd man och sökte 
husrum och mat. Källarmästaren nekade 
gästen rum eftersom hotellet var fullbe-
lagt, men den unga pigan Wilhelmina 
steg fram och erbjöd gästen sitt eget rum 
högst uppe i huset. Hon serverade ho-
nom även de smörgåsar han bett om. 

Wilhelmina hade kanske redan då 
utvecklat en alldeles särskild intuition 
för service, och det här mötet visade sig 
också bli avgörande för hennes framtid. 
Gästen var nämligen den inflytelserika 
trafikchefen vid Gefle-Dala Järnväg. Ett 
par månader senare sökte hon en utlyst 
tjänst som restauratris för den nyöppnade 
järnvägsrestaurangen i Storvik, som då 
var en av landets viktigaste järnvägsknu-
tar. Trafikchefen som ansvarade för an-
ställningen kom ihåg den unga damens 
servicekänsla och belönade henne nu.

En hotellbyggare föds
Wilhelmina hade som 12-åring rest 
ensam med ångbåten från Gotland till 
Stockholm. Redan på kajen lurade en 
man av henne den nya ullkappan hen-
nes mormor kärleksfullt sytt åt henne. 
En bitter erfarenhet som hon sade sig 
ha haft stor nytta av när hon tvingades 
överleva i huvudstaden. Efter många års 
slit som barnjungfru, diskerska och piga 
i Stockholm började hennes framgångs-
saga hösten 1875 i Storvik i Gästrikland. 

Det här var en tid då järnvägsbyggare 
drog fram över vårt land och gästgi-
verierna och värdshusen ersattes med 
järnvägsrestauranger och järnvägshotell. 
Kungen, Oscar II, hade några månader 
före Wilhelminas ankomst till Storvik 
invigt den nyöppnade järnvägen dit. 
Wilhelmina gjorde stora förtjänster på 
att sälja öl i väntsalarna till enkelt folk, 

och hon blev snabbt en av de mest välbe-
talda i hela Ovansjö socken. Efter bara 
något år sökte hon tillstånd att bygga ett 
järnvägshotell och 1878 stod det klart. 
Det skulle sedan bli f ler hotell under 
hennes vingar. 1884 köpte hon järnvägs-
hotellet i Bollnäs och 1897 tog hon led-
ningen över Turisthotellen i Rättvik. 

Kungligheternas  
hotelldrottning
Det dröjde inte länge förrän Storviks 
Järnvägshotell blev känt som ett av de 
modernaste och komfortablaste i landet. 
Wilhelmina var före sin tid på många sätt. 
Hon införde värme och elektricitet på 
hotellen långt innan det var allmängods. 
Hon lät uppföra en telefonledning mellan 
sina hotell för att bättre kunna sköta affä-
rerna och ge order åt sina anställda. 

Kungligheter och andra från samhäl-
lets översta skikt var regelbundet gäster 
på hennes hotell. Där erbjöds nämligen 
både den bästa maten och framförallt 
den bästa servicen. Hon annonserade 
sällan eller aldrig i lokalpressen, utan 
föredrog tidningar som gavs ut i huvud-
staden och som lästes av en mera inf ly-
telserik samhällsklass. Hon medverkade 
i de första svenska turistguiderna, som 
trycktes på både engelska och tyska, för 
att locka välbärgade engelsmän, tyskar 
och fransmän till hennes hotell.  Jakt-
resor och fisketurer var stående erbju-
danden för de celebra gästerna.  

Wilhelmina Skogh var kvinnan som lyckades med det osannolika i 1800-talets Sverige. 
Hon blev en av vårt lands mest framgångsrika företagare och lyckades av egen kraft ta sig 
till samhällets absoluta toppskikt, i en tid då få kvinnor släpptes in i maktens boningar. 
Men vem var hon egentligen? | ingela östlund
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Wilhelmina Skogh är en av de mest framgångsrika kvinnliga företagarna i den svenska näringslivshistorien och var en välkänd person under 
sin levnad. Ändå är detta porträtt från 1907 ett av de mycket få bevarade fotografierna av henne. Grand Hôtels bildarkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.
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Grönsakerna kom till Storvik
Vad var då Wilhelminas stora begåv-
ning? Säkerligen hennes talang för or-
ganisation men också en nyfikenhet och 
vetgirighet. Hon tog alla chanser att resa 
till de stora städerna i Europa där hon 
kunde inspireras av konst, inredning, 
blomsterdekorationer och inte minst 
mat och vin. I Milano, London, Paris 
och Berlin fick hon nya idéer som hon 
tog med sig till sina hotell, vilket säkert 
bidrog till att hon blev en av hotell- och 
restaurangbranschens stora pionjärer. 

Hon lärde sig att grönsaker var en vik-
tig del av fransk och italiensk kökskonst 
och introducerade råa grönsaker och 
olivoljedressingar i rask takt i Ovansjö 
socken. Inte för att hon ville att gästerna 
skulle äta hälsosammare, nej hon såg 
att förtjänsten ökade rejält när det dyra 
köttet ersattes med grönsaker på tallri-
ken, grönsaker som hon odlade billigt 
i sina egna växthus. Köttet var dock ett 
bekymmer för Wilhelmina eftersom de 
lokala bönderna levererade så dåligt kött 
att det inte gick att servera gästerna:  

”I Hälsingland dåligt, i Dalarna ohjälp-
ligt. Jag tror till och med kalfvar födas 
gamla.” skriver hon i sina memoarer. 

Men hon ordnade det för sig och mitt i 
smällkalla vintern prydde hon restaurang-
borden med nysnittade tulpaner och hya-
cinter. Tack vare de uppvärmda växthusen.  

The Grand lady 
Efter 25 års exempellös framgång på 
landsbygden handplockades hon år 
1902 till landets fashionablaste hotell, 
Grand Hôtel i Stockholm. Vem hade 
kunnat motstå ett sådant uppdrag? Inte 
Wilhelmina som raskt reste till huvud-
staden och lämnade över skötseln av 
hotellen till en förtrogen vän. Landets 
mest magnifika hotell och nöjescen-
trum krävde en chef som satsade allt. 

Åren på Grand började bra, men när 
maken och vinhandlaren Pehr Skogh 
dog 1904 började Wilhelminas stabila 
ledning vackla. Hon hade i f lera decen-
nier lyckats med allt hon företog sig, lagt 
den ena framgången på den andra, men 
åren på Grand blev inte alls lyckosamma. 

Hon fick allt svårare att övertyga styrel-
sen om att fortsätta hennes storstilade 
byggprojekt med Grand Royal och den 
världsberömda Vinterträdgården. Bygg-
kostnaderna skenade och samtidigt som 
Grand Hôtel Royal slog upp portarna 
1909 inleddes den förlamande storstrej-
ken över hela landet. Gästerna svek och 
Grand Hôtel stod inför sin största kris. 
Wilhelmina Skogh var ytterst ansvarig 
för verksamheten och den 15 december 
1910 avgick hon som verkställande di-
rektör, trött på alla intriger och, som hon 
uppfattade, orättvis kritik. 

Carl Larssons varma tack
Wilhelmina Skogh var en hårdför chef 
som inte tolererade några som helst av-
steg från den kadaverdisciplin som hon 
satt upp för sina anställda. Det finns 
många historier om den despotiska 
hotellchefen som till och med gillrade 
fällor åt de anställda för att prova deras 
lojalitet. Privata besök var inte tillåtna 
och de anställda var tvungna att be om 
lov om de ville lämna hotellet och om-

Grand Hôtel som det såg ut när Wilhelma Skogh tillträdde som hotellchef 1902. 
Grand Hôtels bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. 
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givningen. Bröt man mot de uppsatta 
och skriftliga reglerna gjordes avdrag 
på lönen. Men här skiljde sig Wilhel-
mina inte från sina manliga kollegor 
– hotell- och restaurangbranschen av-
verkade kypare, pigor och servitörer på 
löpande band och de anställda behand-
lades många gånger som livegna.   

På Grand Hôtel finns en balkong i 
den världsberömda vinterträdgården 
och det sägs att Wilhelmina satt där 
och övervakade de anställda. Hon in-
förde också på Grand en särskild bok 
där klagomål mot personalen skrevs in, 
och som hon därefter markerade med 
sin signatur att hon tagit del av. Ingen 
detalj lämnades alltså åt slumpen. Men 
hade man kungligheter och andra celeb-
riteter som gäster var endast det bästa 
gott nog. 

Men Wilhelmina hade också andra 
sidor. Konstnären Carl Larsson var 
1908 inbjuden till middag på Grand. 
Och hon gjorde stort intryck på honom. 
Efteråt skrev han dessa rader till hotell-
drottningen:

Varje klagomål från gäster på personalen skrevs in i en särskild bok som Wilhelmina Skogh noggrant läste.  
Klagomålsböckerna finns kvar i Grand Hôtels arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ni är en härlig kvinna! Och därför 
angav ni också den glada och öp-
penhjärtiga ton vid denna ståtliga 
middag som ni bjöd oss igår. Och 
sådana rara och betydande människor 
ni samlat! Och ert humoristiska och 
varma tal! Tack!

Så var hon också denna Wilhelmina 
Skogh. 

Det svagare könets tribut
De sista åren blev inte värdiga en ho-
telldrottning. Wilhelmina f lyttade 
1910 till stenborgen Foresta på Lidingö 
som hon låtit bygga som privatbostad 
under sin tid som chef på Grand. Men 
första världskriget och lågkonjunktu-
ren ledde Wilhelmina in i stora ekono-
miska svårigheter. Till slut tvingades 
hon sälja sitt praktverk och fick på nå-
der återvända till sin forna arbetsgivare 
på Grand där hon fick ett litet rum att 
bo i. Den 18 juli 1926 hittades Wilhel-
mina medvetslös på rummet, hennes 
liv gick inte att rädda. I all avskildhet 

genomfördes begravningen. Tidningen  
Restauratören skrev:

Det är nog ett så märkligt kvinnoöde 
som härmed funnit sin avslutning, 
och hennes livsgärning är ett lysande 
bevis för att även det så kallade sva-
gare könet kan vara i besittning av 
den kraft och förmåga som tarvas för 
att från en ringa ställning höja sig 
upp till en av livets toppunkter. 

Wilhelmina Skoghs livsberättelse 
är som en saga, men alla sagor har 
inte ett lyckligt slut sett ur det mänsk-
liga perspektivet. Ser vi på henne ur 
ett historiskt perspektiv var hon en 
urkraft av sällan skådat slag och för-
tjänar en given plats i vår historiebe-
skrivning.

ingela östlund är journalist och 
tv-producent med förflutet som dokumen-
tärfilmare och redaktör, idag anställd på 
SVT Gävle. Hon arbetar för tillfället på 
en biografi om Wilhelmina Skogh. Vet du 
något om Wilhelmina, kontakta Ingela!
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Brita, Kumlas skodrottning
I Kumla fanns en gång hela 
59 skofabriker. En enda av 
dem kom att få en kvinnlig 
vd. Och vägen dit började 
med att hon inte fick gå i re-
alskolan. | karlgustaf mattsson

säg kumla och de flesta tänker på fäng-
elset. Men för femtio år sedan var det 
skor som gällde när ortens namn nämn-
des. I dag finns det mesta av denna era 
att skåda på ortens eget skoindustrimu-
seum. Bland alla montrar, maskiner och 
foton på manliga skofabrikörer märks en 
kvinna. Hon började som kontorsbiträde 
och slutade som direktör. 

– Det är roligt att se att de sparat 
mitt gamla skrivbord som jag arbetat 
vid i över 30 år, säger Brita Molin.

Brita Molin på Kumla Skoindustrimuseum. Bredvid henne ser vi en kartong märkt 
Gunnel, hennes eget gamla skovarumärke. Foto: Rolf Carlsson.

Insprängt i lummig grönska på Svea-
vägen i Kumla ligger Bengtar-Skos 
gamla skofabrik. Nedlagd 1987, men nu 
i högsta grad fortlevande som industri-
museum. Museet är det enda i sitt slag 
i hela Nordeuropa. Hit ska man gå om 
man vill se mormors vackra snörkängor, 
farfars gamla sjöstövlar eller pliggade 
barnskor från slutet av 1800-talet. Skåda 
ormskinnspumps från fytiotalet eller 
smäckra myggjagare från femtiotalet. 
Skor med smala eller breda tår, höga 
sylvassa klackar och fotriktiga med låg 
klack. Slippers, träskor, stövlar och allt 
man kan tänka sig av vad folk haft på 
fötterna de sista 150 åren. 

– Här har vi också ett par stövlar som 
kung Karl XVI Gustaf hade som barn. 
Alla hans skor specialtillverkades av en 
skofabrik här i stan och vi har fått dem 
till skänks, säger Lilian Edström, mu-
seichef på Skoindustrimuseet. 

Alla var skomakare  
utom prästen
När Brita Molin var barn bestod Kumla 
av idel skoarbetare. Enligt folkmun var 
alla skomakare utom prästen som halv-
sulade åt familjen. 

– Jag visste inte att det fanns något an-
nat än skomakare, nästan alla mina skol-
kamrater var från skoindustriarbetarhem 
och det rök av lädersopor var man gick. 

Pappa Edvin var tillskärare och gran-
narna nåtlare, pinnare och klackare. Av 
de närmaste var det bara mamma Helga 
som arbetade hemma, och det var också 
hon som en dag i mjölkaffären fick höra 
att Wilhelm Carlssons skofabrik sökte 
en flicka till kontoret. 

– Magistern i skolan hade försökt på-
verka att jag skulle få studera på realsko-
lan, men familjens ekonomi räckte inte 
till för det. Istället fick jag det här jobbet 
på skofabriken. Det var den 1 oktober 1937 
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Skoreklam från seklets början. I detta fall dock inte skor från 
Kumla utan från Stockholms Skofabrik. Centrum för Närings-
livshistorias bildarkiv.
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och jag kunde aldrig ana att det var en 
anställning som skulle vara i mer än 44 år. 

Göra för att lära
Brita fick skriva fraktsedlar, arbetslistor 
och svara i telefon. Lönen var fem kro-
nor i veckan. 

– Allt var nytt och främmande, jag 
hade ju aldrig sett en skofabrik på in-
sidan. Jag glömmer aldrig hur rädd jag 
var första gången jag svarade i telefon, 
jag hade ju aldrig i mitt trettonåriga liv 
ringt eller tagit emot ett telefonsamtal. 
Den gången f lämtade jag fram: ”176”.

Men med tiden blev den unga da-
men riktigt varm i skorna. Brita gick 
bokföringskurser på kvällarna och läste 
tyska på Hermods. Bara 16 år gammal 
fick hon, med litet bistånd av fabrikens 
revisor, ansvaret för all bokföring och 
deklaration på kontoret. 

– Göra för att lära, hette det då och 
det var den tidens arbetslivsutveckling. 
Det fungerade bra. 

Första kvinnliga skoförsäljaren
Så kom andra världskrigets utbrott och 
nästan varenda fabrik i stan tömdes på 
män i vapenför ålder. Alla inkallades 
och blev gränssoldater ”någonstans i 
Sverige”. 

– Det blev ransonering av skomaterial 
och bestämmelser nästan omöjliga att 
leva upp till. Kuponger och kort skulle 
klistras, licenser skickas hit och dit, och 
man fick vara ständigt beredd på ovän-
tade besök av statens kontrollanter.

Efterkrigstiden överskuggades av bris-
ten på varor. Skor och läder var begärliga 
och fabriken fick ofta besök av inbrotts-
tjuvar. Efterhand blev det bättre tider 
och skofabrikens verksamhet utökades. 
Snart blev det aktuellt att börja sälja skor 
till skoaffärerna, tidigare hade man bara 
sålt till grossister. Fabrikens disponent 
reste en tid men blev sedan sjuk.

– Det var mitt i en försäljningssäsong 
och nästintill en katastrof. Kunderna 
väntade besök och fabriken behövde få 
in order. 

Det bestämdes att Brita skulle vika-
riera för den sjuke, ett beslut som inte 
var helt lätt att ta 1948. Ingen kvinna i 
Sveriges land hade ditintills konkurrerat 
med manliga kollegor som skoresande, 
som det hette på den tiden, och Brita 
var ju också bara 24 år. 

– Första besöket gick bra och kunden 
bjöd även på mat och skänkte mig en 
ost, men i Kisa sa skohandlaren att ”i 
fyrtio år har jag köpt skor men aldrig av 
ett fruntimmer, ser du inte till att få hit 
mina beställningar i tid så kan du se dig 
om efter andra kunder”. 

Men kunderna fick aldrig anledning att 
bli missnöjda. Brita bröt isen efter hand. 

– Vår fabrik var specialinriktad på 
damskor. Varumärket hette Gunnel, 
det var inget ungdomsmode utan var så 
kallade bekvämskor eller fruskor. 

Inget riktigt arbete ...
Resorna gick de första åren med tåg och 
taxi, senare med bil. Mest i södra Sve-
rige men någon gång även norrut.

– En gång kom jag med tåg till Vin-
deln för att fara vidare till Lycksele. Då 
fanns bara postdiligens och när chauf-
fören fick se alla mina väskor vägrade 
han först släppa in mig. Men till slut 
gav han mig plats i bagageutrymmet där 
jag fick sitta ovanpå alla väskor.

Brita bodde alltid på mellanklassho-
tell, i regel stadshotell. Någon gång på 
finare, som Hotel Kramer i Malmö eller 
Knaust i Sundsvall. Maten intogs på 
barserveringar eller på hotellen. 

– Det var en skön tillvaro, men jobbigt 
också. Ofta reste jag vidare på kvällarna, 
kanske 20–30 mil, anlände sent och var 
igång tidigt nästa dag. Ändå kändes det 
aldrig jobbigt att ligga borta, jag hade ju 
ingen familj som väntade därhemma. 

Med i bagaget fanns alltid fyra väskor 
med 20 skor i varje. Tunga don som 
fraktades runt 400 mil under sex veckor 
per säsong, höst som vår. Hemma gick 
dock åsikterna isär kring Britas kring-
flackande försäljarliv.

– Pappa tyckte aldrig att jag hade något 
”riktigt” arbete och sa en gång att ”jaha, 
nu ska du ut på sex veckors semester”. 

Direktör och delägare
I slutet av femtiotalet fick de svenska 
skofabrikerna allt större konkurrens av 
utländska. Då Britas arbetsgivare avled 
bytte företaget ägare. Efter en tid gick 
Brita in som delägare, blev ansvarig 
för ekonomin och kom i och med det 
juridiska ansvaret att stå som den nya 
skofabrikens verkställande direktör. 

– Arbetet som vd innebar egentligen 
ingen förändring av mina tidigare upp-

gifter. Jag hade ansvar för kontoret och 
var på säljresor sex veckor under höst 
och vår. Direktörsrollen innebar att jag 
fick ett större ansvar för de anställa. Vi 
hade 49 i arbete som mest.

Direktörstjänsten innebar inte något 
lugnt stillasittande inne på kontoret. 
Brita hjälpte till med allt i fabriken och 
mer därtill. När arbetarna gick hem 
för dagen fortsatte hon med kvällsjobb, 
gjorde upp arbetslistor, och gick igenom 
nya order.

Uppbrott och långresor
Men vd-skapet inom det företag där 
Brita arbetat i 44 år blev inte hennes 
sista tjänst, utan hon kom även att göra 
en andra karriär: 

– Trots att vår produkt stod sig bra 
tätnade konkurrensen alltmer, och när 
mina kompanjoner gick i pension efter 
femton år, kände jag att tiden för upp-
brott var inne också för mig.

Brita erbjöds överraskande en kyr-
koadministrativ tjänst i Stockholm och 
bytte vid 57 års ålder till ett helt nytt 
arbetsliv. Som kamrer kom hon att resa 
längre än som skoförsäljare. Hon var 
med och projekterade i både Afrika och 
Indien för barnbyar och sjuksköterske-
skolor. 

– När jag som f licka fick åka tåg 
med mamma den korta resan till Öre-
bro och fick se folk som tog av sig yt-
terplaggen i kupén, önskade jag att jag 
någon gång skulle få åka så långt att 
jag också fick anledning att ta av mig 
kappan. Den önskan gick i uppfyllelse 
hundra gånger om ...

Sveriges skotätaste stad
När Brita började som kontorsbiträde 
fanns 59 skofabriker i Kumla, i dag är 
antalet 5. Men det gör ändå Kumla till 
Sveriges skotätaste stad än idag, trots 
att fängelset är den verksamhet som er-
bjuder f lest arbetstillfällen. 

– Jag kan fortfarande aldrig gå förbi 
en skoaffär utan att ta en titt i skylt-
fönstret och jag njuter av doften när jag 
går in. Nu kan jag också glädjas åt att 
gamla skoarbetares arbete förevigats på 
ett eget museum.

karlgustaf mattsson är frilansjour-
nalist med förflutet inom organisationspres-
sen. Han har skrivit ett 20-tal böcker om 
etnologi och lokalhistoria. 
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Alltsedan bilismens begynnelse kring 
1900 har myndigheterna ställt krav på 
kunskaper och färdigheter hos den som 
vill erhålla körkort. Bestämmelserna gäl-
ler givetvis alla utan undantag. När stats-
minister Per Albin Hansson 1938 skulle ta 
körkort genomgick han därför Hans  
Ostermans välrenommerade körskola. Se-
dan statsministern erhållit sitt körkort den 
1 december, skickade den pr-medvetne 

Osterman ut ett pressmeddelande om 
saken till dags- och motorpressen. Han 
skickade också ett personligt brev till 
Per Albin med förmaningar att betänka 
sin ställning och alltid köra mycket 
försiktigt. 

Bilden visar en teorilektion med 
oidenti fierad trafiklärare. Observera de 
små bilarna som Per Albin Hansson 
 manövrerar.

Ögonblicket
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hustrun i svenskt näringsliv är en 
undanskymd person. Vi är väl alla 
bekanta med företags- och finans-
familjer som Ax:son Johnson, Wal-
lenberg, Kempe och Göransson. Men 
få har kännedom om fruarnas liv och 
verksamhet i skuggan av männen och 
företaget. I början av 1900-talet hade 
kvinnor som var gifta med företagsle-
dare eller bankdirektörer ofta ansvar för 
hushåll, barn och tjänstefolk. Hustrun 
skulle få mannens affärsbekanta att 
känna sig inkluderade i hemmets pri-
vata sfär. Som hustru förväntades hon 
vara värdinna och samtalspartner. Hon 
byggde nätverk som var till nytta för 
verksamheten. 

Ibland ledde kvinnors engagemang 
till att sociala förmåner inrättades för 
de anställda i företaget. I min pågående 

forskning undersöker jag framför allt de 
kvinnor som var gifta med ledande stor-
företagare och bankdirektörer i Sverige 
under 1900-talets första hälft. Denna 
artikel handlar främst om de kvin-
nor som kallades för ASEA-fruarna. 
Dessa kvinnor var gifta med direktörer, 
mellanchefer och höga tjänstemän vid 
ASEA-koncernen. De fick en egen 
spalt i personaltidningen, något som de 
kvinnliga tjänstemännen saknade.

Fruarna blir en  
del av företaget
Storföretaget gav ut två tidningar, 
ASEA:s Tidning som hade tekniskt 
innehåll, och personaltidningen Vi 
Aseater som startade år 1938. Den 
sistnämnda var ett organ för tjäns-
temän i företaget. Syftet var att öka 

samman hållningen inom den växande 
koncernen. Det var svårt att genom-
föra i praktiken, då många arbetare 
kände sig utestängda från tidningens 
”tjänstemanna profil”. ASEA-fruarnas 
klubb grundades 1938. Klubbens syfte 
var att fruarna skulle lära känna var-
andra och därigenom få bättre kontakt 
med företaget. Ett tidigt projekt var att 
sticka och sy kläder till Finlands barn. 
Fruarna brukade även sy barnkläder 
till fattiga familjer i Västerås. Klubben 
hade ingen formell styrelse, men utsåg 
Elna Drakenberg till värdinna. Mottot 
var att ta bort ”all själviskhet och hög-
färd, och fram för ett gott kamratskap” 
(Vi Aseater nr 10, årg 9, okt 1946). En 
motsvarande organisation för arbetarnas 
fruar grundades 1940 under namnet 
ASEA:s Husmödrar.

Hemmafruarna som  
utgjorde en del av företaget
 Forskning pågår: På ASEA organiserade sig fruarna till chefer och högre tjänstemän 
tidigt i en förening. Under flera år hade de en egen spalt i interntidningen. Men när de 
började kräva att makarna skulle hjälpa till med städningen där hemma blev det för  
kontroversiellt ... | therese nordlund

Mannen tjänade pengar och kvinnan skötte hemmet, men 
redan på 1930-talet fanns en opposition mot de traditionella 
könsrollerna – åtminstone bland fruar till chefer och högre 
tjänstemän. Ur P. G. Sjöholms arkiv hos Centrum för Närings-
livshistoria.
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Debattinlägg i  
personaltidningen
I början av 1940-talet fick ASEA-
fruarna en egen sida i Vi Aseater, där 
de kunde skriva inlägg under rubriken 
”ASEA-frun har ordet”. Spalten för-
des in under ”De lätta sidorna”. Här 
hamnade skämt, poesi och teckningar. 
Företaget ansåg att fruarnas inlägg 
skulle vara av underhållande karaktär. 
ASEA-fruarna fick finansiella medel 
för att driva sin verksamhet och företa-
get bistod med lokaler till deras möten. 
Andra företag inom koncernen startade 
också kvinnoklubbar. Vid STAL i 
Finspång grundades 1946 ”Tjänsteman-
nafruars klubb” på initiativ av ASEA-
chefen Sigfrid Edströms dotter Janesie. 
Hon var gift med STALS verkställande 
direktör David Lindblom (Vi Aseater nr 
4, årg 9, april 1946).

ASEA-fruarna vände sig emot 
uppdelningen av herr- och damsidor i 
personaltidningen. Fruarna ville vara 
en del av företaget. Eftersom deras män 
hade ledande positioner i ASEA öpp-
nades möjligheten för dem att uttrycka 
sina åsikter. ASEA-frun Maj-Britt 
Dahlby skrev en artikel om kvinnornas 
utanförskap. Dahlby frågade sig: ”Var-
för blir den gifta kvinnan i och med sitt 
giftermål mannens skugga? Var är det 
kvinnliga initiativet? Var är den kvinn-
liga debatten?” (Vi Aseater nr 2, årg 8, 
feb 1945). Enligt Maj-Britt prioriterade 
hustrun hemmet och överlät ”det intel-
lektuella” åt mannen. Dahlbys uppma-
ning var att kvinnor borde läsa f ler 
dagstidningar, i stället för att bläddra i 
Damernas Värld (Vi Aseater nr 2, årg 
8, feb 1945). Ett annat inlägg av Nelly 
Renborg beskriver hur kvinnor kunde 
bli osynlig gjorda vid affärsmiddagar. 
Enligt Nelly kände de f lesta män sig 
besvärade av att föra en konversation 
med en kollegas hustru under en mid-
dag. Vissa män trodde att kollegans 
hustru inte kunde något om företaget 
(Vi Aseater, nr 1, årg 9, jan 1946).

Den farliga frun 
Hur bemöttes dessa artiklar? En del 
män i koncernen ogillade fruarnas in-
lägg i Vi Aseater. Teckningar och texter 
publicerades som ironiserade om hur 
tjänstemannen/direktören visade sig stark 
och högmodig på jobbet, medan han i 

hemmet porträtterades som underkuvad 
av hustrun. Man antydde att hustrun 
kunde rubba hemmets harmoni med 
sina debattinlägg. En artikel som väckte 
stor upprördhet i personaltidningen var 
ASEA-frun Monica Olséns artikel om 
männens dåliga insatser i hemarbetet. 
Själv fick hon hjälp i hemmet av sin make 
som var ingenjör vid Ludvikaverken, men 
hennes kritik riktades mot andra män 
som inte förstod vikten av kvinnans arbe-
te. Hennes slutsats var att vägra låta man-
nen tro att han hade rätt till mer fritid. 
De kvinnor som levde för att göra maken 
nöjd gjorde sitt kön en ”otjänst”, påstod 
hon. Vad som upprörde ASEA:s anställda 
var följande utdrag ur debattartikeln:

Inte ens dammtrasan bör vara främmande 
för en verklig karl. Då kanske våra döttrar 
en gång, styrkta av sina mäns förstående 
och hjälpsamhet, med större glädje och 
krafter kan uppfylla de stegrade krav som 
det framtida samhället av allt att döma 
kommer att ställa på kvinnorna.  
(Vi Aseater, årg 9, nr 9, sep 1946). 

Inlägget kallades för ”Fru Olséns 
brandfackla”. Hon blev till och med 
föremål för karikatyr teckningar. Signa-
turen ”Gurg” utmanade henne: 

En lans jag modigt måste dra 
mot Fru Olsén förstås.  
Om fat – Er man vill vaska  
och uti baljor plaska,  
det skall Ni för er själva ha.  
Det angår inte oss.  
Jag drar min lans i striden 
liksom en gång i tiden 
S:t Göran, som i raseri 
sin lans mot draken drog.

(Vi Aseater nr 10, årg 9, okt 1946). 

Man raljerade över Monica Olséns de-
battartikel. Ingenjören Per Bromberg 
skrev ironiskt: ”Hon ivrar för den äkta 
mannens daning för hemaktivitet, den 
ljuva fen. Låt honom bara diska, skura, 
damma och göra allt, om möjligt även 
amma” (Vi Aseater årg 9, nr 11, 1946 ). En 
annan insändare hävdade att ”Den gifta 
kvinnans arbetsplats skall och bör med 
rätta vara hemmet” (Vi Aseater nr 10, årg 
9, okt 1946). Vissa kvinnor försvarade 
mannens rätt till vila efter en lång arbets-
dag. Signaturen ”Mab” konstaterade att 

mannen hade ”en gräns för sin uthållig-
het”. (Vi Aseater nr 11, årg 9, nov 1946). 
Det fanns dock män som hade ändrat sin 
syn på hustruns hemarbete efter fru Ol-
séns debattartikel. En man vid Vi Aseaters 
redaktion hävdade att han hade börjat 
hjälpa sin fru med disken, trots att detta 
arbete var ohyggligt tråkigt, enligt hans 
mening. 

ASEA-fruns spalt försvinner
I slutet av september 1946 upphörde 
ASEA-fruns spalt i Vi Aseater.  Det 
skedde en kort tid efter fru Olséns 
brandfackla. Personaltidningens re-
daktion ville att fruarna skulle få större 
plats i tidningen. De uppmuntrades 
skriva artiklar med löften om publi-
cering. Resultatet blev det omvända. 
Kvinnor och i synnerhet ASEA-
fruarna syntes allt mindre i tidningen. 
Fruarnas spalt byttes ut mot signaturen 
”Skäggstubbs” återkommande texter. 
Osäkert är varför denna förändring 
ägde rum 1946. Möjligen hade det att 
göra med Monica Olséns brandfackla 
som hade väckt känslor. Det kan ha 
berott på andra faktorer som att fruar-
na fick mindre tid att skriva i personal-
tidningen. En tolkning är att fruarnas 
debattlusta hade vuxit sig alltför stark. 
Vi Aseater skulle främst vara en perso-
naltidning, inte ett forum för fruarna. 

Som hustru hade kvinnan ingen egen 
inkomst och yrkesidentitet. Däremot 
hade hon social status som hustru till 
en hög direktör eller tjänsteman. Det är 
därför viktigt att vara medveten om att 
dessa fruar hade en livsstil som skilde 
dem från andra kvinnor i företaget. De 
tillhörde den industriella eliten. Det var 
förmodligen lättare för dem att framföra 
kritik mot företaget, än vad det var för de 
kvinnor som fick sin inkomst från före-
taget. Samtidigt var det också lättare att 
avfärda fruarnas ord som nonsens i och 
med att de inte var anställda. ASEA-fru-
arna fick därefter fortsätta sin verksam-
het i tysthet, utan att ta alltför mycket 
utrymme i personaltidningen.

therese nordlund är forskare vid 
Ekonomisk-historiska institutionen, 
Stockholms universitet, där hon driver ett 
forskningsprojekt om hustrun i svenskt 
näringsliv Hon har tidigare doktorerat på 
ledandet av storföretag med fokus på Axel 
Ax:son Johnson och Sigfrid Edström. 
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kvinnliga företagare genom histo-
rien, hur många sådana känner du till? 
Inte många, antagligen. Och om du i 
stället letar i ditt minne under etiketten 
entreprenörer, personer som grundat 
företag, hur många hittar du då? Antag-
ligen ännu färre.

Ändå har det funnits massor av 
kvinnliga företagare och, kanske fram-
förallt, entreprenörer genom tiderna. 
Visserligen har deras verksamheter 
antagligen inte varit så stora och kanske 
inte heller överlevt när de själva dragit 
sig tillbaka, men uppfinningsrikedomen 
och driftigheten har varit imponerande. 

Denna bristfälliga historieskrivning vill 
Centrum för Näringslivshistoria ändra och 
ordnade därför ett seminarium om kvinn-
ligt företagande den 11 november 2008. 
Där presenterades både en rad exempel på 
kvinnliga företagare från 1850 och framåt, 
och teorier om varför kvinnligt företa-
gande fått så lite utrymme i historien.

Förr skulle en företagare vara man, risk-
benägen och beslutskraftig. Kvinnor skulle 

inte hålla på med pengar. Det är en viktig 
orsak till att kvinnor inte förknippats med 
företagande, påpekade Birgitta Wistrand, 
fil. dr och genusforskare vid Centrum för 
genusvetenskap, Uppsala Universitet, samt 
moderator vid seminariet. 

Nödvändighetsstyrt 
En annan orsak är att kvinnors företagan-
de oftare än mäns varit nödvändighets-
styrt, berättade Elisabeth Sundin, profes-
sor i ekonomisk och industriell utveckling 
vid Linköpings universitet. Det vill säga 
företagen har startats för att lösa ett annat 
problem, till exempel familjeförsörjningen 
eller livspusslet med barnen (det är därför 
så många kan titulera sig entreprenörer). 
Motsatsen är det möjlighetsdrivna företa-
gandet, det vill säga de företag som grun-
das för att någon ser en möjlighet att tjäna 
pengar och bygga upp en verksamhet.

Ett exempel från historien på kvinn-
ligt nödvändighetsstyrt företagande 
är Gumaelius Annonsbyrå, startad av 
Sophia Gumaelius när hon som medel-

ålders överf lödig hemmadotter plötsligt 
stod utan försörjning. Då startade hon 
med ekonomiskt stöd från sin bror 
Sveriges första annonsbyrå. När hon 
dog var hon rik och aktad, en viktig 
person i Stockholms sociala liv.

Chips och underkjolar
Ett exempel på nödvändighetsstyrt 
företagande från vår tid berättade 
Signhild Arnegård Hansen, ordförande 
för Svenskt Näringsliv, om. Hon och 
hennes man startade Svenska Lantchips 
1992 för att få mer tid till sina barn 
och mer tid tillsammans. De hade inte 
ens en affärsidé när de beslöt sig för att 
starta eget. Den letade de reda på. 

I dag har företaget tillverkning både 
i Belgien, USA och Japan och är, enligt 
Signhild Arnegård Hansen, framgångs-
rikt. Och det projekt som hon bara såg 
som relativt tillfälligt för att kunna 
lägga ett bra livspussel, har blivit något 
hon vill fortsätta med även på lång sikt.

Så har inte alltid varit fallet med 
kvinnligt företagande. Eftersom kvinnliga 
företagare ofta har haft andra motiv för 
sitt företagande än manliga så har de inte 
heller varit lika inställda på tillväxt och på 
långsiktig överlevnad som sina manliga 

Kvinnors företagande
Var finns kvinnorna bland entreprenörerna och företagsle-
darna, frågade sig Centrum för Näringslivshistoria och an-
ordnade ett seminarium för att belysa frågan. | torun nilsson 
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kollegor. Ofta har företagen försvunnit 
när kvinnorna gått i pension eller dött.

Kvinnorna har också oftare fått hålla 
sig till särskilda delar av marknaden, 
sådana som varit oreglerade. Där har 
det varit lättare för dem att etablera sig. 
Birgitta Wistrand exemplifierade med 
underkjolar. Så länge regleringarna av 
sömnadsnäringen stipulerade att under-
kjolarna måste vara fastsydda i kjolen så 
syddes de av män. När den regeln togs 
bort och underkjolsmarknaden blev fri så 
kunde kvinnliga sömmerskor etablera sig. 

Skolor, hotell, mjölkaffärer ...
Ett annat exempel som Birgitta Wistrand 
belyste när hon berättade om fem före-
tagsamma kvinnor från 1850 och framåt 
var skolor. Utbildningsväsendet var från 
ungefär denna tid och fram till 1930-talet 
en fri marknad. Fyra av de fem företag-
samma kvinnorna startade just skolor, till 
exempel Whitlockska skolan och Anna 
Sandströms Seminarium. 

Under den här perioden etablerade 
också många kvinnor restauranger, hotell, 
mjölkaffärer och liknande, det vill säga 
företag inom nya framväxande näringar.

En annan orsak till att kvinnligt 
företagande inte blivit synligt är att 
många kvinnor arbetat tillsammans 
med sina män. Då är det oftast mannen 
som kommit att stå i rampljuset. 

Management by love letters
Alexander Husebye, vd för Centrum 
för Näringslivshistoria, presenterade 
med hjälp av Ericssongrundaren Lars 
Magnus Ericsson och hans hustru  
Hildas privata korrespondens ett bely-
sande exempel. Av breven framgår att 
Hilda var både väl insatt och drivande i 
den spirande telekomverksamheten. Hon 
uppmanar Lars Magnus att tänka på än 
det ena, än det andra som har med fö-
retaget att göra när han är ute och reser. 
Och så avslutar hon med att be honom 
att skynda sig hem till henne och barnen. 

Ändå är det alltid Lars Magnus som 
nämns som entreprenören och grun-
daren av storföretaget Ericsson. Hilda 
omnämns bara som hans hustru. ”Ma-
nagement by love letters” vore kanske en 

torun nilsson är civilekonom och har 
i två decennier varit företagsanalytiker 
och reporter på tidningen Affärsvärlden – 
under 80-talet även redaktionssekreterare. 
Numera skriver hon böcker och artiklar för 
bolaget Fagerfjäll & Nilsson.

Motstående sida: Augusta Lundins syateljé vid Brunkebergs Torg i Stockholm, ca 1900. Före-
taget försåg hela Stockholmssocieteten, inklusive kungligheter, med det främsta i klädväg. På 
bilden syns sömmerskor, proverskor och tillskärerskor i fullt arbete. Stockholms Stadsmuseum.

lämplig rubricering av Hildas insats på-
pekade Alexander Husebye, fast troligen 
utövade hon sitt ledarskap, eller rättare 
sagt entreprenörskap, även muntligen när 
Lars Magnus var hemma.

Mamseller och föreståndarinnor
Ytterligare en orsak till den felaktiga 
historieskrivningen handlar om vad man 
definierar som företagande och entrepre-
nörskap. Även när kvinnor på olika sätt 
bidragit till försörjningen har det oftare 
setts som ordinärt hushållsarbete än när 
män utfört liknande arbetsuppgifter. 

Kvinnor har själva inte velat kalla sig 
för företagare eller entreprenörer. De fyra 
kvinnorna som startade skolor, som Birgit-
ta Wistrand berättade om, kallade sig inte 
för entreprenörer utan för föreståndarin-
nor. Och den femte, Augusta Lundin, som 
startade och drev Lundinska Modehuset 
med 200 anställda sömmerskor på Brun-
kebergstorg i Stockholm, kallade sig rätt 
och slätt mamsell. Ändå var hon stilorakel 
i Stockholm och kunglig hovleverantör.

Intressant är att kvinnorna inte heller 
har haft samma nätverk som männen. 
Staffan Wennerholm, fil. dr i idé- och 
lärdomshistoria vid Centrum för Ge-
nusvetenskap, Uppsala universitet, 
berättade om Naima Sahlbom, natur-
vetenskaplig forskare och märkeskvinna 
inom mineralanalys under början av 
1900-talet. Hon var internationellt känd 
och grundade dessutom ett eget labora-
torium för precisionsanalys dit manliga 
forskare skickade sina prover.

Ändå är skillnaden mellan hennes nät-
verk och den berömde svenske forskaren 
Theodor ”The” Svedbergs nätverk, som 
Staffan Wennerholm jämfört med, him-
melsvid. Naima Sahlboms nätverk var 
litet och relationerna främst av stöttande 
karaktär, det vill säga med män som stöt-
tade henne. The Svedbergs var stort och 
omfattade mycket betydelsefulla personer 
inom både forskning och näringsliv, ett 
elitnätverk som innebar hävstångseffekter 
och stora materiella resurser.

Altruistiska företagare
Ett annat drag i det kvinnliga, histo-
riska företagandet är viljan att bidra till 

samhället, med pedagogik, fostran eller 
bättre arbetsvillkor. Ett sådant exempel 
berättade journalisten och författaren 
Ewonne Winblad om, nämligen Mar-
garetaskolans skapare Hanna Lindmark 
som hade sålts som hushållsarbetare på 
fattigauktion när hon var nio år. Marga-
retaskolan, som hon startade som medel-
ålders, hade som uttalat syfte att vara en 
hushållsskola för unga kristna flickor så 
att de skulle slippa bli beroende av män.

Historielösheten vad gäller kvinnligt 
förtagande innebär att det är svårt att 
hitta material om sådant. Det kunde 
många av talarna på seminariet vittna 
om, bland annat Ewonne Winblad och 
Anne-Marie Lenander, fil. dr i historia, 
f.d. chef för Centrum för Näringslivs-
historia och den som forskat om Sophia 
Gumaelius. De har tvingats leta i kyrk-
böcker, bouppteckningar, muséiearkiv, 
och, berättar Ewonne Winblad, inte 
minst i privata arkiv i form av skokar-
tonger på vindar. De sista pusselbitarna 
om Margaretaskolans fall, efter Hanna 
Lindmarks död, fanns i Missionskyrkans 
låsta kassavalv vars nycklar kommit bort. 
Där fanns pappren som visade att efter-
trädarna förskingrat arvet efter Hanna 
Lindmark.

Ett grundproblem med det kvinnliga 
företagandet är att kvinnorna, ofta 
med männens goda minne, förminskat 
sitt företagande och sig själva. Ett an-
nat problem har varit att kvinnorna 
ofta tagit huvudansvaret för familjen 
och hushållet. De risker och problem 
de mött där, som barnens hälsa och 
skolgång, det sociala livet eller familjens 
ekonomi har ofta tagit deras energi så i 
anspråk att de inte orkat med chefsupp-
gifter i arbetslivet också. Men kvinnor 
borde i ökad utsträckning se ägande 
och företagande som en möjlighet att 
ta makten över sin tid, framtid och 
ekonomi, påpekade Signhild Arnegård 
Hansen. För att lyckas gäller det att 
våga vara annorlunda och gå sina egna 
vägar, något som exemplen från his-
torien som vi fick ta del av denna dag 
verkligen vittnade om. 
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”Folk vågar inte ha hatt i Tierp”

år 1951 gör Elisabeth Örnehage sin 
första hatt. Hon är fyra år fyllda och 
hjälper stolt sin mamma som är modist 
med egen hattaffär i Lidköping. Affä-
rerna blomstrade, på denna tid var hatt 
ett måste, om man inte ville framstå 
som hopplöst ovårdad. Även om hattar 

sålde bra är det anmärkningsvärt att 
Elisabeths debut, en svart liten sak med 
f lor, faktiskt såldes i butiken. Inte till 
någon snäll släkting för låtsaspengar – 
utan på riktigt! 57 år senare är 2008 års 
julhandel i full gång i Lidköping. Eli-
sabeth är modist med mästarbrev och 

säljer fortfarande egendesignade hattar, 
Hennes butik Mode Elisabeth har en 
välbevarad känsla av lyx som dröjer 
sig kvar sedan början av 1970-talet då 
butiken stod färdig. Exklusiva hattar 
hänger överallt på väggarna och de säljs 
till såväl kreti och pleti som samhäl-

Många tänker på hattar som något man har på sig på maskerad eller kräftskiva. Att 
köpa och dagligen bära en riktig hatt, känns däremot svårsmält för de flesta idag, 50 år 
efter hattens storhetstid. I Stockholm försvann NK:s hattavdelning 2006, kvar finns 
en handfull hattaffärer runtom i Sverige. Följ med på en studieresa till dessa modets och 
elegansens sällsynta förkämpar! | text: matts hildén. foto: eva hildén smith
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Motstående sida: Iris Asplund i Tierp har en åsikt om det mesta, och trots att hon har mest damhattar föredrar hon att göra affärer med 
karlar. "De frågar inte vad det kostar!” säger hon med ett snett leende. Ovan: Interiör från exklusiva Mode Elisabeth i Lidköping.
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Elisabeth Örnehage monterar akrobatiskt sina hattar, stående på ett ben, mot det uppdragna knät.
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lets grädda. Elisabeth är förtegen om 
de exklusiva kunderna, men nämner 
”Säpo-vakter, utländska kungahus och 
hästkapplöpningar i Australien”. 

När Elisabeth började fanns totalt 
12 hattaffärer och en hattmakare bara i 
Lidköping. Idag är hon ensam kvar, de 
sista konkurrenterna försvann för 30 år 
sedan. Det är inte svårt att se varför hon 
lyckats. Elisabeth har satsat på sin ta-
lang och hög kvalitet. Under mitt besök 
i butiken köpte varenda kund som kom 
in i butiken något. 100 % köpfrekvens!

Justin Timberlake-effekten
Westerblads Hattaffär i Malmö har 
funnits sedan 1904, men har ”bara” va-
rit i Bertil Mellboms regi i 17 år. Bertil 
lever som han lär, och bär alltid hatt 
utomhus.

Liksom alla hattaffärsinnehavare jag 
träffat, gläds han åt de senaste årens 
popstjärneeffekt. Såväl Pernilla Wahl-
gren som Håkan Hellström tillhör 
kundkretsen och han ser en tydlig ök-
ning av yngre kunder som köper små-
brättade ”gubbhattar” som blev trendigt 
både för killar och tjejer då världs-
stjärnor som Justin Timberlake tog upp 
hattbruket för några år sedan. Men det 

är inte bara moderna kändisar som fun-
nit vägen hit. I butikens ännu intakta 
kartotek över kunders skallformer, för 
tillverkning av till exempel doktorshat-
tar, finns Povel Ramels märkligt av-
långa skalle med. Mätningen sker med 
hjälp av ett gammalt verktyg, confirma-
teuren, vilken används för att registrera 
kundens huvudform. Verktyget har en 
stor mängd rörliga sensorer som pressas 
mot huvudet. I andra änden av sensorn 
finns en nål. När alla sensorer finns på 
plats runt huvudet, kan man prägla en 
avbild av skallen på ett papper. Än idag 
tillverkas doktorshattar efter ägarens 
unika huvudform, eftersom dessa hattar 
inte är elastiska. Denna confirmateur 
tillhör den uppsättning verktyg som ut-
gjorde butikens originalarsenal. En stor 
del av ateljén bakom butiken är intakt 
och används på samma sätt som då den 
öppnade för 105 år sedan.

Hur blir man hattaffärsinnehavare? 
Bertil har ett förf lutet som privatchauf-
för, givetvis med tjänsteskärmmössa, 
åt dignitärer på bland annat SEB och 
Kockums. Stil och finess var hans jobb 
redan då. Det står en air av förfining 
omkring honom, precis som en väl vald 
hatt skall skänka sin ägare.

Långsiktigt i Tierp
Iris Asplund föddes 1925 och började i 
hattbranschen 1952. Idag driver hon en-
sam Iris Handarbets- & Hattaffär i Tierp 
och hon bor på övervåningen till butiken. 
Man tror på henne när hon säger att hon 
knappt har haft semester i hela sitt liv.

Butikslokalen är delvis intakt sedan 
invigningen 1958. Med ett bländande 
gott humör utbrister hon: ”Så här fina 
hattar har de väl inte på NK?” och sveper 
med handen över några väl valda hattar. 
Hon har rätt. De sista resterna av hatt-
avdelningen på NK i Stockholm bakades 
2006 ihop med NK Damaccessoarer, och 
då försvann i själva verket nästan alla hu-
vudbonader. De riktiga dam- respektive 
herrhattavdelningarna försvann redan 
kring decennieskiftet 1990. 

Iris är en sprudlande social och prat-
sam människa. Men ibland mörknar hon 
i synen, till exempel när hon berättar om 
skojarna som lurar på traktens ungdomar 
studentmössor till överpris. 

Mest hattar sålde hon på 50- och 
70-talen, då det var beställningar på 
sorghattar varenda vecka. Men hon till-
lägger att ”Folk vågar inte ha hatt i Tierp 
längre. Dagens kvinnor ska ju spela fot-
boll och slå varandra på käften!” 

Vänster: Interiör från Törnqvists Hattar i Örebro. Höger: Westerblads Hattaffär startade 1904 på nuvarande adress som Åkessons Hatt 
& Möss. På 1950-talet bytte butiken ägare och döptes till Westerblads hattar. När Bertil Mellbom tagit över hade den gamla ägarinnan 
svårt att acceptera förändringar, hon dök upp i butiken och gillade inte alls att en av butiksdiskarna togs bort! 
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Tre generationer hatthandlare
Tittar man på fotografier från invig-
ningen av Törnqvists Hattar 1957 är det 
nästan kusligt hur välbevarad butiken 
är än idag. Inredningen är densamma, 
neonskylten likaså, till och med de små 
handhållna provspeglarna som ligger på 
disken är densamma. Och Tage Karls-
son, som varit med från början, finns 
kvar i butiken. Han har drivit snickerifa-
brik, haft agenturer inom kläder, hattar, 
päls och juveler. Hans fru Ines tog redan 
1943 över hatt- och pälssalongen Hilda 
Törnqvist i Örebro. 

Tage bor i samma hus som butiken 
och kommer ner nästan dagligen. Sedan 
1996 har han formellt inget där att göra, 
då han sålde rörelsen till Ingrid Eriksson 
som driver butiken idag tillsammans med 
dottern Elisabeth Edwall. Men Tage 
kommer ändå in med tidningarna, rättar 
till skyltningen lite, spontansäljer en och 
annan hatt samt dricker en kopp kaffe. 
Smittande trevlig, oavlönad och med ett 
aldrig sinande intresse för sitt arbete.

Ingrid menar att kedjorna tar 
mainstream-kunderna, som inte bryr sig 
om kvalitet: ”De som vill vara ensamma 
om sin grej, är de kunder vi siktar på.”

När det begav sig på 50-talet var det 
ett måste för många damer att köpa sig 
en ny hatt, lagom till sista april. ”Åt-
minstone hälften hade råd med det. Och 
så en ny hösthatt förstås”, inflikar Tage. 
Som mest jobbade sju personer i butiken, 
varav fyra modister. Då fanns 23 hattaf-
färer och 2 hattfabriker i Örebro. 1985 
fanns tre affärer kvar. Idag blott Törn-
qvists och den mindre Ateljé Catrin.

Försäljningen har sjunkit hela tiden, 
med några positiva trendbrott. Sentida 
säljtoppar var då tv-serien Huset Elliot 
gick. Då skulle alla ha ”Elliot-hattar” 
med 20-talssnitt. ”Men nu har vi nått 
botten, och är på väg upp”, tror Tage.

Modet att inte ha hatt
Var det mode eller avsaknad av mode 
som fick hattarna att glesna på gator 
och torg? Hur kunde något som var så 

självklart nästan helt försvinna? Hatt-
människorna jag pratat med suckar 
uppgivet åt förslappningen: ”folk klär sig 
inte längre”. Och visst, betraktar man en 
genomsnittlig svensk busshållplats, nog 
stämmer Tage Karlssons beskrivning av 
dagens ”glesbygdsuniform”: jeans, bär-
plockarjacka, oputsade skor och barhu-
vad ”direkt-från-duschen-frisyr". 

Det finns olika teorier om varför 
hattmodet upphörde. På herrsidan finns 
en känd amerikansk hattdödare, John F. 
Kennedy. JFK var den förste presidenten 
som framträdde utan hatt på sin presi-
dentinstallation 1960. Kvar med hatt 
på huvudet stod den gubbige och föga 
sympatiske Nikita Chrusjtjov. Bara en 
av dem skulle komma att betraktas som 
ungdomlig modeikon av eftervärlden ... 

Med 68-rörelsen tappade status-
symboler som uniforms- och student-
mössor sin status. Auktoriteter och 
myndighetspersoner (med uniformsenlig 
huvudbonad) ifrågasattes, kanske blev 
hatten en symbol för klassindelning, något 
man ville lämna bakom sig.

Sällsynt service
Att få personlig service i en klädbutik, att 
verkligen bli rekommenderad eller avrådd, 
är något ovanligt för de flesta idag. Per-
sonligen nästan skäms jag för att be om 
hjälp när jag kliver in i ett köpcentrum. 
Tanken på effektivitet och pressade priser 
i alla led skapar en outtalad önskan att 
kunderna ”inte ska krångla i onödan”. Att 
jobba i klädbutik är ett utpräglat kvinnoyr-
ke och personalen är ofta ung och överbe-
lastad. De få kvarvarande hattaffärer som 
jag besökt är utsökta exempel på motsat-
sen, där personligt engagemang skapar 
kundrelationer som kan vara en hel livstid. 
En sentida ljuspunkt är hattaffären Mode 
Rosa som drevs mellan 1940–2008 (!) av 
modisten Rosa Langer på Västerlånggatan 
i Stockholm. Affären har återuppstått med 
nya ägare som går i Rosas fotspår, och de 
satsar på kvalitet och svenska modister.

Som en motståndsrörelse, segt käm-
pande för stil och finess, trotsar några få 
hattaffärsinnehavare tidens gång med sin 
verksamhet.

”Folk vågar inte ha hatt längre, en del vågar inte ens prova.” 91-årige f.d. hattaffärsinne-
havare Tage Karlsson ger ett råd han säkert givit förr: ”Ta en nervtablett, på med hatten och 
gå ut på gatan!” Notera originalprovspeglarna på disken, i bruk sedan 1957.

matts hildén är grafisk formgivare och 
driver reklambyrån Silvia Media AB, där 
han bl.a. ansvarar för formgivningen av 
Företagsminnen. 
eva hildén smith är fotograf och driver 
LaBelle Rockette Fotografi.
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Röda vinsiffror

vin har odlats i tusentals år. Kejsar 
Augustus införlivade Numidien (dagens 
Algeriet) med romarriket, liksom med 
vinkartan. Druvan trivs på den bördiga 
kustslätten. Bönderna fortsatte att odla 
vin efter arabernas intåg 700 år senare. 
Koranen förbjuder visserligen bruk av 
alkohol men inte vinexport. Kvalitets-
odling tog fart 1830 när landet besattes 
av fransmän, som kallades pieds-noirs, 
svartfötter, eftersom de bar skor. Od-
lingen expanderade så kraftigt att  
Algeriet vissa år efter andra världskriget 
var världens främsta vinexportör.

Till Sverige 
Rött vin från Algeriet blev populärt i 
Sverige i mitten av 1900-talet: många 
studenter drack ”giftet” till tonerna av 
rockmusik. Drycken var ganska sträv, 
höll hög alkoholhalt och passade bäst 
till nötkött, vilket inte hindrade stu-
denterna från att även dricka det som 
sällskapsdryck på fastande mage. 

På femtio- och sextiotalen hörde den 
till Systemets storsäljare. Varje fredag 
fick vi butiksanställda baxa fram nya 
trälådor märkta ”2518” för att möta 
efterfrågan. Det gick så långt att den 
svenska storkunden, statsmonopolet 
Systembolaget, importerade algeriskt 
vin med tankbåtar. 

Förspillda chanser
”Förspillda chanser” skriver vinatlasen 
idag under rubriken Algeriet. Vad har 
hänt?

Svartfötterna dominerade landets po-
litik, utbildning, ekonomi och särskilt 
vinbranschen. Så kom frihetsrörelsen 

En billig dryck, Vin rouge d’Algérie, saknas numera på 
Systembolagets hyllor. Bakom flaskans etikett döljer sig  
en tråkig men lärorik historia. | gunnar palm 

vilken ledde till självständighet 1962, 
sedan den vunnit förkrossande majoritet 
vid folkomröstningar i båda länderna. 
En miljon svartfötter f lydde till sitt 
”hemland” Frankrike den sommaren 
och Algeriet miste sakkunskap på alla 
områden. 

Klok algerisk politik borde ha givit 
framsteg som i grannlandet Tunisien, 
men president Boumedienne (1965 – 78) 
och hans kolleger hade utbildats i 
Moskva. Staten tog över industrin och 
jorden blev kollektivägd. Många har 
beklagat följderna, bl.a. den avsatte pre-
sident Ben Bella: ”Jordbruket är mördat 
– industrin producerar järnskrot”. 

Inhemska experter beräknar att skör-
den gick ned från 45 till 10 hektoliter 
vin per hektar på 20 år. Exporten av vin 
sjönk; oljeindustrins utveckling blev en 
besvikelse även den; landets välstånd 
stagnerade.    

Vinet försvunnet 
Sverige köpte allt mindre algeriskt 
vin och sedan inget alls på grund av 
svag kvalitetskontroll, något som alltid 
brukar straffa sig. Andra vinländer har 
istället utvecklas och många är de som 
idag betjänar svenska kunder – se Sys-
tembolagets katalog. 

Tyvärr stämmer vinatlasens dom. Sett 
i större perspektiv har Algeriets politiker 
berövat landet en vital komponent i den 
mänskliga civilisationen – vin.

gunnar palm är världsmarknadskonsult 
och har skrivit ett dussin böcker om modern 
historia och internationell ekonomi. Som 
ung arbetade han på Systembolaget under 
det algeriska vinets storhetstid.

Två av etiketterna som prydde Vin Rouge d’Algerie. 
Den som fanns när artikelförfattaren släpade flaskor 
hade dock vinrankor vid Medelhavets strand som 
motiv. Vin & Sprihistoriska Museet.
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Norrköping

vid motala ström i centrala Norr-
köping finns landets mäktigaste indu-
strilandskap. Här ligger välbevarade 
fabriksbyggnader, huvudsakligen från 
åren 1850–1917. Norrköping hade ett 
idealiskt läge som industristad med 
mycket vattenkraft och goda kommu-
nikationer. På en sträcka av 700 meter 
faller Motala ström 18 meter. Nedanför 
forsarna är ån segelbar ut i Östersjön. 

Det började med vapen
Industristaden Norrköping fyller i år 400 
år. Det hela startade nämligen 1609 när 
Hertig Johan (son till Johan III), med 
hjälp av tyska experter, anlade en fabrik 
för tillverkning av lättare vapen och har-
nesk på Kvarnholmen, vilket är grunden 
till dagens skogskoncern Holmen.

På 1600-talet blev Norrköping lan-
dets första utpräglade industristad och 
rikets näst största stad. Detta berodde 
mycket på Louis De Geer som kom 
från Amsterdam till Sverige 1627. Han 
övertog vapenfaktoriet och utvecklade 
en rad verksamheter i Norrköping, 
bl.a. tillverkning av mässing, kläde 
och papper.

Sveriges Manchester
Efter en viss nedgång under 1700-talet 
blev Norrköping på 1830-talet Sveriges 
tredje största stad och hade nu efterträtt 
Stockholm som rikets främsta textil-
stad, ”Sveriges Manchester”. Under 

Följ med Anders Johnson runt om i Sverige. Denna gång 
stannar vi till i den välbevarade industristaden Norrköping. 
anders johnson

Motstående sida: Flygbild över industri-
området kring Motala Ström, 1935 – 1949. 

Foto: Oscar Bladh, SEB:s bildarkiv hos  
Centrum för Näringslivshistoria.

lång tid tillverkades nästan allt svenskt 
ylletyg här. Från 1850-talet var även 
bomullsindustrin viktig.

Textilindustrins snabba tillväxt i 
Norrköping på 1800-talet byggde dels 
på den myckna vattenkraften, dels på 
en grupp framsynta entreprenörer som 
var skickligare än t.ex. de tongivande 
Stockholmsföretagarna på att utveckla 
nya metoder för produktion och försälj-
ning. Inte minst viktigt var att judar till-
läts bosätta sig i Norrköping 1782, vilket 
gav staden viktig utvecklingskraft. De 
judiska företagarsläkterna Philipson och 
Wahren fick stor betydelse i Norrköping, 
bl.a. för Holmens bruk.

Perioden 1870–1970 var Norrköping 
Sveriges fjärde största stad. Men textilin-
dustrins tillbakagång har gjort att staden 
halkat ner i relativ storlek. Till skillnad 
från i Sjuhäradsbygden, Västergötland, 
överlevde knappast någon textilindustri 
här. Den enda textilindustrin i dag är 
Wettex (”wet textile”), som tillkom 1949 
när Curt Lindquist hade utvecklat en 
hushållsduk med uppsugningsförmåga 
på 15 gånger sin egen vikt.

Bara kulisser kvar
År 1970 lades den sista textilindustrin 
ner i centrala Norrköping. Industri-
epoken upphörde slutligen 1986 när 
Holmens pappersbruk på Kvarnholmen 
lades ner. I dag rymmer byggnaderna 
Louis De Geer Konsert & Kongress.

Faktum är att det inte bara är fa-
briksbyggnaderna som utgör kulisser 
från en storstilad historia. Även Motala 
ström är en kuliss. Sedan 1990 rin-
ner nämligen huvuddelen av vattnet i 
ett underjordiskt kraftverk. Endast en 
mindre del går av stadsmiljöskäl i den 
gamla, uppgrundade strömfåran.

anders johnson är skriftställare 
och har skrivit ett stort antal böcker om 
näringslivs- och samhällsfrågor, ofta ur ett 
historiskt perspektiv. Han kommer under 
2009 att återkomma i varje nummer av 
Företagsminnen och presentera någon av 
sina favoritplatser.

anders johnsons Fånga platsen 
– Guide till Sveriges företagsam-
ma historia är på hela 550 sidor 
med 400 illustrationer. Utgivare är 
SNS Förlag under medverkan av 
Centrum för Näringslivshistoria, 
Riksantikvarieämbetet och Tek-
niska Museet i Stockholm. Beställ 
på www.naringslivshistoria.se
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2008 års version av Idol på TV4 
vanns av Kevin Borg född 1986, en 
maltesare som f lyttat till en svensk 
f lickvän i Arvidsjaur. Ungdomsmusiken 
är global, språket är engelska vilket gav 
invandraren Kevin fördel. 

Idol verkar vara ett fenomen för sig, 
med sina egna lagar, tittare och lyssnare. 
Kanske beror det på att Pop Idol är ett 
internationellt recept som utvecklades 
i Storbritannien för tv-bolaget ITV av 
en musikföretagare som sedan lyckats 
exportera programmodellen till uppe-
mot 50 länder. Slå på tv:n i Indien eller 
Malaysia och där står ungdomar och 
sjunger på ungefär samma välbekanta 
sätt. Programmet präglas också av in-
ternet med hemsidor och nedladdningar 
av videosnuttar.

Artistvärldens lagar är hårdare än 
övriga affärslivets. Den som är bäst 
inom sin nisch kammar hem 80 – 90 
procent av intäkterna. Utrymmet för en 
liknande medtävlare på världsarenan 
blir närmast obefintligt. Artistvärlden 
är uppdelad mellan superartister och 
andra, ekonomiskt mediokra, artister 
som är beredda att offra allt för att nå 
toppen. Skillnaden mellan dem kan 
vara väldigt liten men publiken, som 
har tränade ögon eller öron även på 
lägre smaknivå, är obeveklig. 

Är Idol och liknande program ett 
slags alternativt utrymme för alla dem 
som blir över? Stora mediaföretag tycks, 
åtminstone för stunden, ha skapat en 
underhållningsform där det går att få 
publiksiffror med artister som kostar 
mindre och kräver mindre. En våg av 
”kändisprogram” tycks skapa om artist-
världen på tv:s villkor.

Varför skriver jag som är seriös fi-
nansjournalist om detta? Det handlar 
förstås om ekonomisk evolution i en av 
näringslivets viktigaste branscher. För 
varje ny typ av media skapas en ny sorts 
ekonomi utan att de gamla mönstren 
helt försvinner.

Modern och dynamisk bransch
I Sverige har branschen ”Marknadsfö-
ring, media och underhållning” ungefär 
120 000 sysselsatta och minst 20 000 av 
dem är fristående artister, en kategori 
som bara växer. Det är en hård värld 
som innefattar alla sorters frilansare 
inom konst, idrott, journalistik och 
självutveckling. Till och med politiker 
glider in i kändisvärlden när ett bekant 
ansikte blir en ekonomisk tillgång. Allt 
f ler unga svenskar drömmer om en yr-
kesframtid där. Frågan är om de arbetar 
för en ganska lättvunnen men kort tid i 
rampljuset á la Idol, eller ett liv i lång-
siktig strävan att bli en av dem som tar 
det mesta av intäkterna.

Kanske kommer nya media på inter-
net som YouTube och Facebook att för-
ändra villkoren i riktning mot det förra. 
Ingen kan veta något säkert. 

 Man kan nästan tala om en ”imperia-
listisk” bransch som tar över allt större 
delar av ekonomin och samhället med 
sin teknik, sina synsätt och sina arbets-
former. Eller kanske ska marknadsföring 
och media beskrivas som katalysator för 
marknadsekonomi och demokrati? Här 
ska jag berätta litet om historien.

Redan på 1800-talet föddes våra 
moderna dagstidningar där liberala 
debattörer delvis finansierade spri-
dandet av sitt nya liberala evangelium 

med annonsintäkter. Företagaren och 
politikern Lars Johan Hierta född 1801 
inledde utvecklingen med Aftonbladet 
år 1830. Med tidningarna öppnades en 
större marknad för artisterna som tidi-
gare varit tvungna att ha anställningar.

Frilansare med pengaproblem
En av de första etablerade svenska 
författarna som kom att leva på sitt 
skrivande i den nya mediaeran var den 
nyblivne liberalen Carl Jonas Love 
Almqvist född redan 1793. Han hade 
tvingats sluta sin anställning som lärare 
och rektor. Men trots att han var häp-
nadsväckande produktiv både som jour-
nalist och författare tvingades han f ly 
till Amerika 1851, misstänkt för att ha 
försökt giftmörda en penningutlånare 
som han var skyldig pengar. 

Emilie Flygare-Carlén född 1807 
lyckades bättre ekonomiskt. Hon var 
yngst av 14 barn och dotter till en sjö-
kapten i grosshandlarsläkten Smith i 
Strömstad. Hon kunde det mesta om 
den bohuslänska skärgården vilket hon 
förstod att använda i sina romaner. Med 
bestsellern Rosen från Tistelön i två 
delar i början av 1840-talet kunde hon 
leva på skrivandet. Svenskarna fick stif-
ta bekantskap med ändlöst spännande 
romaner om brott, kärlek, människor 
och skärgårdens skönhet. 

Viktor Rydberg född 1828 verkade i 
gränslandet mellan liberal journalistik 
och författarskap och lyckades med att 
lotsa sig mellan anställningar och bok-
utgivningar. Även han skrev en närmast 
osannolik räcka av litterära verk, av 
vilka medeltidsfantasin Singoalla fick 
en stor läsekrets. 

Guld i strupen
Men framgångsrikare ekonomiskt var 
ändå två kvinnliga sångerskor som kun-
de erövra den internationella marknaden. 
Jenny Lind föddes 1820 som oäkta barn, 
men lyckligtvis var mamman av en sträv-

Artister och ekonomi  
– från Almqvist till Kevin

Hur lönsamt är konst och artisteri? Och hur länge har 
man kunnat leva på sitt skapande? Ronald Fagerfjäll 
tar oss med på en exposé bland frilansande kulturutövare 
från 1800-talet till idag, sett med ekonomijournalistens 
ögon. | ronald fagerfjäll   
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Vår första tonårsidol Alice Babs gjorde en hel del reklam, som här för klassikern Toy, innan den fått sin mer kända platta förpackning.  
Kraft Foods Sveriges arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Björn Borg hörde till de många artister som engagerades för att göra reklam för Pepsodent.  
Annonsen är från 1975. Svenska Unilevers arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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sam sort som lyckades finansiera teater-
skola. Som sjuttonåring gjorde Jenny en 
lysande operadebut och vid 20 år var hon 
redan hovsångerska. Nu åkte den unga 
sångerskan till Paris till en berömd sång-
lärare för att komma ett steg vidare.

Den internationella karriären började 
i Köpenhamn och fortsatte till Paris 
1844. Överallt där hon uppträdde de 
kommande åren fick hon en drottnings 
mottagande och många av operans klas-
siska huvudroller.   

En ny svensk sångstjärna började lysa 
redan under Jennys aktiva tid. Torpar-
dottern Christina Nilsson född 1843 
sjöng vid 14 års ålder på en marknad, 
blev upptäckt och förd till Stockholm 
för att få den bästa undervisningen som 
sedan fortsatte 4 år i Paris. Glansperio-
den med de stora operarollerna varade 
till 1877 och hon donerade stora summor, 
precis som Jenny Lind, till konsten. 

Kompromisslös författare
Sveriges kanske mest kände författare 
och dramatiker i nästa generation,  
August Strindberg född 1849 i en företa-
garfamilj, tvingades snart leva på sin pen-
na. Genombrottet kom med Mäster Olof 
som han skrev redan vid 23 års ålder, ett 
mästerverk som förnyade den svenska 
dramatiken. Sju år senare skrev han den 
satiriska romanen Röda Rummet där 
han blev en kontroversiell samhällsde-
battör. Resten är litteraturhistoria.

Målare med marknader
Det var inte bara operasångarnas och 
författarnas tid utan också målarnas. 
Sverige fick en hel generation framgångs-
rika konstnärer som påverkades av tren-
derna i Europa, precis som författarna. 
Tidningarna skrev om dem och använde 
deras illustrationer. Några blev ekono-
miskt framgångsrika som djurmålaren 
Bruno Liljefors född 1860, Anders Zorn 
född 1860 och Carl Larsson född 1853. 

Zorn var en av världens främsta 
grafiker, men pengarna tjänade han på 
nakna kullor i natur, och porträtt till en 
ny klass borgare respektive amerikanska 
industrimagnater. 

Larssons liv tog en vändning när han 
gifte sig med konstnären Karin Bergöö. 
Det var med akvareller som avbildade 
familjen och hustruns heminredningsi-
deal som han blev populär och välkänd. 

Impulser från japanska träsnitt och 
europeisk jugend blandades med svensk 
tradition. Den som besöker varuhuset 
IKEA kan fortfarande ana paret Larssons 
väldiga inflytande.

Ny teknik och nya artister
Under det sena 1800-talet uppträdde 
en ny generation nationalromantiska 
kompositörer som fick ett ganska stort 
genomslag hos publiken, sådana som  
Wilhelm Peterson-Berger född 1867, 
Hugo Alfvén född 1872 och Wilhelm 
Stenhammar född 1871. De hade turen 
att komma i gång lagom till en ny tek-
nisk epok.

Grammofonen och rundradion för-
ändrade marknaden för musiken. Och 
filmen öppnade snart ett helt nytt fält för 
teater och litteratur, först med stumfil-
men på 1920-talet och sedan med talfil-
men från 1930-talet. Varje medium fann 
med tiden sina egna sorters artister. 

En av de nya författarna pas-
sade filmarna som hand i handske. 
Selma Lagerlöf som föddes 1858 på en 
värmländsk herrgård var en naturlig 
berättare. Vid 33 års ålder debuterade 
hon som romanförfattare med Gösta 
Berlings saga en fantasifull och fabulös 
roman som bröt med tidens uppfattning 
om hur en roman skulle vara. Många av 
hennes verk filmades på 1920-talet och 
nådde internationell storpublik.

Nu var det också dags för inhemska 
skådespelare, trubadurer och musiker 
av mer folklig sort när den nya tekniken 
började nå alla hem. 

Edvard Persson född 1888 var en 
skånsk och fryntlig skådespelare med 
sångröst som fick sin karriär nytänd. Vid 
48 års ålder fick han sin första stora succé 
Söder om landsvägen. Att Persson gjor-
de roller i f ler än 50 filmer säger något 
om produktionstakten vid denna tid. 

Evert Taube, född 1890, växte upp 
med en far som var fyrmästare på 
Vinga utanför Göteborg. Som 16-åring 
började han konstutbildning och som 
18-åring gick han till sjöss och ham-
nade efter några år i Argentina där han 
stannade i fem år. Han tillbringade 
också tid i Italien och Frankrike.

Han erövrade den breda publiken 
med sina nostalgiska sjömansvisor för 
grammofon och radio. Efterhand kom 
sångerna om Latinamerika, sommarli-

vet på Orust och besöken i Italien. Sist 
men inte minst vajade Roslagens vassar 
för hela folket. Fast det var stor förfat-
tare han egentligen ville bli.

Karl Karlsson med artistnamnet 
Calle Jularbo föddes 1893 i en fattig 
familj i norra Dalarna. Han debuterade 
som dragspelare vid sju års ålder. Ingen 
har någonsin utnyttjat grammofonen så 
mycket som han. Det blev 1 500 titlar (!) 
på skiva under ett halvt sekel. Många 
dragspelskungar och dansband följde i 
spåren på honom.

En författare i tiden blev Vilhelm  
Moberg, född 1898 i Algutsboda i 
Småland. Han tillhörde en stor grupp 
arbetarförfattare som var vana att hanka 
sig fram ekonomiskt. Pär Lagerkvist född 
1891, Eyvind Johnson född 1900 och 
Harry Martinson född 1904 var konst-
närligt sett den mest framgångsrika och 
de fick nobelpris. Men Wilhelm erövrade 
den stora läsarskaran med sina historiska 
romaner och han blev känd via radion.

Det stora eposet om Karl Oscar och 
Kristinas vedermödor som utvandrare 
och nya amerikaner gjorde honom till 
en författare som kunde leva gott på 
sina honorar. Verket lever vidare både 
som storfilmer av Jan Troell och som en 
musikal. 

Den gåtfulla Garbo
Greta Gustafsson med artistnamnet 
Greta Garbo föddes 1905, en arbe-
tardotter från Söder i Stockholm som 
skulle bli en av den nya filmens me-
gastjärnor. Den första stora filmrollen 
var i stumfilmen Gösta Berlings Saga 
1924, en svensk film som gick på ex-
port. I Hollywood blev Greta Garbo 
en etablerad stjärna vid 21 års ålder och 
fick med sin gåtfulla utstrålning en 
begeistrad publik som inte tröttnade 
när det blev dags för ljudfilm vid 25 
års ålder. Ett dussintal Garbofilmer är 
klassiska men när stjärnan 1942 fick 
sin första publikmotgång lämnade hon 
Hollywood och levde sedan tillbakadra-
get i New York på sina pengar. 

Efter henne kom den vackra Ingrid 
Bergman född 1915 som inledde sin 
långa framgångsrika karriär år 1939 
som internationell filmskådespelerska. 
Inga svenska skådespelare har därefter 
nått sådana höjder, men några har gjort 
karriärer med intressanta biroller.
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Världens bästa Astrid
Med nya media kom så småningom 
barn- och ungdomskultur. Astrid 
Lindgren föddes 1907 som bonddot-
ter i Småland. Debuten som författare 
kom sent efter att hon skrivit sagor för 
en jultidning. Hennes litterära verk och 
filmer kräver ingen närmare presenta-
tion. Knappt någon artist har blivit så 
hyllad av alla svenskar och nått så stor 
utländsk marknad.

Sverige fick också nya operasångare i 
grammofonens tid. Jussi Björling föddes 
1911 rakt in i sången med en far som var 
operasångare. Vid 17 års ålder blev han 
antagen vid operaskolan i Stockholm 
och innan han fyllt 20 debuterade han 
som Don Ottavio i Don Juan.

Efter att ha sjungit många av de stora 
rollerna lämnade han 1938 Sverige för 
en internationell karriär, främst i USA. 
På Metropolitan i New York ses han 
fortfarande som en av de allra största 
tenorerna genom tiderna. 

En ganska strid ström av svenska ope-
rastjärnor följde med Birgit Nilsson född 
1918 som den mest framgångsrika kvinn-
liga motsvarigheten. Exempel på svenska 
världsstjärnor i dag är Nina Stemme född 
1963 och Peter Mattei född 1965.

Skulle August Strindberg ha blivit 
filmregissör om han levt 70 år senare? 
Ingmar Bergman föddes 1918 och var 
prästson. Han sökte sig till teatern och 
filmen. Efter ett dussintal filmer kom 
komedin Sommarnattens leende med 
vilken han vid 37 års ålder inledde sin 
internationella storhetstid som varade 
fram till den komedi som avslutade 
hans bana, Fanny och Alexander. 
Däremellan kom en rad konstnärligt 
banbrytande och allvarligare filmer som 
påverkade en hel generation utländska 
filmare i öst och väst. Alla var inte kas-
sasuccéer.  Han har följts av f lera fram-
gångsrika internationella regissörer, 
bland annat Jan Troell född 1931 och 
Lasse Hallström född 1946.

Ett problem med humor är att den 
följer språkgränser. Sverige fick ändå 
ekonomiskt framgångsrika komiker.

Povel Ramel föddes 1922 och började 
sin bana som jazzpianist. Han visade 
redan i Johanssons boogie woogie vals 
vid 22 års ålder sin talang. Som anställd 
vid radion fick han svenskarna att börja 
älska crazyhumor innan han drog på 

revyturné med bolaget Knäppupp. Nu 
hade tv kommit in i bilden även om det 
i Sverige hände först 1956.

Hasse Alfredson född 1931 och Tage 
Danielsson född 1928 följde i Povel 
Ramels spår både som radiounderhål-
lare och revypappor. Deras bolag hette 
Svenska Ord.

Första ungdomsidolen
Alice Babs föddes som Alice Nilsson i 
Kalmar 1924 med en pappa som var mu-
siker. Som sångbegåvad 15-åring fick hon 
skivdebutera 1939 med Joddlarflickan 
och året därpå kom filmen Swing it ma-
gistern. Sverige hade fått sin första ung-
domsidol. Som jazzsolist framträdde hon 
internationellt vid Parisfestivalen 1949 
och självaste Duke Ellington skulle tala 
om henne som en av världens främsta.

Maj Sjöwall född 1935 och Per 
Wahlöö född 1926 gifte sig när Maj var 
27 och Per 36. Snart började de skriva 
en så kallad dekalog, tio polisromaner 
med en samhällskritisk kommissarie 
Beck som jagar mördare. Wahlöö var 
redan en etablerad romanförfattare 
med politiska ämnen men det var nu i 
samarbetet med Sjöwall som det föd-
des en säljande stil och dramaturgi, 
en blågul ton.  Det blev stora upplagor 
utomlands och rader av filmatiseringar. 
Framgången inspirerade författare som 
Jan Guillou född 1944 och Henning 
Mankell född 1948 att förpacka sina 
budskap i liknande fodral. Den stora 
vågen fortsätter, det tycks inte finnas 
någon ände på svenska internationellt 
gångbara polis- och agentromaner för 
återanvändning på film och tv.

Svensk pop på export
Benny Andersson född 1946 och Björn 
Ulvaeus född 1945, den ene uppväxt i 
Stockholm och den andre i Västervik 
träffades när de var på turné med var sitt 
band år 1966. Två begåvade sångerskor, 
Anni-Frid Lyngstad född 1945 och 
Agnetha Fältskog född 1950 dök ungefär 
samtidigt upp i producenten Stikkan 
Anderssons  verksamhet. När vi kommer 
fram till 1970 uppträdde de fyra nämnda 
i en krogshow. De hade bildat två par och 
Stikkan hade fått en riktigt professionell 
sånggrupp med namnet ABBA. Från 1974 
blev de ett världsnamn med bland annat 
tio förstaplatser på brittiska listan.

Efter Abba kom snart ett svenskt 
”under” i populärmusik, den ena artis-
ten efter den andra lanserades interna-
tionellt. Ett stort antal kommersiella 
radio- och tv-kanaler bäddade för in-
täkter och marknader. Svenska låtskri-
vare som Martin Sandberg född 1971 
och Jörgen Elofsson född 1962 kom-
ponerar i dag för amerikanska artister. 
Videoproducenten Jonas Åkerlund 
född 1965 tillhör också detta kluster av 
musikmänniskor med internationell 
marknad.

Med de kommersiella satellitkana-
lerna för tv kom också ett genombrott 
för de riktigt välbetalda artisterna inom 
idrotten. Pengar börjar regna över 
sportartisterna, även de svenska.

Björn Borg föddes 1956 i Södertälje 
och fadern var handlare. Redan vid 18 
års ålder vann han Franska öppna mäs-
terskapen i tennis, en titel som han se-
dan tog sex gånger av åtta möjliga fram 
till 1981, och i Wimbledon regerade han 
hela fem år mellan 1976 och 1980. Kort 
sagt var han Sveriges främste profes-
sionelle idrottsman och den mest väl-
betalde dittills, trots att en rad fotbolls-
spelare och ishockeyspelare hade provat 
lyckan i olika utländska ligor och Inge-
mar Johansson född 1932 hade erövrat 
världsmästerskapet i tungviktsboxning. 
Borg har följts av en rad välbetalda 
svenska idrottsstjärnor främst i tennis, 
golf, ishockey och fotboll.  Fotbollspe-
laren Zlatan Ibrahimovic född 1981 ser 
ut att bli den mest välbetalde svenske 
sportartisten någonsin. 

Ungefär så ser en 150 års ekonomisk 
artistkavalkad ut i ett litet urval. Media 
har gradvis förändrats och artisterna li-
kaså. Vi väntar på en ny artistgeneration 
med starkare koppling till internet, som 
är den senaste stora tekniska media-
förändringen. YouTube förebådar en 
alternativ och snabb väg till berömmelse 
precis som den ännu nyare, svenska hy-
briden mellan radio och hemsida, med 
namnet Spotify. 

Det enda som är säkert är att föränd-
ringen fortsätter.

ronald fagerfjäll är ekonomijourna-
list, bl.a. ledarskribent på Dagens Industri 
och tidigare chefredaktör på Affärsvärlden. 
Han har skrivit flera böcker om näringsliv 
och näringslivshistoria, t.ex. ”Företagsle-
darnas århundrade” i tre delar. 
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Ur arkivet
I en skissbok från Bolinders meka-
niska verkstad under 1850-talet har nå-
gon kompletterat en fasadritning med 
streckgubbar. Slagskämpar, Blåkullahäx-
or och folk som ramlar ur fönstren har 
omsorgsfullt tillförts. Ofta föreställer 

man sig 1800-talet som en allvarligare 
tid och förvisso var papper och bläck 
dyrare än nu, men även då fanns det na-
turligtvis uttråkade konstruktörer eller 
kontorister som kunde roa sig med att 
rita streckgubbar när ingen såg på.
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Släpp örnen fri
Under krigs- och kristiden i samband med andra världs-
kriget fick vetemjöl inte säljas under något varumärke. 
Endast statlig förmalning var tillåten. Mot detta drev 
Kungsörnen en mångårig reklamkampanj. | edward blom

under andra världskriget införde 
staten inte bara ransoneringar, utan även 
andra inskränkningar i varuhandeln. En 
reglering var att vissa varor inte tilläts 
säljas under sitt eget varumärke. Exem-
pelvis fick vetemjöl endast saluföras som 
”Vetemjöl (enhetskvalitet)”. Förhopp-
ningen var troligen att efterfrågan skulle 
minska om konkurrensen mellan olika 
varumärken upphörde. Dessutom blev 
det lättare att fördela mjölet över landet. 

Bland dem som drabbades av den 
här regleringen var företaget bakom 
populära Kungsörnen, som hade inre-
gistrerats som varumärke redan 1929. 
Det lanserades ursprungligen av ett 
antal skånska kvarnar. Snart slog sig 
dessa samman till företaget AB Kvarn-
intressenter i Malmö, och även kvarnar 
i Halland och Värmland anslöts. Bola-
get blev därmed Sveriges största kvarn-
företag, med en fjärdedel av landets 
vetemjölsproduktion.

AB Kvarnintressenter i Malmö 
bestämde sig 1942 för att ta strid mot 
regeringens varumärkesreglering. Från 
och med nu gjordes kontinuerligt reklam 
såväl i vanlig veckopress som i bransch-
tidningar. Temat var att kungsörnen var 
fängslad. I bild fick man se den stackars 
örnen inburad och en liten pojke som 
stod och såg på den olyckliga fågeln.

Utsläppt – fast med boja
Det gick trots allt att känna igen 
Kungsörnens mjöl i butiken. Företaget 
var visserligen förbjudet att sätta ut 

namnet, men hur de bilder såg ut som 
prydde mjölpåsarna var inget som regle-
rades av lagen. Den ståtliga fågeln hade 
redan vid lanseringen fått en stiliserad 
form, i linje med dåtidens dramatiska 
estetik, och denna bild prydde påsarna 
även under krigsåren.

I augusti 1943 mildrades lagen något. 
Varumärken tilläts åter att skrivas ut på 
mjölförpackningarna, men bara med 
texten ”statsreglerad förmalning” under.  
AB Kvarnintressenter lät genast föränd-
ringarna speglas i reklamen: kungsör-
nen hade släppts ut, men bar en fotboja. 

Kungsörnen har lämnat sin bur ... 
efter 15 månaders fångenskap – men 
tillsvidare villkorligt. Först när den nu 
anbefallda statsreglerade förmalningen 
upphävs blir han helt fri.

Vad innebar då den ”statliga förmal-
ningen”? Jo, för att få vetemjölet att 
räcka till bestämde staten dels att en 
malningsmetod som gav mer, fast sämre 
mjöl, skulle användas – och dels att vetet 
skulle drygas ut med bland annat korn. 
En Kungsörnen-annons 1944 skriver: 

”Förmalningstekniken av idag är något 
av ett trolleri. Det gäller att av tillgäng-
liga råvaror skapa ett mjöl, som kommer 
förkrigskvaliteten så nära som möjligt.”

Reklamen publicerades både i tid-
ningar som ICA-tidningen, som vände 
sig till handlare och butiksanställda, 

och i vanlig dags- och veckopress. Det 
kan tyckas märkligt att man gjorde 
reklam under krigsåren, efterfrågan på 
mjöl var ju mycket större än utbudet på 
grund av varubristen. Men AB Kvarn-
intressenter tänkte långsiktigt och när 
freden kom hade de lyckats skapa ett 
varumärke som var starkare än någon-
sin tidigare.

Gratis vitaminer  
och frisläppt fågel
Till fredsåret 1945 kom nästa nyhet. 
Nu var mjölet näringsberikat, vilket 
sannerligen kunde behövas efter krigs-
årens matbrist. ”V-tecknet på påsar och 
säckar betyder alltså, att mjölet gratis 
fått ett extra tillskott av Vitamin B1 
och järn”. 

Det skulle dock dröja länge innan 
den statsreglerade förmalningen avskaf-
fades, eftersom myndigheterna ville 
hålla nere importen. Först sommaren 
1949 kunde reklammakarna i triumf 
skriva: ”Kungsörnen är fri och lyfter” 
och i bild skildra hur den stora örnen 
svävade ut över vidderna. Samtidigt blev 
det möjligt att tala öppet om vad den 
”statsreglerade förmalningen” egentli-
gen inneburit, något som under kriget 
varit en statshemlighet. 

Må vi hoppas att den är något vi ald-
rig behöver återse.

edward blom är Företagsminnens 
redaktör. Mat- och dryckeshistoria ligger 
honom särskilt varmt om hjärtat.
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Efter det att reklamens kungsörn först suttit i bur och sedan burit fotboja fick den så mot slutet av 1940-talet sin frihet. Annons i ICA-
tidningen 1949:7–8, ICAs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Gründerzeit – Grundartid
 
Under 2008 genomförde Historiska museet i Berlin den största utställning som 
gjorts över en näringslivshistorisk epok. Det var den tyska Gründerzeit-perioden, 
då näringslivet tog fart och borgerligheten växte i betydelse, som skildrades.  
Utställningens huvudansvariga kurator berättar här om sitt arbete med den  
uppmärksammade utställningen. | dr ulrike laufer

hur ställer man ut en Gründerzeit, 
en grundarepok? Är det överhuvudtaget 
möjligt att gestalta ett stycke närings-
livshistoria i en utställning? Hur kan 
man därtill ta hänsyn till den framväx-
ande arbetarklassens sociala problem 
och politiska representation? Och inte 
minst: vari ligger egentligen syftet med 
en sådan utställning; vad kan och bör 
föras vidare till dagens människor?

Under våren och sommaren 2008 spred 
Deutsches Historisches Museum i Berlin 
med utställningen Gründerzeit. Industrie- 
und Lebensträume zwischen Vormärz und 
Kaiserreich. 1848–1871 (Grundläggartid: 
Industri- och levnadsdrömmar mellan 
Vormärz och Kejsarriket 1848–1871) ljus 
över en viktig tidsepok, den så kallade 
Gründerzeit, grundartiden. Detta skede 
i historien kan betecknas som upptakten 

till den senare tyska framgångshistorien, 
ofta symboliserad av den industriella kva-
litetsstämpeln Made in Germany. I det 
här fallet var det dock inte, som i vanliga 
fall, tekniken och industrin som stod i 
fokus, utan enskilda individer som med 
entreprenörsanda och framtidstro bidrog 
till den – både med europeiska mått och 
internationella, exceptionella ekonomiska 
framgången i Tyskland.
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Under grundartiden utvecklades Tyskland till en ledande kemination där konstgjorda färger blev en viktig exportprodukt.  
Bild ur museikatalogen, se faktaruta.

Mer än hjältesaga
Intentionen bakom utställningen stod 
skenbart i strid med hur företagsarki-
varier och -historiker traditionellt har 
förstått sin uppgift. Den handlade näm-
ligen inte om att lyfta fram enskilda fö-
retagsgrundare och entreprenörer i den 
tidiga tyska industrialiseringen – hur 
märkvärdiga dessa personer än kan ha 
varit – utan om att gestalta en hel gene-
rations gärning. Det var en generation 
som alltsedan 1830-talet hade närt en 
bestämd vilja att övervinna clumsy old 
Germany, som det efterblivna Tyskland 
hånfullt kallades. Under reaktionstid, 
tyskt småstatsvälde och det nationella 
politiska misslyckandet med 1848 års 
revolution, där de framåtsträvande kraf-
terna ville forma ett modernt borgerligt 

samhälle, strävade man efter framsteg 
och välstånd för den snabbt växande 
befolkningen. Därutöver ville man till-
försäkra sig en god bit av den lockande 
kakan av industriproduktion och världs-
omspännande export, så som England 
och andra västeuropeiska länder hade 
gjort långt tidigare.

Syftet med utställningen var alltså 
ingalunda att presentera denna den tyska 
moderna industrins grundartid som en 
hjältesaga med de mest namnkunniga 
tyska företagarna i fokus. T.ex. genom 
att rada upp biografier över stålindu-
striföretagaren Alfred Krupp (idag 
ThyssenKrupp AG), pennfabrikanten 
Lothar Faber (idag Faber-Castell), köp-
mannen Friedrich Engelhorn (BASF:s 
grundare), matematikern och kemikern 

Carl Friedrich Zeiss (idag Carl Zeiss 
AG), symaskinfabrikanten Adam Opel 
(idag Adam Opel AG, ägt av General 
Motors), keramikproducenterna Eugen 
Boch och Nicolas Villeroy (idag alltjämt 
Villeroy & Boch) eller ”uppfinnaren” av 
den första industritillverkade böjträstolen 
Michael Thonet (idag Thonet GmbH). 
Vad initiativtagarna till utställningen 
ville göra var i stället att genom dessa 
och andra livsöden, frammana en epok-
bild som inte var centrerad kring de 
politiska makthavarnas historia utan som 
berättade entreprenörernas historia. En-
treprenörerna kom mestadels från bor-
gerskapet. För dem spelade under denna 
tid egennytta och allmännytta lika stor 
roll (åtminstone menade sig flertalet av 
dem vara av denna övertygelse). 
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Vidare riktade utställningen blicken 
mot grundargestalter av annan typ, 
nämligen grundare av politiska partier, 
ideella föreningar, folkbanker, konsum-
tionsföreningar, vetenskapliga institut, 
sportevenemang och kulturprojekt. Till 
den sistnämnda kategorin hörde den 
världsberömde kompositören Richard 
Wagner – grundaren av ett nytt slags scen 
för musikdrama i bayerska Bayreuth.

Båda dessa grupper (såväl företagarna 
som de som var verksamma i samhälle 
och politik) stod, som man har kunnat 
konstatera, ofta i familjär och social 
kontakt med varandra. De bildade ge-
mensamma nätverk där de understödde, 
finansierade och ömsesidigt främjade 
varandra. I det tidiga grundarskedet 
gällde detta även för de som grundade 
sociala och socialdemokratiska fören-
ingar eller partier. I många fall drog de 
själva som företagare eller självständiga 
mästare hela bördan av att försörja sina 
familjer. Denna vidare blick i utställ-
ningen, på en hel generation företagares 
verksamhet, placerade in deras livsvä-
gar, målsättningar och föreställningar i 
ett större samhälleligt sammanhang. 

Det medgav också ett större fokus 
på kvinnorna, som mestadels var verk-
samma antingen i rollen som engagerad 
medkämpe vid sin mans sida, eller i 
egenskap av självständiga eller självrå-
digt handlande företagare, förenings-
grundare eller grundare av i synnerhet 
välgörande och sociala initiativ.

Mindre tekniskt
Utställningens ekonomisk- och kultur-
historiska perspektiv lyfte i första hand 
fram själva de tillverkade produkterna 
i stället för, som brukligt, industriali-
seringsprocessen med dess tekniskt allt 
mer förfinade metoder. Inte ens ångma-
skiner, ångfartyg och lokomotiv visades 
enbart som, ur sitt sammanhang ryckta, 
förutsättningar för industrialiseringen. 
I stället presenterades de som produkter 

eller varor, för vars import man till en 
början helt eller delvis var beroende av 
England, men som snart började tillver-
kas i Tyskland och strax även exporteras. 
Maskinbyggnation, gruvdrift och me-
tallförädling bildade stommen i den in-
dustriella boomen, med mängder av ny-
startade företag särskilt i Ruhrområdet. 

Uppsvinget för den tunga industrin 
främjade i sin tur framväxten av järn-
vägsnät, rederier, hamnanläggningar 
och med tiden även livsmedelsindustri 
och industriell masstillverkning av 
konsumtionsvaror. Parallellt med denna 
process ledde vetenskap och bildning 
– ända ned till den konkreta nivåns 
utbildningar i olika hantverk – till 
ständiga förbättringar och förädlingar 
av produkterna, som började väcka allt 
större uppmärksamhet på världsutställ-
ningarna i metropoler som Paris och 
London.

Anskaffning av artefakter
Den huvudsakliga uppgiften för utställ-
ningens kuratorer bestod alltså i att få 
tag på typiska exempel på produkter 
från den aktuella tidsepoken och att 
komplettera dem med beskrivningar av 
produktionsförlopp, mönsterböcker och 
reklamblad, aktier, arbetsförordningar, 
framställningar av det företagande 
borgerskapets vardag, företagarpor-
trätt samt familjefoton. Och inte att 
förglömma de tidstypiska minnesföre-
målen och en stor mängd av överlastade 
jubileums-, trohets- och hedersgåvor 
som bär vittne om historicismen som 
tidsrörelse.

Ungefär en tredjedel av de utställda fö-
remålen hämtades från museets eget be-
stånd. Bara ett par år efter sitt grundande 
1987 fick Deutsches Historisches Museum 
som en följd av återföreningen överta 
beståndet från det nedlagda DDR:s 
Museum für deutsche Geschichte. Mu-
seet förfogar därför över en omfattande 
teknik- och socialhistorisk samling, som 

dessutom ständigt utvidgas genom dona-
tioner och inköp. 

Men de övriga utställningsföremålen 
var man tvungna att låna in, och alltså 
först leta upp. I slutet av 2006 presen-
terades utställningsprojektet i Archiv 
und Wirtschaft, tidskriften för det 
tyska näringslivets arkivväsen (utgiven 
av Deutsche Wirtschaftsarchive e.V.), 
där man bad företagsarkivarier att bi-
dra till projektet med lån ur företagens 
arkiv. Det gensvar man fick var mycket 
ringa. På många ställen var man, vilket 
har blivit klart i efterhand, osäker på 
huruvida utställningens intention kunde 
fås att harmoniera med företagens in-
tresse av en passande presentation och 
exponering. Här visade speciellt de hårt 
prövade regionala näringslivsarkiven 
ett extra stort engagemang. Men även 
många privata och vanligen mycket 
återhållsamma företagsarkiv öppnade 
till slut sina förråd och ställde ett stort 
antal värdefulla låneföremål till förfo-
gande för utställningen. De ingående 
och väsentliga frågorna upphörde 
förvisso inte att ställas angående vilket 
sammanhang utställningen skulle eta-
blera och hur allting skulle beskrivas i 
utställningskatalogen.

I slutändan inkom låneföremål också 
från institutioner som stadsmuseer och 
delstatsmuseer, offentliga arkiv, privata 
långivare och naturligt nog även från 
Deutsches Museum i München. Detta 
museum förfogar förmodligen över det 
mest betydande museibeståndet på om-
rådet, vilket hänger samman med dess 
grundande i början av 1900-talet på den 
tyska industrins mest framgångsrika ort.

Konsumtionsglädje  
och livsdrömmar
De utvalda föremålen arrangerades 
efter ett koncept som fokuserade på 
företagarnas och arbetarnas typiska 
dagsförlopp. Den första delen av utställ-
ningen, som också var den klart största, 

Motstående sida: Utställningen tog inte bara upp företagande och industri utan täckte 
borgerlighetens utveckling som stod bakom företagsundret. Här ett exempel på en utställd 
klänning från grundartiden. Bild ur museikatalogen, se faktaruta.
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I samband med utställningen gavs 
katalogen Gründerzeit. Indu-
strie- und Lebensträume zwi-
schen Vormärz und Kaiserreich 
1848-1871 ut på Sandstein Verlag, 
Dresden 2008, pris 49 euro. 
Dessutom har museipedagoger på 
Deutsches Historisches Museum 
tagit fram ett utmärkt och läro-
rikt häfte 
för ung-
domar.

ägnades åt dagens timmar. Det var en 
tid för företagsgrundande, arbete och 
handel. Under rubrikerna ”Arbete, ka-
pital och kunskap” och ”Konsumtions-
glädje” exemplifierades utvecklingen 
i olika branscher i näringslivet. En 
annan del, ”Livsdrömmar – samhälle 
och kultur under grundartiden”, sam-
manförde olika ämnen som närmast 
kan inordnas under kvällens timmar, 
som t.ex. de fenomen som hade att 
göra med privatliv och med sociala och 
politiska föreningar. Däri ingick också 
den viktiga frågan om hur ledningen av 
företagets verksamhet skulle överföras 
till nästa generation i familjen, och 
frågan om familjesolidaritet i företagar-
familjerna. Sista delen av utställningen 
kallades ”Natten”. Där avslutades den 
tidiga grundartiden med ett stort antal 
föremål som tillverkats med anledning 
av olika jubileumsfiranden. Samtidigt 
utgjorde detta början på en ny epok, 
i och med grundandet av Tyska riket 
som en politiskt samlad tysk stat 1871 
och startandet av en uppsjö av firmor 
av nytt slag, däribland moderna privat-
banker och aktiebolag.  Med hjälp av en 
”grundartidsgata” knöts utställningens 
olika delar ihop med varandra. Här 
behandlades ämnen som det nya landets 
offentliga liv och trafikutveckling, den 
framväxande arbetarrörelsen och även 
aktuella politiska rörelser.

Utställningens enkla och tydliga 
koncept där över 770 utställningsföremål 
presenterades på en yta av mer än 1 000 
kvm var särskilt uppskattat av skolelever, 
som tyckte att utställningen var begriplig 
och lätt att följa. Sammanlagt hade den 
över 42 000 besökare. Och det hade väl 
varit ännu fler om inte utställningspe-
rioden hade legat under skolornas som-

marlov. Många lärare skulle gärna ha 
tagit med sina klasser till de museipeda-
gogiska sidoarrangemangen, vilket blev 
omöjligt på grund av denna tidskrock. 
Det kan påpekas att det nog är första 
gången som det i läroplanen ingående 
ämnet ”industrialiseringens historia” 
förklaras för eleverna ur ett företagshis-
toriskt perspektiv. Därmed bidrar det till 
att skapa förståelse för företagande och 
entreprenörsanda också i skolorna.

Diskussioner och  
kommunikation
Särskilt i diskussionerna mellan besö-
kare, och i anslutning till sidoarrange-
mangen, blev det tydligt att det fanns ett 
stort behov av information och diskus-
sioner kring denna tematik, förmodligen 
bland annat på grund av de nödvändiga 
eller redan inträffade ekonomiska för-
ändringarna som hänger ihop med den 
så kallade ”globaliseringen”. 

Redan på 1800-talet – närmare 
bestämt i början på 1870-talet, då män-
niskorna inte minst i det nygrundade 
Tyska kejsarriket befann sig mitt i den 
vildaste eufori – skakades den industria-
liserade världen av en stor internationell 
finanskris. Profithungriga spekulanter 
och försiktiga småinvesterare lika väl 
som nystartade verksamheter och eta-
blerade företag – alla tvingades de utstå 
risker, förluster eller bankrutter i en 
situation som på många sätt liknar det 
vi idag upplever. 

Utställningar är platser som passar 
utmärkt för kommunikation. Fenomen 
som är gemensamma, återkommande 
och som har visat sig bestå tidens tand 
kan där presenteras och diskuteras, och 
därmed väcka förtroende. Särskilt i en 
tid av ekonomisk kris och omvälvning 

kunde man önska att det fanns f ler ut-
ställningar om den ekonomiska histori-
en – även i ett europeiskt sammanhang, 
ty företagen i europeiska länder var 
redan på 1800-talet i hög grad beroende 
av varandra, liksom hela den industri-
ella utvecklingen. Den europeiska iden-
titeten kom bland annat att präglas av 
den europeiska industrin, konsumtionen 
och exportekonomin. För att bygga på 
detta och föra utvecklingen vidare mås-
te man inte bara övervinna den aktuella 
ekonomiska krisen, utan även bevara 
minnet och traditionen av detta arv.

dr ulrike laufer arbetar sedan 1985 
som historiker och utställningskurator för 
museer, arkiv och företag och var huvudan-
svarig för den stora utställningen i Berlin. 
Nu arbetar hon med en utställning om 
staden Essen, ”Kruppstaden”, till det  
Europeiska kulturhuvudstadsåret 2010.

Översättning: Fredrik Linde
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40 år gammalt  
kalvkött!

I Centrum för Näringslivshistorias sam-
lingar finns inte bara arkivhandlingar och 
fotografier, utan även en hel del föremål ur 
näringslivets historia. Vi har dykt långt in 
i föremålsrummen och kommer under året 
presentera ett udda föremål per nummer. 

En av de minst smakfulla artefakterna 
hos Centrum för Näringslivshistoria 
är denna glasburk med kalvkött från 
1960-talet. Man får anta och hoppas att 
det ligger i formalin som har gjort att det 
inte ruttnat fullständigt. 

Burkarna användes vid undervisning i 
varukunskap på Köpmannainstitutet, en 
organisation som grundats av Köpman-
naförbundet för att utbilda butikspersonal 
och handlare. En av institutets drivande 
krafter, Gunnar Hellebro, bevarade en 
stor mängd material från verksamheten, 
vilket senare donerats av hans döttrar till 
Centrum för Näringslivshistoria.

Udda föremål
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Recensioner i urval
börje isakson är journalist och förfat-
tare med förflutet på Teknikens Värld, 
Månadsjournalen och Dagens Industri. 
Han har bl.a. recenserat litteratur och 
skrivit böcker om historia.

Superswede. Hagströms gitarrer 50 år av mikael jansson, reverb 
denna vackra bok är späckad med 
bilder och fakta om Hagströms olika 
gitarr- och elbasmodeller. Men den av-
slöjar inte speciellt mycket om företaget 
Hagströms.

Det framgår emellertid att det starta-
des i Älvdalen 1925 av Albin Hagström, 
som började handla med dragspel. 
Under 1930-talet startade han även 
tillverkning av dragspel, en verksamhet 
som kulminerade under 1950-talet då 
företaget hade över 400 anställda.

Mot slutet av 1958 började man också 

tillverka gitarrer, och drygt 10 år senare 
producerades det sista dragspelet. Gi-
tarrtillverkningen blomstrade fram till 
början av 1980-talet, då den japanska 
konkurrensen blev för svår. 1983 gjorde 
man sitt sista stränginstrument. Då 
hade företaget i Älvdalen sammantaget 
producerat 128 538 gitarrer och elbasar, 
samt en del mikrofoner och förstärkare. 
Det mesta såldes på export.

Men varumärket Hagströms lever 
vidare – nu på instrument byggda i 
Kina. 

denna skrift har en missvisande ti-
tel. Detta är ingen saga utan en gedigen 
bild- och faktaspäckad företagshistoria 
som dessutom innehåller avsnitt om 
Sveriges politiska och ekonomiska 
utveckling under 1900-talet. Bakom 
den ligger gedigna arkivstudier bl.a. på 
Centrum för Näringslivshistoria.

Håkan Wall berättar om fyra en-
treprenörer verksamma under slutet av 
1800-talet: smeden J.P. Petterson, som 
uppfann skiftnyckeln och startade till-
verkning av verktyg, f läktar och annat; 
filaren Frans Wilhelm Lindqvist, som 
uppfann ett osfritt spritkök; sjömannen 
Johan Viktor Svensson, som började se-
rietillverka spritköken med det inte helt 
okända namnet Primus; och montören 
Berndt August Hjorth, som visade sig 
vara en genialisk försäljare.

Hjorth såg till att få ensamrätt på 
försäljning av spritköken och J.P. Pet-
terssons verktyg. Ur detta växte så 

Sagan om Bahco av håkan wall, enköpings kommun  

småningom Bahco, som kring 1918 var 
ett av Nordens största företag med 1 225 
anställda.

Då hade J.P. Pettersson pensionerat 
sig – och startat på nytt med ännu en 
uppfinning: pendelarmaturen Triplex.

AB Bahco börsintroducerades 1956. 
Tio år senare köptes Primus av konkur-
renten AB Sievert Apparater, ett företag 
som fortfarande blomstrar på världs-
marknaden.

Under 1980-talet försökte Bahco inter-
nationalisera. Det ledde till stora förlus-
ter, SHB:s investmentbolag Promotion 
tog över och året därpå såldes Bahco 
Ventilation till Svenska Fläkt (som se-
nare köptes av ABB). Utförsäljningen 
fortsatte 1991 då Sandvik köpte Bahco 
verktyg, som 1999 såldes till amerikanska 
Snap-on Incorporated. Och 2001 såldes 
ABB Fläkt till Global Air Movement.

I dag tillverkas inte längre några 
skiftnycklar i Enköping. Bahco, som 

1965 sysselsatte närmare 1 600 personer 
i staden, är borta. Men Enköping har 16 
mindre företag med rötter i gamla Bah-
co. De sysselsatte 328 personer 2007.

Slutet på Sagan om Bahco är kanske 
inte helt lyckligt men typiskt i globali-
seringens tidevarv. Och att läsa den är 
både intressant och lärorikt.
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Fabrikör Axel Holstensson.  
Grundare av Radio- och TV-fabriken Luxor av sören hjelm, hj information

detta är en levande och intressant 
skildring av hur Luxor föddes, utveck-
lades och avvecklades.

Axel Holstensson arbetade som 
elektrisk montör tills han 1918 öppnade 
Motala Elektriska Byrå med hjälp av 
förtjänsten han gjorde genom att sälja 
en uppfinning till ASEA.

1923 var han nära konkurs och i ett 
försök att undvika den började han 
bygga radioapparater tillsammans med 
sin bror, och registrerade då firmanam-
net Luxor.

Framgången kom snabbt, Luxor 
växte och i slutet av 1930-talet komplet-
terades produktionen med egna butiker 
(som flest 22 stycken).

Axel Holstensson följde den tekniska 
utvecklingen noga. 1934 presenterade 
Luxor den första skivväxlaren i Europa, 

här får vi ta del av berättelsen om 
Junex konfektionsfabrik i Huskvarna 
men – skriver författaren – ”den företags-
ekonomiska biten har jag lämnat därhän”.

Det innebär att boken främst handlar 
om människorna på Junex, byggna-
derna, arbetsvillkoren, umgänget på 
arbetsplatsen med mera. 

Kerstin Cewers skildrar också gan-
ska utförligt företagets framväxt och 

Det Vita Slottet vid Vättern. En bok om Junex  
av kerstin cewers, jönköpings läns folkrörelsearkiv  

porträtterar företagarfamiljen, främst 
Junex färgstarke grundare och chef John 
Hjelme-Lundberg, och ett stort antal av 
de anställda.

Men närmare information om de 
överväganden och beslut som ledde till 
framgångar och senare till de problem – 
utöver konkurrensen från låglöneländer 
– som slutade med försäljning 1970 får 
vi inte.

Mitt liv på den säkra sidan av åke andersson, ar media 
åke andersson ägnade hela sitt yr-
kesmässiga liv åt Securitas och detta är 
hans berättelse. Han började redan 1965 
som servicemontör och avancerade med 
tiden till bland annat säljare, regional-
chef i Stockholm, vice vd för Securitas 
Teknik, och avslutade 2006 sin karriär 
– efter 41 år och 24 dagar – som infor-
mationschef.

Även om det inte står utskrivet ut-
tryckligen anar jag att Åke Andersson är 
ett mycket välkänt och aktat namn inom 
säkerhetsbranschen. Men han målar med 

bred pensel. Här antyds förhandlingar, 
teknikutveckling, affärer, ägarbyten och 
uppköp, men som icke branschkunnig är 
det svårt att reda ut turerna.

Det är synd, för även om Åke  
Anderssons liv är intressant – och 
ett bra exempel på den klassresa som 
många 40-talister har gjort – så hade 
det känts bra med lite mer information 
om Securitas resa från familjeföretag 
med tjuvlarm till börsföretag med hel-
täckande säkerhetssystem – och ägare 
av legendariska Pinkerton i USA. 

1949 lanserade man bandspelare (med 
tråd), 1955 började Luxor tillverka tv-
apparater (reguljära tv-sändningar inled-
des 1956), 1969 var det dags för färg-tv-
produktion och redan under 1970-talet 
började man tillverka datorer.

Men fabrikör Holstensson var en 
man som ville ha kontroll. De vd:ar som 
tillsattes hade begränsat manöverut-
rymme och börsintroduktion var han 
inte intresserad av. Det straffade sig 
när fabrikören åldrades och insjuknade. 
1973, när Luxor firade 50-årsjubileum 
och var framgångsrikare än någonsin 
med drygt 2 000 anställda, var han 
84 år. Tre år senare vände allt. Luxors 
anläggning i Motala brann och några år 
senare redovisade företaget stora förlus-
ter, bland annat beroende på överkapa-
citet och ledningsproblem.

År 1979 tog staten över Luxor och 
några månader efter övertagandet avled 
Axel Holstensson.

Sören Hjelm blandar skickligt per-
son- och företagshistoria i sin bok om 
den ganska okände fabrikören bakom 
ett på sin tid mycket välkänt varumärke.
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Aktuell forskning

Näringslivshistoria i ett internationellt 
och komparativt perspektiv

tom petersson är fil. dr och docent vid Ekonomisk-
historiska institutionen vid Uppsala universitet. 
Ett av hans huvudintressen är utvecklingen av det 
svenska finansiella systemet från början av 1800-talet. 
Ett annat är betydelsen av nätverk inom svenskt 
näringsliv.

näringslivs och företagshistoria, 
eller ”business history” som den engel-
ska samlingstermen lyder, har under de 
senaste 15 – 20 åren varit en blomstrande 
del inom den ekonomisk-historiska 
forskningen, både i Sverige och inter-
nationellt. Det finns naturligtvis många 
orsaker till framgången, och det är inte 
ämnet för denna recension, men en up-
penbar anledning är att ett stort antal 
forskare samlats kring ett begränsat 
antal forskningsfrågor och koncentrerat 
sina insatser till dessa. Vilka forsk-
ningsfrågorna varit och hur disciplinen 
business history vuxit fram och föränd-
rats är temat för The Oxford Handbook 
of Business History. En av bokens två 
redaktörer är Geoffrey Jones, professor 
på Harvard Business School. Jones har 
tagit över rollen som den starkast ly-
sande stjärnan inom den internationella 
forskningen efter den legendariske  
Alfred D. Chandler (1918–2007), som 

The Oxford Handbook of Business History  
av geoffrey jones & jonathan zeitlin (redaktörer), oxford university press

dock på mer än ett sätt fortsätter att 
sätta sin prägel på ämnet. 

De multinationella storföretagens be-
tydelse för den kapitalistiska ekonomins 
utveckling i västvärlden, framför allt 
i USA, Tyskland och Storbritannien, 
var Chandlers signum framför allt, och 
forskningen kring ”Big Business” är i 
högsta grad fortfarande livaktig. Med 
hänsyn till den svenska företagsstruk-
turen sedan sekelskiftet 1900 – med ett 
fåtal, dominerande storföretag, ett litet 
antal mellanstora företag och hund-
ratusentals småföretag – är det inte så 
märkligt att också svenska forskare har 
hängivit sig åt det chandlerska forsk-
ningsparadigmet. 

Boken är uppbyggd kring fyra hu-
vudteman: angreppssätt och debatter, 
företagsformer, företagens funktioner 
och företagens samspel med det om-
givande samhället. I sammanlagt 25 
kapitel avhandlas allt från ekonomiska 

teorier inom business history, familje-
företagande, teknik och innovationer, 
entreprenörskap till bolagsstyrning 
och företagskultur. Ansatsen är själv-
klart mycket ambitiös, konstigt vore 
det annars, och en lång rad konkreta 
exempel förhöjer läsvärdet. Huvud-
invändningen mot boken har med 
Chandlers långvariga dominans inom 
business history-ämnet att göra; hans 
fokus på ett begränsat antal västeko-
nomier gör att nya, växande ekonomier 
– i Latinamerika, Afrika och Asien, 
och inte minst de så kallade BRIK-
länderna (Brasilien, Ryssland, Indien 
och Kina), hamnar i skymundan också 
i denna bok. För den som är det minsta 
intresserad av näringslivshistoria är 
dock detta en närmast oundgänglig 
bok. Priset är naturligtvis ett hinder. 
I dagsläget tar internetbokhandlarna 
runt 1 000 kronor för boken, men den 
är värd sitt pris. 
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I Creating Nordic Capitalism – The Bu-
siness History of a Competitive Periphery 
tar ett femtontal forskare från fyra 
nordiska länder (Sverige, Finland,  
Norge och Danmark – Island är alltså 
exkluderat) ett samlat, och även här 
i hög grad ambitiöst, grepp på nä-
ringslivets förändring från mitten av 
1800-talet fram till idag. Boken är upp-
byggd med länderspecifika introduk-
tionskapitel som tecknar den generella 
ekonomiska och politiska utvecklingen. 
Därefter följer i två separata kapitel 
fallstudier av företag som är karakte-
ristika för respektive land. Således får 
vi i den svenska delen läsa om familjen 

Wallenbergs stora inf lytande över 
svenskt näringsliv i kombination med 
en djupstudie av ett av 1900-talets mest 
framgångsrika svenska storföretag: 
ABB (ASEA). I de finländska fallstu-
dierna är det Nokia och skogsföretaget 
Stora Enso som är i centrum medan 
Carlsberg är ett av de danska företag 
som studeras. Också i denna bok gör 
sig alltså arvet från Chandler tydligt 
påmint, i formen av ett starkt fokus på 
storföretagens betydelse. 

Men även Creating Nordic Capitalism 
har stora förtjänster. Särskilt väl fungerar 
det komparativa anslaget, som underlät-
tar försöken att utröna vad det är för 

speciellt med den nordiska kapitalismen 
som gjort att dessa länder – perifera och 
små som de är i den globala ekonomin – 
klarat omställningen från industri- till 
tjänstesamhälle som väl de gjort. Till 
en av bokens slutsatser hör att man inte 
kan tala om en nordisk form av kapita-
lism, utan snarare två varianter av den. 
Till den ena hör Sverige och Finland, 
med tydligare fokus på storföretagande 
inom tillverkningsindustrin och ett mer 
homogent och centraliserat näringsliv 
överhuvudtaget, och till den andra såle-
des Danmark och Norge, med betydligt 
större inslag av småskaligt entreprenör-
skap och råvarubaserade företag. 

Creating Nordic Capitalism  
– The Business History of a Competitive Periphery  
susanna fellman, martin jes iverssen, hans sjögen och lars thue  
(redaktörer), palgrave macmillan
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AGA Gas AB
Agria Djurförsäkring
Ahlbins Patentbyrå
Ahlsell
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval 
ALMI Företagspartners Stockholm 
Anders Otto Swärds Stiftelse
AP-fastigheter
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Astra Zeneca 
Atlas Copco
Barnens Bokklubb
AB Wilhelm Becker
BEEP
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm 
Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och 

Utbildningsfond 
Bonnier AB
Bostadsförmedlingen
Stiftelsen Branschorganisationernas kansli
Brandkontoret
AB Bruzaholms Bruk
Busslink Sverige AB 
Båstads Gymnasium
Carl Lamm AB
Carlsberg Sverige
Christenson Roth Advokater
Advokatfirman Cederquist KB
Cederroth International
Chefsekreterarna Stockholm
Christenson AB, Advokat 
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic
Edita Norstedts Tryckeri
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
ELFA
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Telefon AB L M Ericsson
Esselte 
FABEGE
Familjebostäder
FAR
FAR SRS Förlag AB
FERA Ljuskultur
Flood Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
FR i Stockholms län AB
Fritidsbranschernas Service AB
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens Arbetsgivare- 

organisation
Försäkringsförbundet
Försäkringsföreningen
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Gröna Lunds Tivoli
Grönköpings Veckoblad
Hakon Invest AB 
Hald & Tesch Brand 
Hamilton & Co Advokatbyrå
Handelsbanken
Handelshögskolan i Stockholm
H & M Hennes & Mauritz AB
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Heidelberg Sverige 
Henkel Norden AB
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm

IKEA
Industri- och Kemigruppen
Institutet för Näringslivsforskning
Informationsförlaget Heimdahls 
Institutet för värdering av fastigheter
Investment AB Kinnevik
JCDecaux Sverige AB 
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
Konstnärernas Riksorganisation
Kooperativa Institutet
Kraft Foods Sverige AB
Köttbranschens Riksförbund
Landahl Öhman Advokatbyrå AB
Landshypotek 
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Lindberg & Saxon HB, Advokatfirma
J.A. Lindblads Bokförlags AB 
Linde Gas Division
Livsmedelsföretagen
Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB
Ivar Lundh & Co 
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringsbolagens AB
Magnusson Advokatbyrå
Markaryds kommun 
Mariebergs Arkivbyrå 
MAQS Lawfirm AB
Martin Olsson HAB
Metallgruppen MEGAB
Micasa 
MQ/Jaller Klädcenter AB
Mr Trend Writing Unlimited AB
Natur & Kultur
NCC 
Nordea
Advokatfirma Nordia KB
Nordiska Kompaniet 
Norstedts Juridik
Nordstjernan 
P A Norstedt & Söner 
Nova AB, Advokatfirman
Nynäshamns Ångbryggeri, Intresseförening
Odhner & Co Belysning 
Osram 
Packhuslaget 
Pensionsstiftelsen Mervärde
Pensionsstiftelsen Optimal
Plåtslageriernas Riksförbund
Primus 
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Propeller
Roth, Advokatbyrå Peter
Röda Korsets Sjuksköterskekårs Intresse-

förening
Sackemark AB, Advokatfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB 
Scandinavian Airlines System (SAS)
Schering-Plough 
SCA
SEB
Setterwalls Advokatbyrå
Scandinavian Institutes for Administrative 

Research (SIAR) Sievert AB
Silversmeden Giertta AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia 
Skanska AB
Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear 

Sollentuna Kommun
Sparinstitutens Pensionskassa
Spendrups Bryggeri AB
Spårvägens Idrottsförening
Stockholms Bleck & Plåtslagarmästareförening
Stockholm Business Region AB
Stockholm Globe Arena 
Stockholm Saltsjön
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem 
Stockholmsmässan 
Stokab 
Strömma Turism & Sjöfart AB
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form 
Svensk Handel 
Svensk Mjölk
Svensk Pantbelåning 
Svenska Bankföreningen
Svenska Bostäder
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bryggareföreningen
Svenska Filmklubben
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Försäkringsföreningen
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk-Thailändska Föreningen
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska Pappers- och 

Cellulosaingenjörsföreningen
AB Svenska Shell 
Svenska Spel
Svenska Trävaruproducenter
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Trähusfabrikanter
Swedbank 
Systembolaget
SYVAB, Sydvästra Stockholms- 

regionens Va-Verks AB
Sällskapet för Folkundervisningens Befräm-

jande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Teknikföretagen
Stiftelsen Telefondirektören H.T.  

Cedergrens Uppfostringsfond
Stiftelsen Tornspiran
Tendorf, Advokatfirma Thomas
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Trafikförsäkringsföreningen
Transportgruppen
Trygghetsfonden
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige 
Uppfinnarkollegiet
Veteranklubben Alfa
Vin & Sprithistoriska Muséet
V&S Group
Volvo
Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse
Widell AB, Advokat Anna Stina
AB P Wikström J:r
W&Ö, Advokatfirman
ÅF AB
Åhléns 

Nya medlemmar är rödmarkerade. 
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