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ledaren

Historiska fel

vissa fel tycks ha en nästan magisk 
kraft att tränga sig förbi alla kontroller. 
Tidskriften Företagsminnens texter 
redigeras alltid av mig själv, kontrolläses 
ingående av ansvarig utgivare, 
genomläses av ytterligare minst en, men 
oftast f lera kollegor och fullständigt 
skrutineras slutligen av två lektorer i 
Lund för att även minsta lilla stav- och 
skrivfel skall försvinna. Dessutom 
brukar min far, som är gammal lärare, 
alltid lusläsa mina egna texter innan 
de går i tryck. Och ändå ... I förra 
numret lyckades vi släppa igenom 
dumheten att Gustaf VI Adolf skulle 
vara farbror till vår nuvarande kung, fast 
han naturligtvis är farfar. Hur kunde 
jag från början skriva en sådan sak? 
Och hur kunde felet bli kvar trots alla 
kontroller? Jag har ingen förklaring, ber 
bara om ursäkt.

Dock var det synnerligen gläd-
jande att märka hur många som läser 
Företagsminnen så fort den dimpt ner 
i brevlådan. Den vanligtvis ganska 
anonyma läsarskaran fick plötsligt 
åtskilliga konkreta ansikten, i två–tre 
dagar blev jag fullständigt nedringd och 
nedmejlad med glada läsare som öns-
kade komma med en artig liten påpekan 
om vårt ohemula misstag ... Vi må hop-
pas att detta nummer inte ger upphov 
till några liknande folkstormar. Temat 
nu är biografier och vi har såväl ett par 
artiklar om biografiskrivande i sig som 
flera biografiska texter om enskilda 
personer. 

Staffan Thorsells artikel berör sär-
skilt problematiken om hur opartisk 
en biografi kan vara. Även i Centrum 
för Näringslivshistorias verksamhet 
uppkommer ibland frågan om hur vi 
kan vara oberoende. Också vi får vår 
försörjning genom olika uppdrag som 

våra medlemsföretag betalar för även 
om vi är en ideell förening. Svaret 
måste bli att både helt fri forskning 
och ett fullständigt oberoende av 
omvärlden nog bara finns i teorin. 
Att frisera historien vore naturligtvis 
otänkbart, men däremot kan urvalet 
och vilka frågor som ställs påverkas 
av företaget som bekostar studien. Vår 
erfarenhet är dock att företag är mer 
intresserade av att historia berättas än 
av detaljer i innehållet. 

En alls inte opartisk historieskildring 
tycks sorgligt nog Historiska museet 
i Stockholm stå för. Jag har ännu inte 
hunnit besöka utställningen själv, men 
av Anders Johnsons debattartikel förs 
tankarna snarare till ett propagandaut-
skott anno 1968 än en modern, veten-
skaplig och oberoende kulturinstitution 
år 2010. Det är i sanning dags att få till 
en debatt om skildringen av det svenska 
1800- och 1900-talen!

I år kommer Företagsminnens utgi-
vare Centrum för Näringslivshistoria 
för första gången att närvara på Bok- 
och bilioteksmässan i Göteborg. Jag 
personligen kommer att finnas i mon-
tern stora delar av tiden och även 
hålla ett halvtimmes 
kåseri där varje dag. 
Så, väl mötta! För 
föredrag och andra 
aktiviteter se före-
sten gärna CFN-
bloggen på vår 
hemsida, se 
adress till 
höger.

edward blom huvudredaktör
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Omslaget: Svenskar i Afrika: Evert 
Larsson vid Lamco kraftstation i Nimba, 
Liberia håller en pytonorm 1963. På 
orginalfotot som här är beskuret skymtar 
även landsmannen Sven Rude Krantz 
vid Gränges Hedlund. Gränges-Hedlunds 
historiska arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.
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augusti 1922 och förbudsmot-
ståndarna vann med ytterst 
små marginaler. Denna och 
andra affischer hade en av-
görande betydelse för valets 
utgång. Carlsberg Sveriges 
arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.
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Vimmelbilder från boksläppet av Jan Strömans bok Karosseri-
makare vid Vinterviken, s 33.

Med en framsynt fingertopps-
känsla lyckades föreningen 
Mjölkpropagandan förena 
reklam med folkhälsa och 
den nya tidens medier. På 
1930-talet var deras bil-
burna mjölkbar ett effektivt 
propagandaverktyg där 
musik, fotografier och gra-
tis mjölk användes för att 
övertyga svenska folket att 
bli mjölkdrickare, s 27.

Berättelserna om de svenska företagen och deras ledare spänner 
från det naivt insmickrande till det avslöjande och inträng-
ande, s 16.
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Herrarna på stegen heter uppifrån Erik 
Mahrs, Bengt Nyström, Levander, 
Arnbratt, Sven Heinby och brandchef 
Jon Nordström. De ingick i AGA Li-
dingöfabrikens egen brandstyrka med 
brandbil som fanns på fabriksområdet, 
detta utöver den ordinarie brandkåren 
på Lidingö. Det fanns fog för försiktig-

heten – man tillverkade både acetylen 
och syrgas i AGA:s fabrikslokaler. Trots 
försiktighetsåtgärder drabbades fabri-
ken av flera storbränder, varav den mest 
förödande skedde 1915 då maskinverk-
staden nästan totalförstördes. Bilden 
kommer ur AGA:s historiska arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria.

Ögonblicket
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krönikan | elise claeson

Thomas 
Holloways minne 
lever för evigt

verkligheten överträffar dikten, sägs det. Därför är 
det inne att läsa biografier, menar förlagen. Folk vill läsa 
böcker som handlar om människor som funnits i verklig-
heten, inte bara i fantasin. Men oftast behövs inte ordrika 
biografier för att berätta om verkligheten. Den talar till 
oss ändå. De mest minnesvärda människorna har lämnat 
oförglömliga, konkreta minnesmärken efter sig: en del 
genom sina skapelser: konstverk, musikstycken, företag; 
andra genom att skapa något evigt med de pengar de tjänat. 
Verkligheten överträffar oftast biografierna.

I kapitalismens och industrialismens födelseland England 
blev jag i somras påmind om de imponerande minnesmärken 
som de första industrialisterna lämnat efter sig. 

Jag var inbjuden att fira min dotters Bachelor of Arts-
examen vid Royal Holloway, ett av Londonuniversitets större 
colleges, i närheten av Windsor. 

Namnet är inte ett ortsnamn, utan en påminnelse om 
att huvudbyggnaden, en av världens mest spektakulära 
universitetsbyggnader , skapades av Thomas Holloway, en av 
det viktorianska Englands rikaste män. 

Holloway (1800–1883), som var son till en bagare, blev mil-
jardär på mer eller mindre effektiva patentmediciner, som han  
sålde via annonser i pressen. Han var en av de första företagarna 
som framgångsrikt utnyttjade medierna i sin marknadsföring. 

Men idag minns ingen hans skumma piller och braskande 
annonser. Redan under sin livstid ville Thomas Holloway 
skapa en annan minnesbild av sig själv – filantropen Thomas 
Holloway.

Det finns mig veterligt bara en biografi om denne ex-
centriske entrepenör och den heter mycket riktigt Thomas 

Holloway: Victorian Philanthropist. Förmodligen samlar den 
damm i något universitetsbibliotek

Nej, Thomas Holloways minne lever för evigt i hans 
konkreta ”gåva till nationen”: Royal Holloway College. 
Universitetet invigdes av självaste drottning Victoria 1886 
(därav ”Royal” i namnet) och var ända till 1945 ett college 
för kvinnor. Thomas Holloway var före sin tid i många av-
seenden. Inspirerad av sin fru ville han att kvinnor skulle få 
tillgång till högre utbildning. Eftersom de befintliga akade-
mierna dominerades av män och oftast antog män, behövdes 
det en man med ekonomiska muskler och politiska kontakter 
för att ändra på det. 

Pengar och kungligt beskydd gav status och makt att för-
verkliga ett för samtiden radikalt projekt.

”Where tradition meets innovation” stod det på en ban-
deroll i universitetskyrkan under examensceremonin. Det är 
universitetets motto idag och sammanfattar ganska väl den 
förening av gammalt och nytt, bakåtblickande och föränd-
ring, som Thomas Holloway personifierade.

Kapitalismen är inte alltid samhällsbyggande; det är oklart 
om Holloways piller gjorde engelsmännen friskare. Men hans 
önskan att förbättra sitt eftermäle och ge något tillbaka till 
nationen gjorde kapitalisten Holloway till samhällsbyggare.

Inne på borggården tronar statyer av makarna Holloway 
och drottning Victoria. Glöm inte de verkliga människorna 
som formade historien och framtiden, säger de till oss.

elise claeson är socionom, fri skribent och kolumnist på 
Svenska Dagbladets ledarsida. Författare till boken "Mamma@
home" (Norstedts/Prisma 2006).
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Noterat
Historien följer med in i digitala eran
Den 24 augusti invigde Centrum för Näringslivshistoria ett 
digitalt företagsarkiv i närvaro av bl.a. Peter Wallenberg jr. Se 
bilder på s. 32! Behovet att kunna arkivera historiskt digitalt 
material inom näringslivet har funnits i flera decennier, och 
äntligen finns nu ett riktigt digitalt allframtidsarkiv som både 
vilar på en trygg teknisk lösning och följer de arkivvetenskap-
liga principerna. Webbsidor, bilder, filmer, skisser och annat 
som bara finns i digital form kan nu bevaras långsiktigt i sin 
ursprungliga form. Ericsson, Electrolux och H&M hör till 
dem som från starten deponerat material i arkivet. 

Det digitala företagsarkivet har möjliggjorts genom 
stöd av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs 
Minnesfond samt genom partners som IBM. På invig-
ningen som hade formen av ett seminarium uppmärk-
sammades särskilt de digitala designarkiven, varför bl.a. 
Margareta van den Bosch från H&M och professor em 
Lars Lallerstedt talade.

Anders Johnson  
får utmärkelse
Skriftställaren Anders 
Johnson har tilldelats 
Svenskt Näringslivs pris 
till Curt Nicolins minne 
år 2010 för sin bok Fånga 
Platsen som utgivits i 
samarbete med Centrum 
för Näringslivshistoria. 
Motiveringen lyder: 

Anders Johnson är den främste skildraren av 
svensk, lokal näringslivshistoria och hans bok "Fånga 
platsen’" är ett utomordentligt betydelsefullt bidrag till 
historien om det svenska företagandets många rötter. 
Boken bygger på många års resande land och rike runt. 

Den imponerande produktive skriftställaren har 
sammantaget skrivit ett 100-tal böcker, varav en stor 
del berör näringslivets historia. Många är vidare de som 
fängslats av hans entusiastiska föredrag. Företagsminnen 
gratulerar till den välförtjänta utmärkelsen. 

IKEA-katalogen 60 år!
IKEA firar 60 år med sin världsberömda produktkata-
log. Den första katalogen, så som vi känner den, kom 
1951. Men egentligen är IKEA-katalogens historia 
äldre än så; redan i slutet av 1940-talet började Ingvar 
Kamprad skicka reklamblad till sina kunder med hjälp 
av adressregister han hade byggt upp under åren. Så 
småningom utvecklades reklambladen till en katalog 
och IKEA blev plötsligt en postorderfirma. Sedan dess 
har IKEA-katalogen blivit en tradition i svenska hem.  
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Fantastiska dagböcker
Professor Görel Cavalli-Björkman har beslutat att 
donera sin fars, Lars-Erik Thunholms, dagböcker till 
Centrum för Näringslivshistoria. Det rör sig om 52 
handskrivna anteckningsböcker med svarta vaxduks-
pärmar vars innehåll är av stor vikt för den svenska 
näringslivshistoriska forskningen. Lars-Erik Thunholm 
spelade en betydande roll i det svenska näringslivet, 
bl.a. som mångårig vd och ordförande för SE-banken 
(med föregångare), vd i industriförbundet och med-
lem av en rad styrelser. Här på bilden ses han möta 
USAs f.d. utrikesminister Henry Kissinger i början av 
1980-talet.

POLITI(S)KA  
FÖRETAG
Så här i valtider kan man minnas att arbetarrörelsen 
under några decennier satsade hårt på att driva egna 
företag inom reklam- och opinionsbildningsområdet. 
År 1947 startade exempelvis Folkreklam, som annonse-
rade i Folkets Hus och Folkets Park, av Sven Rydstedt, 
ivrigt påhejad av Sven Andersson, då ombudsman i 
Göteborg. 

Folkreklam blev ARE-bolagen, med utomhusreklam 
i storformat och egen reklamfilmsavdelning. 1991 drev 
Ingvar Carlsson igenom en försäljning och JCDecaux 
tog över utomhustavlorna. Samma år såldes resebyrån 
Reso med den egna semesteranläggningen i Ronneby 
Brunn, köpare var Benett Reisebureau. Två år senare 
försvann A-pressen, startad år 1947 med som mest 26 
egna tidningar. Konkursen visade ett underskott på 150 
miljoner kronor.

Mer tvål, schampo och tandkräm
Många läsare har hört av sig med uppskattning för 
det tema nummer om kosmetik som utkom i början 
av året. Vill man läsa mer om kosmetik och kemisk-
teknisk industri i Sverige rekommenderas boken Tvål, 
schampo & tandkräm utgiven av Kemisk-Tekniska 
Leverantörförbundet och Kemiutbildarna AB 2007.

Rättelse: 
Kungens farfar 
 
Naturligtvis var inte vår 
förre kung Gustaf VI 

Adolf farbror till vår nuva-
rande Kung Carl XVI Gustaf, 

utan farfar. Redaktionen undrar 
själv hur detta märkliga fel lyckats 

smyga sig in på två platser och ber så 
mycket om ursäkt, se även ledaren!
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Debatt: Ohistoriskt  
i Historiska museet

nyligen öppnades basutställningen 
Sveriges Historia på Historiska museet 
i Stockholm. Den ska belysa landets 
historia under 1 000 år. Utställningen i 
sig är en beklämmande historia. I säm-
sta 1968-anda ges en starkt missvisande 
och politiserad bild av företagsamhetens 
och industrialismens betydelse.

I en inledande monter visas några 
föremål upp, bland annat en mobiltele-
fon – från Philips! Man måste nog vara 
arkeolog på Historiska museet för att 
här välja Philips framför Ericsson.

Företagarna är nästan helt bortglöm-
da i utställningen. I medeltidsdelen 
nämns betydelsen av invandrade tyska 
affärsmän och hantverkare. I 1700-tals-
rummet berättas om Ostindiska kom-
paniet. Här finns också de enda före-
tagare i hela utställningen som jag har 
hittat namnen på: Jonas Alströmer och 
Christopher Polhem. Att Alströmer var 
en usel företagare som enbart räddades 
av att han lyckades tillskansa sig omfat-
tande statliga privilegier, och att den 
lysande uppfinnaren Polhem inte var 
någon särskilt framgångsrik företagare, 
får man väl leva med.

Utställningen havererar fullstän-
digt då man kommer till 1800-talet. 
Det är ju nu som Sverige för första 
gången upplever långsiktig ekonomisk 
tillväxt. Den industriella revolutionen 
har inneburit att Sverige sedan 1850 
producerar 20 gånger mer per invånare 
samtidigt som arbetstiden har halverats. 
Spädbarnsdödligheten har reducerats 

Anders Johnson har sett Historiska museets 
nya basutställning och skräder inte orden i sin 
 rapport över en beklämmande historia.

till en femtiondel och medellivslängden 
har nära nog fördubblats. Bostads- 
och arbetsmiljöerna har förbättrats. 
Utbildningsnivån har höjts och f ler 
möjligheter finns till intressanta fritids-
aktiviteter.

I de texter som historieprofessorn 
Dick Harrison har skrivit ges dock en 
helt annan bild. Han har inte ett gott 
ord att säga om industrialiseringen. Det 
som sägs är: 

Omvälvningarna leder till ett 
ojämlikt klassamhälle [---] Vid 
1900-talets början finns fortfarande 
Fattig-Sverige. En lantbrukar-
värld med oerhörda inkomstklyftor 
och sociala motsättningar, en na-
tion med slumområden och statar-
längor.

Visst rådde stor ojämlikhet för 100-
150 år sedan – men så var fallet redan 
innan dess. Visst fanns mycket av fat-
tigdom och elände. Men halvseklet före 
första världskriget upplevde Sverige 
en snabbare välståndsökning än under 
påföljande halvsekel. Åren 1870–1913 
ökade industriarbetarnas reallöner med 
2,9 procent per år. Knappast något land 
i Europa hade högre siffror. BNP per 
capita fördubblades mellan 1850 och 
1900. Spädbarnsdödligheten minskade 
från 15 till 9 procent och medellivsläng-
den ökade med över tio år.

Men detta passar inte i Harrisons 
världsbild. I stället säger han i texten 

om 1800-talet att industrialismen och 
masskonsumtionen skulle medföra ”kli-
matförändringar som hotar hela mänsk-
lighetens framtid”. 

En viktig förklaring till de ekono-
miska framsteg som inleddes under 
1800-talet var de liberala reformer som 
genomfördes då – folkskola, närings-
frihet, frihandel, stambanor etcetera. 
Om det liberala genombrottet sägs 
inget i utställningen. Däremot beskrivs 
1800-talet som ”den gryende socialis-
mens århundrade”, trots att socialismen 
praktiskt taget helt saknade betydelse 
under detta sekel.

1900-talsdelen i Sveriges Historia är 
utformad som ett tempel helgat åt so-
cialdemokratin. Först passerar man en 
vägg med nyckelord ur Olof Palmes tal 
om bombningarna av Hanoi julen 1972. 
Därefter beskrivs hur socialdemokra-
terna avskaffade fattigdomen och byggde 
välståndet i Sverige. Det enda parti som 
i övrigt nämns är Bondeförbundet, men 
då enbart för att de samarbetade med 
Socialdemokraterna. Det anges dock fel 
år för krisuppgörelsen (den så kallade 
kohandeln) mellan dessa partier.

Utställningen slutar med att besökar-
na tågar ut genom den yttre tempelpor-
ten, varöver det står ”1986-02-28”, alltså 
dagen då Olof Palme mördades. Då 
upphörde nämligen Sveriges historia.

anders johnson är skriftställare 
och har skrivit ett stort antal böcker om 
näringslivs- och samhällsfrågor, ofta ur ett 
historiskt perspektiv.
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Om konsten att skriva biografier
Bokförlaget Atlantis vd har 
följt rötterna långt bak i 
historien och utrett biogra-
fins själva väsen.
peter luthersson

varför skriver man biografier? Vad är 
syftet? Vad vill författaren uppnå? Eller 
beställaren, uppdragsgivaren? Och hur 
skriver man biografier? Vad känneteck-
nar biografier som räknas som framstå-
ende? Sådana som beundras för sitt inne-
håll och sitt framställningssätt? Sådana 
som många har velat och vill läsa?

Häromdagen promenerade jag 
förbi Uppsala domkyrka upp mot 
Universitetshuset. Jag stannade till vid 
en av runstenarna som står där och sta-

vade mig igenom det kortfattade bud-
skapet. Allting låter alltid ungefär lika-
dant: Asmund reste stenen över Torgil, 
sin broder, som for i österled. Den 
senare vikingatiden var runstenarnas 
stora period, ungefär år 950 till 1100. 
Den information som lämnas till efter-
världen är knapphändig: ett egennamn, 
en släktrelation och något fragment av 
ett inte alldeles ovanligt öde.

I mer högtstående kulturer hade man 
förstås kommit längre vid den här tiden. 
Den persiska renässansen sammanfal-
ler med den nordiska senvikingatiden. 
Kommersen längs Sidenvägen, kring 
f loderna Eufrat och Tigris och på hög-
platån bort mot Indus blomstrade. Och 
en rad små- och några storkungar täv-
lade om att vara överlägsna beträffande 

kulturellt raffinemang och överdåd. Vid 
deras hov åstadkom man inte bara fyl-
liga och individualiserade levnadsteck-
ningar utan fäste funderingar på papper 
över vad man åstadkom när man gjorde 
det och varför. På 1100-talet förfat-
tade Nizami Aruzi sina Fyra skrifter, en 
samling porträtt av och anekdoter om 
personer från de fyra yrkesgrupper som 
det var särdeles viktigt att en härskare 
omgav sig med: skrivare, diktare, astro-
loger och läkare.

Bara sången består
Apropå diktarna skriver Nizami Aruzi: 

En kung står i behov av en begå-
vad diktare som odödliggör hans 
bragder och förevigar hans namn i 

P. Herzog & Söners bokbinderi, här på en bild från 1895, tillverkade särskilt specialband till biblar, praktutgåvor och liknande, men en hel 
del biografier blev det också genom åren. Esseltes historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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poesisamlingar och böcker. Ty när 
han hemsöks av döden, som ingen 
människa kan undkomma, lämnar 
han krigshär, skattkammare och 
förråd i arv. Som Sharif Mujallidi 
Gurgani sjunger bevaras kungens 
namn för eftervärlden av diktarens 
verser:

Av all världens rikedomar som
sassanider och samanider staplade 
på hög återstår blott Barbads sång-
er och Rudagis hyllning och elegi!

Sassaniderna och samaniderna var 
imperiebyggare i tiden, Barbad och 
Rudagi hovpoeter. Efter det nyss cite-
rade stycket räknar Aruzi upp ett stort 
antal andra diktare som också har fyllt 
sin uppgift. Sedan varierar och orkest-
rerar han budskapet om det förgängliga 
i allt utom ord, om orden som det enda 
som kan segra över förgängligheten. Jag 
tillåter mig ännu ett lite längre citat, 
eftersom Aruzi med sådan pedagogisk 
tydlighet sätter fingret på biografins 
livsnerv, dess varför:

Ovanstående diktares verk visar 
prov på högsta vältalighet i skild-
ringen av forna kungars och majes-
täters ståt och prakt, krigsstyrka och 
utrustning, rättvisa och rikedom, 
förfining och lärdom, befallning och 
statskonst och himmelska glans och 
härlighet. Av dessa regenter finns 
inga spår kvar och inte heller av 
deras följe eller härstyrkor. Må Gud 
lysa upp deras gravar och skänka 
dem rymliga viloplatser! Hur många 
ädlingar åtnjöt inte kungarnas gunst 
under dessa dynastier? Hur många 
skickliga poeter belönades inte av 
dessa ädlingar med frikostiga gåvor? 
Men av dessa gåvor återstår inga 
spår idag och inte heller av deras 
hus, tjänare och följe. Oräkneliga 
poeter förärades med furstliga palats 
och hänförande trädgårdar som de 
smyckade och förskönade. Men alla 
dessa praktfulla byggnader är idag 
grusade till marken och liknar mest 
öken och raviner.

Hur många palats lät inte sultan 
Mahmud resa?
Hur ofta stod inte månen på kurtis 

vid deras torn?
Idag återstår inte en enda sten av 
hans palats,
men alltjämt ljuder Unsuris sköna 
verser!

 
Ja, det där skrevs för nästan 1000 år 
sedan. Och en iakttagelse man kan göra 
är att Unsuris sköna verser – åtminstone 
i den persiska kultursfären – fortfarande 
ljuder nu 1000 år senare och ännu min-
ner om den Mahmud vars palats var 
öken och raviner redan för 1000 år se-
dan. Aruzi verkar ha fog för sin uppfatt-
ning när han påstår att ord och bara ord 
består. Jag skulle vad det beträffar lika 
gärna ha kunnat citera 1900-talets yp-
perste producent av bons mots, Winston 
Churchill: ”Words are the only things 
which last forever.”

Biografins tre beståndsdelar 
De långa citaten från Nizami Aruzi 
säger emellertid något inte endast om 
biografins varför utan också om dess 
hur. Vad är det som ska hugfästas? 
Genom sina karakteristiker urskiljer 
och uppmärksammar Aruzi tre 
komponenter, nämligen en persons 
1) gärningar, 2) moraliska halt och 3) 
intellektuella halt. Och han framhåller 
som viktigt att minnestecknaren är 
framställningsmässigt skicklig, att 
vederbörandes ord är sköna. Läsning 
av en biografi ska med andra ord inte 
bara vara belärande utan också nöjsam. 
Varaktighet vinner den som förmår 
underhålla med kunskap.  

De tre nyss nämnda komponenterna 
går igen också i biografins historia 
inom den västerländska kultursfären. 
Möjligen skulle man kunna säga att 
tyngdpunkten här kom att förf lyttats 
från 1) till 2) och vidare till 3), från 
gärning till moralisk halt och vidare 
till intellektuell halt. I begynnelsen 
finner man sådant som Suetonius 
kejsarbiografier, vi befinner oss då på 
100-talet, senare medeltidens hagio-
grafier, skrifter om helgon som kan 
fungera som moraliska föredömen, och 
ännu senare levnadsteckningar över 
stimulerande tänkare, över ordets egna 
män, från Boccaccios En liten skrift till 
Dantes lov, skriven under den italien-
ska renässansen, som i mycket liknar 
den persiska, också den med dynamisk 

handel och konkurrerande hov med 
horder av poeter, filosofer och skulptö-
rer, till fabulösa höjdpunkter som James 
Boswells biografi över Samuel Johnson 
från det sena 1700-talet eller Johann 
Peter Eckermanns nedteckningar av 
sina samtal med Goethe från det tidiga 
1800-talet, en period som kan beteck-
nas som den klassiska västerländska 
kulturens höjdpunkt eller guldålder, där 
upplysningen har slagit ihjäl mycket av 
vidskepelsen men inte torkat ut roman-
tikens visioner och drömmar.

Publiken gör sin entré
Komponenterna gärning, moralisk halt 
och intellektuell halt har blivit bestå-
ende i biografigenren, även om deras 
relativa tyngd sinsemellan har varierat. 
Med uppkomsten av en litterär marknad 
byter skribenten ett beroende mot ett 
annat, beroendet av en beställare mot 
beroendet av en publik. 

Om beroendet av en beställare kan 
föranleda skönmålning, kan beroendet 
av en publik föranleda omotiverad dra-
matisk tillspetsning. Publiken älskar 
kolorit. Ändå gäller i båda ordning-
arna, både när biografen är beroende av 
en beställare och när biografen är bero-
ende av en publik, att biografin om den 
ska uppnå sina syften, göra intryck och 
äga fortbestånd, ovillkorligen måste 
upplevas som sann eller åtminstone 
driven av sanningsintresse. Läsaren 
måste känna att skribenten korrekt 
beskriver en levnad och dess händelser, 
såväl framgångar som tillkortakom-
manden, och på allvar försöker fånga 
karaktärsegenskaper, såväl förtjänster 
som begränsningar.

Visst var Boswells beundran för 
Johnson gränslös, liksom Eckermanns 
beundran för Goethe. Men det är 
inte genom deras beundran utan 
genom deras tillgång på ett myller 
av detaljer och deras omsorgsfulla 
redogörelser för dessa detaljer som 
Boswell och Eckermann gör intryck. 
Kommentatorer har velat se Boswell 
och Eckermann som intellektu-
ella dvärgar i giganters sällskap, som 
dumskallar lierade med genier. Men 
Boswell och Eckermann är mästare i 
sin konstart, konsten att skriva biogra-
fier, att ge liv och kontur åt person-
ligheter. 
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Inga människor som har vandrat på 
vår jord finns det möjlighet att komma 
närmare än Johnson och Goethe, detta 
tack vare Boswell och Eckermann. De 
är påtagligt nöjda när deras idoler säger 
något snillrikt eller dräpande, när de 
öppnar hisnande perspektiv med sina 
insikter och sin uppfinningsrikedom, när 
de briljerar med sin lärdom och expone-
rar sitt ädelmod. Men de förtiger inte när 
deras idoler ägnar sig åt sådant som är 
vardagligt och trivialt eller rentav småak-
tigt och lågsint. Varje aspekt av den por-
trätterade bör finnas med, så att männis-
kan kan stå fram för läsaren levande och 
med all sin komplexitet i behåll.

Att biografier som lade vikt på intel-
lektuell halt snarare än på gärning, som 
betonade ref lektionsvärlden snarare än 
handlingsvärlden, blev segerrika har 
förstås f lera orsaker. Det var i regel 
mindre riskfyllt att vara öppenhjärtig 

om en konstnär eller diktare än om 
en kung eller statsman, i varje fall om 
en kung eller statsman som ännu var i 
livet eller som hade politisk betydelse i 
nuet. Det var också enklare att få fram 
material att vara öppenhjärtig med. 
Konstnärer och diktare lämnade ofta 
efter sig dagböcker och brevsamlingar 
som ganska snabbt blev tillgängliga för 
utomstående, så inte med samma själv-
klarhet kungar och statsmän.

Populärkulturen bryter in
Med medieåldern har hela havet stormat. 
Allting har kommit att existera paral-
lellt. Levnadsteckningar är inte längre 
förbehållna bara framstående personer, 
och de garanterar knappast att någon blir 
ihågkommen. Vilket efemärt kändis-
skap som helst kan föranleda en biografi. 
Idrottsmän, skådespelare och populär-
artister är favoriserade av förlagen. Man 

kan också ha gjort sig ett namn i en 
dokusåpa – eller genom att vara Kristi 
brud i Knutby. Ja, man kan lika gärna ha 
gjort något dåligt som något bra. Real 
life stories om hur det är att vara en 
shoppingfixerad Hollywoodfru, att ha 
tillhört ett kriminellt motorcykelgäng 
eller att ha suttit fängslad för narkotika-
smuggling i Colombia lockar läsare. 
Böckerna behöver inte vara dåliga. Men 
bäst före-datum är ofta extremt kort. 
Och fenomenet svarar inte riktigt vare 
sig mot biografins hävdvunna varför eller 
dess traditionella hur.

Samtidigt fortlever den biografigenre 
som siktar på att trotsa förgänglig-
het och spegla gärning, moralisk halt 
och intellektuell halt. Och den mer 
komplexa människoskildring som har 
präglat biografier med tyngdpunkt på 
intellektuell halt har i de f lesta fall tagit 
över också i biografier med tyngdpunkt 

Peter Eckermanns skildring av den tyske nationalskalden J.W. v. Goethe, från det tidiga 1800-talet, är enligt artikelförfattaren en av 
biografiskrivandet höjdpunkter.”Goethe in der römischen Campagna” målad 1787 av Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Städel Museums 
samlingar, Frankfurt am Main.
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på gärning. Inte minst har några av 
1900-talets mest inf lytelserika och 
destruktiva politiska och nationella 
ledare fångat den läsande allmänhetens 
intresse, detta genom att bli skildrade 
som individer i individers proportioner. 
Jag syftar i första hand på Josef Stalin 
och Adolf Hitler. 

Om dessa båda världshistoriska för-
grundsfigurer finns ett material att vara 
öppenhjärtig med. Stalin efterlämnar 
ett skriftställarskap i f lera genrer, Hitler 
mängder av dokumenterade bordssamtal 
och monologer om allt mellan himmel 
och jord. Om båda är anekdotf loran och 
ögonblicksbilderna rikhaltiga. Simon 
Sebag Montefiori utnyttjar detta, må-
hända en smula spekulativt, i Stalin. 
The Court of the Red Tsar, och Joachim 
Fest gör det, med full intellektuell ba-
lans och mognad, i Hitler. A biography. 
Inget skrymsle av det som var vardag 
och närmiljö, vanor och egenheter, at-
tityder och favoriserade tankefigurer 
förblir outforskat. Och gestalterna blir 
därigenom begripliga, åtkomliga. De 
kommer hitom de världshistoriska ske-
endenas monumentalitet.  

Domen över den döde 
I Hávamál heter det märgfullt: 
”Fänaden dör, fränder dör, själv dör du 
likaledes; ett vet jag som aldrig dör, 
domen över den döde.” Tanken på efter-
mälet kan ge upphov till manipulation, 
försök att tillrättalägga för att få fram 
en lämplig snarare än sann bild av sig 
själv. De biograferade kan förse biogra-
ferna inte bara med selekterat stoff utan 
med lämpliga tolkningar. Existensen av 
den biografigenre som söker trotsa för-
gänglighet och spegla gärning, moralisk 
halt och intellektuell halt blir en faktor 
att ta hänsyn till vid utforskandet av en 
kvarlåtenskap och någons vittnesmål 
om den egna insatsen och existensen. 

Ännu en gång kan det vara motive-
rat att citera Winston Churchill, som 
visserligen inte hade mycket att vara 
anspråkslös om men som precis därför 
kunde tillåta sig att fästa uppmärksam-
het på sådant som mindre andar gärna 

förtiger: ”History will be kind to me, 
for I intend to write it.”

Den påverkan på eller kontroll över 
en biografi som den biograferade eller 
dennes anförvanter i äldre tid kunde ha 
i egenskap av beställare kan i senare tid 
återkomma till följd av möjligheten att 
selektera material och förestava tolk-
ningar. Att ha tillgång som Boswell till 
Johnson eller Eckermann till Goethe är 
ett ideal men ett svåruppnåeligt ideal. 
Den tidsenlige biografen som vill skriva 
något som kan utmana förgängligheten 
och locka läsare har hur som helst som 
Boswell eller Eckermann, vilka hinder 
som än föreligger, att söka fånga och 
skildra en individ i hela hennes komplex-
itet. En success-story dör. En hagiografi 
dör. En genihyllning utan smolk dör. 
Bara den bild som låter läsaren betrakta 
ur många vinklar, som låter läsaren iakt-
ta inte bara gärningen utan sådant som 
ligger vid sidan av gärningen och som 
har format den som utför gärningen, som 
återger inte bara vitt utan också svart och 
använder hela gråskalan dessutom, bara 
en sådan bild blir i alla avseenden fram-
gångsrik, vinnande.

Erfarenhet med mersmak
Nå. Hur ska jag ta mig från dessa prin-
cipiella höjder till en praktikalitet som 
”biographies of the financial world”? Jag 
ska tillstå att jag var misstänksam mot 
subgenren, uppfattade det som om den 
dominerades av biografens starka bind-
ning till den biograferade, av ett alltför 
stort mått underdånighet, av okritisk be-
undran. Lyckliga omständigheter gjorde 
att jag, som alltså är chef för ett bokför-
lag, Bokförlaget Atlantis, fick förlägga 
Ulf Olssons biografi över Knut Agathon 
Wallenberg och Håkan Lindgrens lev-
nadsteckning av Jacob Wallenberg. Hos 
Anders Perlinge, i de välskötta arkiv 
som Stiftelsen för Ekonomisk Historisk 
Forskning inom Bank och Företagande 
förvaltar, hade de utan restriktioner fått 
tillgång till ett rikt material. De biogra-
ferade framstod som människor och inte 
monument. Sådana förläggarupplevelser 
ger mersmak.

Bokförlaget Atlantis, där jag arbetar, 
har biografier, seriösa biografier, sådana 
som siktar på att trotsa förgänglighet 
och spegla gärning, moralisk halt och 
intellektuell halt, som ett prioriterat 
verksamhetsområde. Ofta har vi en 
samarbetspartner. Tillsammans med 
Kungliga Musikaliska Akademien 
ger vi ut skriftserien Svenska tonsät-
tare, om kompositörer framför allt 
från 1900-talet, tillsammans med 
Kungliga Vitterhetsakademien skrift-
serien Svenska lärde, om akademiska 
humanister, alltså historiker, arkeo-
loger, litteratur- och konstvetare, et-
nologer och dylikt, och tillsammans 
med Svenska Akademien skriftserien 
Minnesbiblioteket, om i första hand 
svenska diktare, i huvudsak döda le-
damöter. Tillsammans med Centrum 
för Näringslivshistoria och dess chef 
Alexander Husebye är vi på förlaget nu 
på gång med att starta ännu en skriftse-
rie, en pendang till de redan existerande. 
Namnet är ännu inte bestämt. Men 
det blir Svenska entreprenörer, Svenska 
företagsledare, Svenska näringslivsprofil-
er eller något liknande. Fundamentet för 
den nya skriftserien är de arkiv som finns 
på Centrum för Näringslivshistoria. Där 
går det att dra slutsatser om en väg är 
framkomlig eller inte, om ett material 
är tillräckligt rikt och mångsidigt. De 
första biograferna är redan igång med att 
skriva om de första utvalda biograferade. 
Under 2011 hoppas vi att kunna pre-
sentera skriftseriens två första volymer. 
Bland annat på så sätt försöker jag prak-
tiskt bidra till ett uppsving för subgenren 
”biographies of the financial world”. 

peter luthersson är vd på bokförlaget 
Atlantis. Han var tidigare kulturchef på 
Svenska Dagbladet och kom 2002 ut med 
boken ”Svensk litterär modernism: En 
stridsstudie”.

Artikeln bygger på ett paper som 
författaren presenterade vid konfe-
ransen Biographies of the financi-
al world i Stockholm augusti 2010.
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Ur arkivet
I framtiden flyger människorna runt 
i futuristiska zeppelinare, bor i sky-
skrapor och susar fram i Monorailtåg 
högt över marken ... Allt enligt en 
annons för Electrolux kylskåp som 
publicerades 1938 i Johannesburg, Syd-
afrika. 1930-talet var en intensiv tid för 

Electrolux ; nya produkter utvecklades 
i rasande fart och företaget nyetable-
rade utomlands. Vid årtiondets slut 
hade Electroluxkoncernen ett tjugotal 
dotterbolag samt fabriker i fem olika 
länder, framtiden såg med andra ord 
ljus ut.
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Arkiven biografens bästa vän
När en levnadsbana ska
tecknas i efterhand är 
arkiv en  rika källor. Och 
mer än man anar finns att 
hitta i dokumentkassetter, 
kassaböcker och landsarkiv. 
anne-marie lenander fällström

att skriva en biografi är att försöka 
skildra en människa. Det kan aldrig 
göras fullt ut, men genom att tålmodigt 
samla uppgifter och lägga pussel med 
dem kan vi i gynnsamma fall nå långt.  

På nätet kan man få många träffar på 
ett namn men endast det som skrivits 
tidigare fångas upp. Utbytet kan bli 
magert och det är svårt att kontrollera 
sanningshalten.  

När jag för ett par år sedan började 
forska om Sophia Gumælius, som på 
1870-talet grundade Sveriges första an-
nonsbyrå i Stockholm och utvecklade den 
till ett blomstrande aktiebolag, fick jag 

några få träffar i Libris, bibliotekens sam-
lade katalog på nätet. I Kvinnohistoriskt 
arkiv i Göteborg fann jag i klipparkivet 
en handfull tidningsartiklar. Detta mate-
rials översiktliga och ibland osäkra upp-
gifter gav bara suddiga konturer av ett liv. 
Jag vände mig till arkiven. 

Sedan mycket länge lämnar många 
verksamheter faktiska spår. I dag har vi, 
som alla deckarläsare vet, en omfattande 
elektronisk registrering av betalkort, mejl 
och telefonsamtal, dess bättre oåtkomlig 
för vanliga människor. Förr och även ib-
land nu dokumenteras många händelser 
på papper. Mycket av detta är väl bevarat 
och i regel tillgängligt i våra arkiv, som 
alltmer gör sitt material lätt sökbart och 
tillgängligt på nätet. Sökandet underlät-
tas om man känner till en del av princi-
perna för arkivbevarande.

Konsten att hitta rätt
Hela landets arkivväsen är uppbyggt 
efter vem som har bedrivit den 
verksamhet där handlingarna 

har uppstått – det kan handla om 
myndigheter, företag, föreningar och 
privatpersoner. 

Bevarande av offentliga handlingar 
är reglerat i lagstiftningen. För stat-
liga myndigheters handlingar svarar 
Riksarkivet med regionala landsarkiv. 
De centrala myndigheternas arkiv, till 
exempel ämbetsverkens, finns i huvud-
arkivet i Stockholm, och regionala och 
lokala arkiv i de olika landsarkiven. Där 
finner man exempelvis länsstyrelsernas, 
domstolarnas och församlingarnas äldre 
handlingar. Kartor och fastighetshand-
lingar ligger i Lantmäteriets arkiv i 
Gävle. Varje kommun måste ha ett eget 
arkiv för sina handlingar som val- och 
skattelängder, skolbetyg, socialakter 
och bygglov.

Så kallade enskilda arkiv – företags, 
föreningars och privatpersoners hand-
lingar – är inte skyddade i lag på längre 
sikt trots att de kan ge mycket värdefull 
information utöver vad som finns i offi-
ciella dokument. Om de alls är bevarade 

Dåvarande arkivchef Anne-Marie Lenander Fällström i forskarsalen på Centrum för Näringslivshistoria (som då låg på Västmannagatan i 
Stockholm) år 1987. Pulpeten är en del av P.G. Sjöholms föremålssamling. Foto: Jeppe Wikström. Centrum för Näringslivshistoria.
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kan de återfinnas på många håll, ibland 
även kvar på gårdar, i företag och i fa-
miljer. Såväl olika arkivinstitutioner och 
museer som bibliotek har tagit till vara 
material av intresse för forskningen. 

För att skydda föreningslivets ar-
kiv inrättades på privata initiativ från 
1900-talets mitt olika folkrörelsearkiv, 
och något senare bildades även specia-
larkiv för företagshandlingar. Centrum 
för Näringslivshistoria i Stockholm är 
störst men det finns f ler företagsarkiv 
spridda i landet. Arkivadresser kan man 
lätt finna på nätet.

En överflödig hemmadotter
Men åter till Sofia Gumælius. 
Födelse, äktenskap och dödsfall har 
sedan 1600-talets slut registrerats 
i kyrkoarkiven, som förvaras i 
landsarkiven. Sedan femtiotalet finns 
de viktigaste handlingarna filmade, 
och under 2000-talet har de i allt större 
utsträckning blivit tillgängliga på nätet. 

I Nikolai församling i Örebro där 
Sofia  Gumælius var född kunde jag 
finna hennes stora familj. Fadern var 
rektor för stadens läroverk och redaktör 
för dagstidningen Nerikes Allehanda, 
modern kom från en bruksägarsläkt 
i Haddebo. Paret hade nio barn. Alla 
lämnade hemmet när de skaffat sig 
yrken och gift sig, alla utom Sofia. När 
fadern avled 1877 utan att lämna något 
större arv efter sig var hon 37 år, en över-
flödig hemmadotter utan utbildning. 

Med stöd av en bror reste Sofia 
Gumælius djärvt till Stockholm och 
började förmedla annonser till landets 
tidningar. Hennes olika adresser går 
att följa genom mantalsskrivningsupp-
gifterna, som också hör till landsar-
kivens handlingar eftersom mantals-
skrivningen utfördes av lokala statliga 
tjänstemän. I Stockholm förvaras de 
i Stadsarkivet, som också gör tjänst 
som landsarkiv för staden och länet. 
Sökningen är digitaliserad och det 
var lätt att följa ”byråförestånderskan” 
Sofia Gumælius från hennes första 
blygsamma rum på Myntgatan i Gamla 
Stan till hennes sista paradvåning på 
Strandvägen 1. 

Skapade en förmögenhet
I lägenheten på Strandvägen avled 
hon 1915 och hennes bouppteckning 
i Stadsarkivet visar inte bara att hon 

På framsidan av något som kallades ”Annonsören” nr 1 1902, men egentligen var ett sorts 
reklamblad, proklamerades att S Gumælii Annonsbyrå sett dagens ljus. Företaget var en 
pionjär inom reklambranschen och levde vidare till 2003. Centrum för Näringslivshistoria.

var förmögen. Den innehåller också 
intressanta detaljer som hur lägenheten 
var möblerad, vilka smycken och kläder 
hon ägde, samt vilka personer och 
organisationer hon ville stödja genom 
legat. Kvinnoorganisationer och liberal 
politik låg henne varmt om hjärtat. 

Gumælius annonsbyrå kunde 
jag finna översiktliga uppgifter om 
i länsstyrelsens handelsregister i 
Stadsarkivet och i Patentverkets 
arkiv i Riksarkivet. Betydligt när-
mare verksamheten var det möjligt att 
komma i de rester av annonsbyråns 
arkiv som förvaras hos Centrum för 
Näringslivshistoria. Där finns den 
första kassaboken, som belyser den 
blygsamma början, då Sofia Gumælius 
själv gick runt med sina annonser till 
huvudstadens tidningar, eller ibland 
kostade på sig en spårvagnsbiljett. 
Hennes kopiebok från 1900-talets för-
sta år innehåller affärskorrespondens 
och avslöjar en bestämd dam med god 
affärsöverblick och stark vilja.

Tyvärr finns mycket få privatbrev av 
Sofias hand bevarade. Sökningar i de 
brevskrivarregister som många arkiv 
upprättat, och som ibland finns till-
gängliga på internet såsom Riksarkivets 
stora söksystem Sondera, gav magert 
resultat. Brev och dagböcker fördjupar 
givetvis bilden av en människa som inte 
längre kan nås för samtal. Arkivdata 
av olika slag har sin styrka i att de är 
genuina fastän ibland torra fakta. De 
behöver kompletteras med personliga 
dokument, som kan ge djupare inblickar 
i det mänskliga psyket och en mer le-
vande bild. Många sådana dokument är 
också tidigare okända, vilket gör forsk-
ningen och jakten i arkiven genuint 
spännande.

anne-marie lenander fällström 
är fil.dr i historia och tidigare arkivchef på 
Stockholms Företagsminnen, föregångaren 
till Centrum för Näringslivshistoria. Som 
författare har hon bland annat medverkat i 
antologin ”Stråhattar och batterier – en bok 
om kvinnors entreprenörskap då och nu”.
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Synpunkt: Näringslivets biografier
Berättelserna om de svenska 
företagen och deras ledare 
spänner från det naivt in-
smickrande till det avslöjande 
och inträngande. Men skär-
skådar man materialet blir 
det tydligt att starka krafter 
ibland vill styra och ställa 
med vilka sanningar som  
ska fram. | staffan thorsell

somliga biografier bara måste bli 
skrivna, historierna är för spännande för 
att inte bli berättade. Per T. Ohlssons 
Konservkungen om Herbert Felix som 
gav Eslöv ett storföretag och Sverige 
bostongurka är en sådan bok. 

Första gången Per T. Ohlsson mötte 
Felix var det som namn på en ketchup-
flaska. Härnäst dök han upp i en kort 
tidningsartikel om ett märkligt livsöde. 
Herbert Felix var en judisk f lykting från 
Tjeckoslovakien som kom till Sverige 
några veckor innan München-avtalet 

1938. I hemlandet arbetade han i ett fa-
miljeföretag som sålde gurkor över hela 
Europa. 

Han tog med sig allt han kunde om 
gurkor och ättika till Sverige, men 
släktingarna blev kvar och han såg dem 
aldrig mer. När Herbert Felix, som of-
ficer i amerikanska armén, letade efter 
dem i Theresienstadt våren 1945 hade de 
redan mördats i Auschwitz. 

Boken handlar om krig och kärlek, 
men också om ketchup och konserver 
som blev grunden för ett internationellt 
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storföretag. Det är också en berättelse 
om personlighetens betydelse på gott 
och ont när ett företag skapas och drivs.

Samarbete på gott och ont
De stora forskningsprojekten om fö-
retag och familjedynastier resulterar 
i en annan sorts böcker. De verken är 
en sorts redovisande grundforskning. 
Böckerna kommer ofta till vid gene-
rationsskiften eller företagsjubileer, de 
skrivs i nära samarbete med de företag 
och ägarfamiljer de behandlar, och de 
bekostas ofta av samma intressen. Det 
är ett samarbete på gott och ont, gott 
därför att det ger författarna ekono-
miska resurser och tillgång till arkiv 
och intervjupersoner som annars inte 
skulle medverka, problematiskt därför 
att forskarna är ekonomiskt beroende av 
sina huvudpersoner. Tv-dokumentärerna 
om familjerna Wallenberg och Bonnier 
kan också belysa problemet även om de 
gjorts helt utan ekonomiska bidrag från 
huvudpersonerna. Utan deras medverkan 
med familjebilder och intervjuer hade det 
inte blivit några filmer. Är det forskning 
eller varumärkesvård? Handlar det om 
journalistik eller reklam? 

Den gamle Marcus Wallenberg 
verkade länge under mottot ”vara 
men inte synas”. Vid 80 års ålder 
ändrade han sig och ville själv forma 
sitt eftermäle. Därför medverkade han 
1979 i en serie tv-intervjuer. När jag ser 
dem på nytt är de stundtals pinsamma, 
åtminstone för intervjuaren.  

Marcus Wallenberg hade bestämt att 
tidens stora tv-stjärna, Lennart Hyland, 
känd från sportradion och Hylands hörna, 
skulle ställa frågorna. ”Det skall inte vara 
några skjutjärnsfrågor!” meddelade hu-
vudpersonen redan i början av den första 
intervjun. Hyland fogade sig snällt. Han 
var inställsam, beundrande och dåligt 
påläst. Marcus Wallenberg hade mycket 
att berätta men fick aldrig de följdfrågor 
som kunde ha gett intervjuerna skärpa 
och större historiskt intresse. 

Nästan 30 år senare mötte hans son, 
Peter Wallenberg, en svårare utma-
ning när han intervjuades av Gregor 

Nowinski i tv-dokumentären om 
familjen Wallenberg. Nowinski har 
berättat att Peter Wallenberg en period 
under inspelningarna var så irriterad 
på frågorna att arbetet med filmen fick 
avbrytas i f lera månader.

Till sist bestämde sig Peter 
Wallenberg för att fortsätta. Det bestå-
ende minnet av tv-serien är hans stora 
uppgörelse med sin far. I familjedyna-
stiernas värld var tv-bilder med starka 
känslor i ett sådant ämne en ren sensa-
tion. Men det var lätt att se fler motiv 
till Peter Wallenbergs medverkan. Precis 
som sin far ville han befästa allmänhe-
tens bild av sin egen betydelse. Till skill-
nad från sin far ville han också ge bilden 
av en klar och tydlig succession inom 
familjen. Hans båda söner Jacob och 
Peter lyfts fram i filmerna på ett sätt som 
nästan rörande visar på en fars omsorger 
om sina söner och deras framtid.

Faran över sade Bonnier
Ett år senare var Gregor Nowinski färdig 
med en ny tv-serie om familjen Bonnier. 
Visserligen sändes den i familjens 
”egna” kanal, TV4, men familjen 
hade ingen kontroll över innehållet, 
och innan den sändes mötte jag flera 
familjemedlemmar som var oroliga för 
vad som komma skulle. Efteråt frågade 
jag en av familjens huvudpersoner vad 
han tyckte om filmerna.

”Faran över” var hans lika korthugg-
na som klargörande svar. I själva verket 
ger filmerna en dålig bild av de senaste 
årens utveckling och dagens maktför-
hållanden i Bonnierkoncernen. Det 
bekymrade inte min sagesman. Snarare 
tvärtom. Han hade varit orolig för att 
filmerna skulle riva upp gamla sår och 
konflikter mellan den stora släktens oli-
ka grenar. En av hans släktingar intyga-
de att koncernens varumärkeskonsulter 
hade varit mycket nöjda. Varumärket 
”Bonniers” hade mått bra av tv-serien. 
Gregor Nowinski är ingen Hyland men 
han använde ett mycket milt handlag i 
mötet med sina intervjuobjekt.  

Tv-serierna är bra komplement till 
de mer akademiska skildringarna av fa-

miljerna Wallenberg och Bonnier under 
1900-talet som olika forskare i ekono-
misk historia har gett ut de senaste åren. 
Utan det grundarbetet hade filmerna 
varit mycket sämre. Två av de viktigaste 
böckerna om Bonniers är två volymer i 
serien Bonniers – en mediefamilj av Staffan 
Sundin och Mats Larsson som behandlar 
perioden fram till 1990. Mats Larssons 
bok är en finansiell thriller som visar hur 
det gamla Bonnier AB (där dagstidning-
arna Dagens Nyheter och Expressen på 
den tiden inte ingick) var nära att gå över 
styr i början av 1980-talet. 

Böckerna är helt grundläggande 
om man vill förstå hur dagens svenska 
medie värld vuxit fram. Men där finns 
fler tabeller än levande personporträtt. 
Det är lättare att vara ”vetenskapsman” 
om man lägger tyngdpunkten vid affärer, 
krediter, resultat- och balansräkningar 
än om man försöker fånga makthavarnas 
personligheter och konflikter och den 
betydelse de har för historiens gång. Men 
det är en sorts beskuren vetenskaplighet 
eftersom viktiga faktorer skjuts åt sidan. 
Att det antagligen var så uppdragsgivar-
na i Bonnierkoncernen ville ha det när 
böckerna skrevs är en annan sak. 

Konflikter och tragedier
De stora biografierna över Jacob och 
Marcus Wallenberg går däremot i 
närkamp med sina huvudpersoner. 
Böckerna har finansierats av Marcus 
och Marianne Wallenbergs stiftelse. 
Både uppdragsgivare och forskare har 
insett att det inte går att skriva famil-
jedynastiernas historia utan att också 
behandla deras konflikter och trage-
dier. Ulf Olsson, professor i ekonomisk 
historia vid Göteborgs Universitet, 
har skrivit boken Att förvalta sitt 
pund. Marcus Wallenberg 1899–1982. 
Han skyggar inte för att beskriva hur 
Marcus tänkta efterträdare, sonen Marc 
Wallenberg, tog sitt liv. Han försöker 
förklara varför det hände och hur det 
gick till. Han berättar hur Marcs mor 
beskyllde hans pappa för att ha drivit 
sonen till självmord. Olsson beskriver 
hur självmordet och fusionen med 
Skandinaviska banken drev upp den 
långvariga konflikten mellan de båda 
bröderna Jacob och Marcus i dagsljuset. 

Han berättar också hur Marcus 
öppet förtalade sin andre son Peter, 

Marcus Wallenberg (1899–1982) följde länge sin fars valspråk ”Esse non videri” (ung. ”att 
vara, inte bara synas”), men därefter tog han även tag i att regissera sitt eftermäle. På bilden 
syns ”Dodde” läsande internationella affärstidningar på ett flygplan någon gång under 
1960-talet. Atlas Copcos historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.



18 företagsminnen 2010;4

Pirre kallad, inför sina bekanta. När 
man läser de sidorna förstår man Peter 
Wallenbergs utbrott i Nowinskis tv-
film: Men varför den gamle Marcus 
var så tveksam till sonens förmåga får 
man aldrig veta. I stället slutar boken 
överslätande med en hälsning via sfä-
rens handgångne man, Clas Dahlbäck, 
på Marcus Wallenbergs dödsbädd: ”If I 
am not around, då ska du hålla dig till 
Pirre, då skall Pirre bestämma”. 

Av med skorna
Håkan Lindgren, professor i ekonomisk 
historia vid Handelshögskolan i 
Stockholm har skrivit biografin Jacob 
Wallenberg 1892–1980. Det är en 
välskriven och ofta spännande skildring 
av Jacob Wallenberg som affärsman, 
politiker, seglare, diplomat, son, bror, 
kvinnokarl och allt ensammare äldre herre. 
En mycket talande notis handlar om hur 
de kvinnor som sent om kvällen kom hem 
till Jacob Wallenberg på Strandvägen 
instruerades att ta av sig sina högklackade 
skor. Mamma Amalia bodde i lägenheten 
under och skulle helst ingenting höra. Så 
småningom inredde Jacob sin lägenhet 
med tjocka heltäckande mattor. Det 
kan låta som betydelselöst skvaller, men 
ytterst handlar det om den ärvda makten 
över svenska storföretag. Utan att veta 
något om Amalia förstår man inte varför 
Peter Wallenberg dröjde till 1975 med att 
erkänna sin egen son Peder genom att 
adoptera honom. Håkan Lindgren inser 
sakens betydelse och är dessutom en bra 
berättare.

Böckerna om Wallenberg och 
Bonniers har alltså kommit till med 
hjälp av pengar från företag och stiftelser 
som står dem nära. De skall naturligtvis 
hedras för att de backar upp forskningen 
och värnar om sin egen historia, utan 
sådana insatser skulle viktig kunskap 
försvinna. Men man måste vara gan-
ska naiv för att inte inse att en sådan 
forskningsfinansiering också påverkar 
hur böckerna skrivs och hur ekonomisk 
historia tillverkas i Sverige. Det kan 
gälla allt från ämnesval till ordval. I 
slutet av 1990-talet gjordes en statlig 
utredning om beslagtagna judiska till-
gångar i Sverige. Dess första betänkande 
hette Naziguldet och Riksbanken. De 
flesta som skriver om utredningen kall-
lar den för ”Naziguldkommissionen”. 

Håkan Lindgren väljer att skriva om 
”Guldkommissionen”. 

Ett annat exempel på hur man kan välja 
sina ord: Av de fakta Ulf Olsson grävt 
fram är det helt uppenbart att Wallenbergs 
grundlurade svenska och amerikanska 
myndigheter i den så kallade Boschaffären 
under andra världskriget. Olsson väljer att 
skriva att de kom med ”en strängt modi-
fierad version av sanningen”. 

Hårt granskade sidor
Ulf Olsson medverkade i en stor bok som 
kom ut när LM Ericsson fyllde 100 år 
1976. Då som nu var han helt övertygad 
om sin egen roll som oberoende forskare. 
Men det finns verkligt fri forskning 
som visar hur boken om LM Ericssons 
första 100 år kom till. Brita Lundström 
på Tekniska Högskolan i Stockholm 
berättar om det i en avhandling med 
titeln Historiens roll i det moderna företaget 
– Ericsson och det förflutna.

Ledningen på Ericsson diskuterade 
noga vem som skulle få i uppdrag att 
skriva jubileumsboken. Ett tag var man 
inne på att be Kurt Samuelsson, docent 
i ekonomisk historia och före detta 
chefredaktör på Stockholms-Tidningen, 
att skriva boken. ”En duktig och fly-
hänt författare” heter det i ett doku-
ment från 1971 där saken diskuterades. 
”Dock tveksamt om han med sin starka 
självständighet går att styra tillräckligt 
hårt i önskad riktning.” Så småningom 
landade uppdraget hos professor Artur 
Attman vid Institutionen för Ekonomisk 
Historia vid Göteborgs Universitet där 
också Ulf Olsson var verksam. När Brita 
Lundström intervjuade honom många 
år senare var Olsson övertygad om sitt 
oberoende och om att han fått se alla de 
dokument han önskat sig. Lundström 
avslöjar att företagsledningen i själva 
verket noga hade kontrollerat vilka 
papper han skulle få se och att Marcus 
Wallenberg granskade varje sida i ma-
nuskriptet innan boken trycktes. 

Brita Lundström påpekar att hen-
nes egen forskning ägt rum på Tekniska 
Högskolan och att hon inte fått några 
pengar från Ericsson. Hon är besk i sin be-
skrivning av de ekonomiska historikerna: 

Oavsett om forskarna anser sig ha 
full vetenskaplig frihet i uppdraget 
att skriva en företagsmonografi så är 

de likväl företagets verktyg i forme-
randet av sammanhang och mening. 

Det är trist att det finns så lite av 
verkligt fri forskning kring de stora fö-
retagen, deras ledning och ägare. Även 
om alla inblandade bedyrar forskarnas 
oberoende är det självklart att deras 
forskning, som all annan mänsklig 
verksamhet, påverkas av insikten om 
varifrån pengarna kommer. Varifrån 
skall man söka anslag till nästa forsk-
ningsprojekt? Hur skulle det kännas att 
läsa om Investor i Dagens Nyheter om 
man visste att skribenterna avlönades av 
en Wallenberg-stiftelse? Hur skulle det 
vara att skriva de artiklarna? 

staffan thorsell är journalist och 
författare. Han var tidigare chefredaktör på 
Expressen och har skrivit böckerna ”Sverige 
i Vita huset” och ”Mein lieber Reichskanz-
ler!”, den sistnämnda om relationen mellan 
Gustaf V och Adolf Hitler.

År 1979 genomförde tv-stjärnan Len-
nart Hyland en intervju med Marcus  
Wallenberg . Det är inte otroligt att någon 
släkting åsåg intervjun i den exklusiva 
svensktillverkade tv:n AGA Mobil, tretton 
år tidigare designad av Bengt Gullberg. 
AGAs historiska arkiv, arkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria.
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Udda föremål

Skandia har ett stort och spännande arkiv depo-
nerat hos Centrum för Näringslivshistoria. Där 
återfinns särskilt handlingar och fotografier, 
men även en hel del intressanta artefakter. Ett 
föremål värt att uppmärksamma är en statyett 
av Nelson Mandela som bär, före detta vd:n 
för Skandia Liv, Ola Ramstedts namn.

Riktigt när och varför statyetten 
förlänats Ramstedt har vi inte lyckats 
utreda, men så pass är känt att flera 
direktörer i bolaget fick sådana staty-
etter som tack för en större donation/
sponsring som Skandia genomförde 
till ett projekt där Nelson Mandela var 
engagerad.
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Ingenjören som kom in från kylan

Harry Schein var den kedjerökande, whiskeypimplande kul-
tursnobben och socialdemokraten som skapade Svenska Film-
institutet och spelade tennis med Olof Palme. Men innan 
denne Schein steg fram i rampljuset fanns en annan Harry 
Schein. Han var ingenjören och entreprenören som anlände 
till Sverige 1939 med två tomma händer, blixtsnabbt läste in 
en ingenjörsutbildning och fick anställning på ett litet tek-
nikföretag med framtidspotential. | lars ilshammar

schein visade sig ha talang för led-
ningsfrågor och tog över chefskapet, 
sedan också ägandet. Han gjorde en 
uppfinning som han patenterade och 
marknadsförde med stort självförtro-
ende. Harry Schein etablerade sig i 
professionella nätverk och skapade en 
internationell kontaktyta. Som final 
sålde han sitt företag, gjorde sig ekono-
miskt oberoende och kunde ägna resten 
av livet åt film och kulturpolitik. Det 
här är historien om hur entreprenören 
Harry Schein gör sin exit.

I Bonniers arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria finns ett avtal 
daterat den 16 juni 1960 som inne-
bär att Schein säljer alla sina aktier i 
Merkantila Ingenjörsbyrån i Stockholm 
AB, Mibis, samt dotterbolaget 
Skandinaviska Magno AB, till AB 
Bonnierföretagen för 142 092 kronor 
och 63 öre. Köpeskillingen var blygsam 
för ett företag med 23 anställda och en 
årsomsättning på 2 787 573 kronor. I da-
gens penningvärde motsvarar den inte 
mer än drygt 1 535 000 kronor. 

Men 1960-talets värderingsprinciper 
var försiktigare och Schein var inte hel-
ler i första hand intresserad av pengar i 
handen utan av ekonomiskt oberoende. 
Till köpeavtalet var därför kopplat ett 
listigt utformat anställningsavtal som 
i själva verket gav honom garantier om 

livslång försörjning. Det hade kon-
struerats så att han skulle lyfta lön från 
Bonnierföretagen i över 30 år – fram 
till 67 års ålder – och kvalificera sig för 
full ATP.

Arvodena indexreglerades och mot-
svarar i dag en månadslön på ca 57 000 
kronor. Genom ett särskilt tilläggsav-
tal såg Schein till att arvodena skulle 
omvandlas till livränta om han gjorde 
verklighet av sina planer att flytta utom-
lands. Samma avtal befriade honom från 
arbetsplikt. Utan att någon uppseende-
väckande privatförmögenhet uppstod 
blev Schein arbetsfri och gjordes ekono-
miskt oberoende för resten av livet, sam-
tidigt som alla risker överläts på köparen.

Statslöse flyktingen får jobb 
Historien hade börjat 16 år tidigare. 
Arbetsmarknaden var kärv kring krigs-
slutet, men i juni 1944 fick den statslöse 
och föräldralöse flyktingen Schein mer 
eller mindre av en slump ett halvtidsjobb 
på Mibis. 19-åringen hade då en ingen-
jörsexamen i kemiteknik från Stockholms 
tekniska institut i bagaget och en rad 
kortare anställningar bakom sig.

Mibis var ett sömnigt familjeföretag i 
vattenreningsbranschen med ett knappt 

halvdussin anställda. Det hade startats 
1908 av ingenjören Pehr Husberg och 
det ägdes av hans änka Elin och brorso-
nen Gösta. Scheins uppgift skulle bli att 
göra kemiska vattenanalyser för projek-
tering av reningsanläggningar. Mycket 
snart fick han vidare ansvar. 

I praktiken blev Schein den drivande 
kraften och den egentlige chefen för 
Mibis redan omkring 1945. Hans beslut 
att satsa sin begåvning på kemi och tek-
nik var en ren nyttoberäkning: ”Jag hade 
valt dessa områden därför att jag trodde 
att de skulle ge mig en hyfsad försörj-
ning”, skriver han i sin självbiografi.

Men Mibis gick precis runt omedel-
bart efter kriget. För att utveckla före-
taget var det nödvändigt att bli större. 
Trots att det framväxande folkhemmet 
skapade stark efterfrågan på vattenre-
ningsanläggningar blev det ingen helt 
enkel uppgift. Två hinder stod i vägen: 
finansiering och importberoende. Man 
tvingades, med Scheins ord, ”expandera 
för att kunna expandera”.

Kriget var knappt över innan han 
fick bege sig ut i det sönderbombade 
Europa för att hitta nya leverantörer av 
reningsmassa och för att knyta nyttiga 
kontakter inför framtiden. De närmaste 
åren tycks han befinna sig på nästan 
ständig resa: Tjeckoslovakien, Schweiz, 
Tyskland, Schweiz igen, och till USA 
både 1946 och 1947.

Till USA och American Water 
Works Association kommer han ut-
rustad med rekommendationer från 
Föreningen för vattenhygien, men 
han bär också med sig ett rekom-
mendationsbrev som gör honom till 
Aftontidningens utsände med siktet in-
ställt på drömfabriken i Hollywood.

Motstående sida: Kemiingenjören Harry Schein visade sig vara skicklig både som företags-
ledare och som  uppfinnare. Foto ur Scheins privata arkiv.
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Tekniker och kulturskribent
Tillbaks i Sverige kan han rapportera 
om amerikansk film i Aftontidningen 
och BLM, om amerikansk vattenre-
ning i fackorgan som Kommunalteknisk 
tidskrift, Nordisk Hygienisk Tidskrift och 
Vattenhygien, och dessutom visa upp 
värdefulla affärskontrakt för sin arbets-
givare. Denna praktik gör det möjligt 
för Schein att träda fram som energisk 
rapportör i både tekniska och populär-
kulturella frågor.

Dessutom får resandet en ny ange-
lägenhet genom segdragna patentför-
handlingar som han blandas in i mot 
slutet av decenniet. År 1948 uppfinner 
Schein magno-klorprocessen som han 
snabbt patentsöker i ett tjugotal länder. 
Patent beviljas så småningom i USA, 
men också i Storbritannien, Frankrike, 
Polen, Schweiz, Kanada, Finland 
med f lera industriländer, dock inte i 
Sverige.

Schein profiterar ändå på metoden i 
sitt nya hemland genom ett förmånligt 
licensavtal med Mibis, som garanterar 
honom 20 procent på framtida vinster. 
Mibis kan därmed stiga fram som ett 
exportföretag. Metoden utvecklas också 
till en de facto standard i Sverige under 
1950-talet, genom Mibis ansträngningar 
att sälja vattenreningsanläggningar till 
kommuner och företag, och inte minst 
genom de energiska insatser som Schein 
gör i Statens folkbadsutredning. 

Statens folkbadsutredning var en par-
lamentarisk kommitté som hade tillsatts 
1948 med uppdraget att lämna förslag 
om hur folkhemmets badväsende borde 
organiseras. Gynnsamma omständighe-
ter gjorde att Harry Schein kunde göra 
en del av sin värnplikt som expert i ut-
redningen, en position som han förstod 
att utnyttja till fullo.

Expert och affärsman
Här hade han plötsligt utrustats med 
makten att definiera både problem och 
lösning. Som ordförande i utredningens 
expertkommitté kom Schein således 
fram till att magno-klormetoden var 
överlägsen sina medtävlare i fråga om 
vattenrening, en uppfattning som han 
också marknadsförde i ett delbetän-
kande om badvatten där han var ensam 
ansvarig för kapitlet om vattenrening 
vid konstgjorda badbassänger. 

Att han själv var landets främste 
expert på magno-klormetoden var det 
knappast någon som ifrågasatte – han 
hade ju uppfunnit den. Hans opartisk-
het ifrågasattes inte heller, åtminstone 
inte av ledamöter och övriga experter i 
utredningen. Att en bara drygt 25-årig 
högskoleingenjör så oblygt exploaterade 
sin roll som statens expert blev dock lite 
magstarkt för en del konkurrenter. 

En civilingenjör Wilhelm Hellström 
skrev våren 1954 till utredningen och an-
klagade Schein för att både ha bluffat om 
sin tekniska utbildning och för att skriva 
en reklambroschyr om den egna metoden: 

Genom herr Scheins oinskränkta 
inflytande på utredningen och även 
expertkommittén vid vart tillfälle, 
har han på för sig och firman än-
damålsenligt och ekonomiskt sätt, 
kunnat undanhålla för utredningen 
mycket betydelsefulla vattenrenings- 
och desinfektionsmetoder. Han har 
icke försummat att utnyttja denna 
sin utpräglade särställning i Statens 
Folkbadsutredning.

Kanske ingick Hellström i en mera orga-
niserad kampanj mot den självsäkre och 
kontroversielle utredningsexperten. I ar-
kiven finns ett anonymt brev från samma 
tid som kan tyda på det. Brevet är en 
varning om att Schein är en charlatan, 
och innehåller också hot om avslöjande i 
det fall varningen inte tas på allvar. 

För säkerhets skull skrev Schein 
till utredningens ordförande och bi-
fogade kopior av sina betyg från STI. 
Anklagelserna är en ”kriminalpatients 
fantasterier”, tillfogar han. I sak föränd-
rades ingenting. Då folkbadsutredning-
en så småningom lade fram sitt betän-
kande hade den inte ändrat uppfattning 
om magno-klormetodens fördelar.

När Schein senare skriver att ingen 
som helst åtgärd vidtogs med anledning 
av utredningens betänkande underskat-
tar han dock sig själv. Expertrollen i 
folkbadsutredningen var inte bara av 
godo för magno-klormetoden, den gjor-
de honom också till ett känt och eta-
blerat namn i vattenreningsbranschen. 
Han fick därmed en ny uppsättning 
värdefulla kontakter. 

Det internationella nätverk som han 
tidigare byggt på sina resor kunde han 

nu komplettera med medlemskap i flera 
professionella sammanslutningar; han 
var även med och grundade Föreningen 
för Vattenhygien. Parallellt med sin verk-
samhet på den kulturella arenan fortsatte 
han att skriva artiklar och hålla föredrag 
om vattenrening – och samtidigt göra 
reklam för magno-klorförfarandet.

Köpte för en krona
År 1955 var Schein redo att ta nästa steg. 
Mibis befann sig då i kris. Trots den 
starka expansionen saknades pengar 
i kassan, och en revision visade att 
företaget var konkursmässigt. Ägaren 
Gösta Husberg var trött, och alternativet 
till nedläggning var att överlåta Mibis 
på de anställda. Schein förklarade sig 
beredd att ta över företaget för en krona 
på villkor att han fick total kontroll, 
” jag förstod att jag ändå skulle få 
huvudansvaret för verksamheten”.

Den nye ägaren ställdes omedelbart 
inför problemet att skaffa Mibis hållbara 
krediter. Företagets gamla bank vägrade 
blankt alla lån, även bankgarantier som 
krävdes för att kunna ställa säkerheter. 
Den akuta krisen löstes bland annat 
genom att kunder övertalades att betala 
förskott på ännu inte levererade renings-
anläggningar och genom ett generöst 
lån från schweizaren Joseph Keller som 
Schein hade lärt känna redan under de 
första kontinentresorna efter kriget.

En annan del i Scheins strategi för 
expansion var att anställa experter. Den 
nya finansiella och professionella styr-
kan tillät Mibis att engagera sig i allt 
större och mera komplicerade anlägg-
ningar, med kärnreaktorerna i Studsvik 
och Ågesta samt Stenungsunds kraft-
värmeverk som prestigeprojekt. 

Sålde till Bonnier 
Bara tre år senare var Mibis i ett sådant 
skick att Schein började se sig om efter 
köpare. I augusti 1958 tar han de för-
sta trevande kontakterna. Storföretag 
som STAL-Laval, ASEA, Johnson-
koncernen, Svenska maskinverken och 
Göteborgsföretaget AB Pumpindustri 
nosar på kroken men nappar inte. Det 
blir så småningom, sommaren 1960, till 
Bonniers som han säljer Mibis.

Bonnierföretagen var en något spretig 
företagsgrupp som hade skapats under 
1950-talet av den dynamiske och expan-
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sive Albert ”Abbe” Bonnier Jr. Han har i 
en intervjubok berättat om bakgrunden 
till köpet av Mibis. I Israel  hade han 
kommit i kontakt med förhoppningar 
om att kunna avsalta Medelhavets vatten 
för att bevattna apelsinlundar:

Den där avsaltningen fascinerade 
mig. Möjligheten att bevattna jor-
den och ge människor dricksvatten 
den dag som det bräckta eller söta 
vattnet tog slut var fascinerande… 
När sedan miljöfrågan kom upp och 
också rening av vatten kom in i bil-
den så slog vi till och köpte av Harry 
Schein ett litet företag för vattenre-
ning att bygga ut. Här i Sverige. 

För Schein skulle det bli det en ly-
sande uppgörelse som garanterade 
livslångt ekonomiskt oberoende. Han 
började snart kalla sig miljonär. För 
Bonnierföretagen innebar den mest be-
svikelser. Köpet av Mibis, som genererat 
stadiga vinster under en följd av år, vi-
sade sig ganska omgående leda till för-
lustsiffror. Inom några år hade Mibis, 

under sin nye vd Curt Linder, splittrats 
i tre delar och sålts eller avvecklats.

Kring framgångsrika personer spinns 
alltid rykten. Lurade Harry Schein 
skjortan av Abbe Bonnier? Var det 
rätta värdet på Mibis samma enkrona 
som han själv hade köpt företaget 
för? Sådana påståenden är inte helt 
lätta att gå till botten med. Klart är 
att Bonnierföretagen förlorade stort på 
köpet av Mibis, och att Abbe Bonnier 
hade anledning att vara missnöjd.

Men det står också klart att Bonnier, 
trots att han var känd för att göra vid-
lyftiga affärer, inte köpte någon gris i 
säcken. Förvärvet hade föregåtts av nog-
granna analyser av ekonomi och mark-
nad. Något klassiskt bondfångeri var det 
knappast fråga om. Det ligger närmare 
till hands att se branschovana och skilda 
företagskulturer som orsaker till att 
Bonniers misslyckades med Mibis.

Scheins förhållande till tiden med 
Mibis blev ambivalent. Å ena sidan 
verkar han besluten att lämna företaget 
en gång för alla och inte frestas att se 
tillbaks: ”Lämnar man någonting skall 

man göra det helt och hållet”. Å andra 
sidan kan han inte låta bli att gång på 
gång återvända till vattenreningsepoken 
i tankarna. 

Något av ingenjörsmässigheten följde 
väl också med till Filminstitutet. Själv 
har han sammanfattat Mibis betydelse 
i fyra punkter: ett sätt att tänka i eko-
nomiska, tekniska och kommersiella 
sammanhang, en självkänsla som ar-
betsledare, en djup respekt för tekni-
ker och sist men inte minst alla dessa 
avloppsverk och reningsanläggningar 
spridda över hela Sverige och på många 
platser utomlands:

Ibland, när jag åker bil på en väg 
jag inte åkt tidigare, möter jag en 
vägskylt, ett ortsnamn, som jag 
känner igen. Där finns en anlägg-
ning som jag har byggt.

Ingenjör och elegant: En blivande 
entreprenör studerar modern vatten-
reningsteknik på resa i USA. Foto ur 
Scheins privata arkiv.

lars ilshammar är fil.dr i historia, 
författare och debattör, chef för Arbetar-
rörelsens Arkiv och Bibliotek. Tillsammans 
med Pelle Snickars och Per Vesterlund har 
han varit redaktör för den nyligen utgivna 
boken ”Citizen Schein”.
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Soldaten som skapade Amerikas 
ekonomiska revolution

Bland de sex personer som kallas den amerikanska unio-
nens fäder torde Benjamin Franklin, George Washington 
och Thomas Jefferson vara mest kända. Men i skaran finns 
det en som oförskyllt hamnat i skymundan – Alexander 
Hamilton. På några få år reformerade han den nya unio-
nens vacklande finansväsende och lade grunden för det som 
i dag är världens största ekonomi. | richard sylla

alexander hamilton föddes 1757 
och f lyttade till Nordamerika i början 
av 1770-talet, strax innan revolutionen 
mot det brittiska styret bröt ut. När 
frihetskriget startade blev Hamilton 
soldat, och tog tjänst som 20-årig 
överstelöjtnant i den amerikanske 
befälhavaren general George 
Washingtons stab 1777. 

Vid det avgörande slaget vid York-
town i oktober 1781 ledde Hamilton 
ett bajonettanfall och intog en viktig 
brittisk befästning. Det nattliga anfal-
let gjorde britternas position ohållbar, 
och den brittiska befälhavaren, Lord 
Cornwallis, kapitulerade med sin armé 
på 8 000 man. Det blev det sista slaget 
till lands i kriget. 

Senare, mellan 1798 och 1800, när 
Frankrike angrep amerikanska skepp 
och hotade att gå i krig mot USA, tjä-
nade Hamilton som generalmajor och 
överinspektör för USA:s armé, vilket 
motsvarar dagens arméstabschef.

Död i duell
Alexander Hamilton är emellertid inte 
så känd för sin militära karriär. I stället 
är han ihågkommen för sin strävan att 
stärka centralregeringen och för de finan-
siella reformer han införde som nationens 
förste finansminister mellan 1789 och 
1795. Han är även känd för att ha dödats 
i en duell 1804 med Aaron Burr, Förenta 
Staternas dåvarande vice president.

Alla de sex så kallade amerikanska 
fäderna – de övriga är i födelseord-
ning Benjamin Franklin, George 
Washington, John Adams, Thomas 
Jefferson och James Madison – har varit 
föremål för f lera biografier och special-
studier under de två århundraden som 
gått sedan deras död. Den amerikanske 
levnadstecknaren Ron Chernow publi-
cerade exempelvis år 2004 en biografi 
på 800 sidor över Hamilton, och kom-
mer ut med en stor biografi över George 
Washington senare i år.

Trots att det kan tyckas som att jag 
kör på i väl uppkörda hjulspår arbetar 
jag för närvarande på vad man skulle 
kunna kalla en ekonomisk biografi 
över Alexander Hamilton. Efter en 
lång karriär med studier och undervis-
ning inom ekonomi, affärer och eko-
nomisk historia har jag utvecklat några 
nya perspektiv på Hamiltons karriär.

En av mina nya tankar är att 
Hamiltons militära bana förtjänar 
mer uppmärksamhet än den har fått 
från hans tidigare levnadstecknare. 
Alexander Hamiltons erfarenheter 
från soldatlivet ligger nämligen till 
grund för de f lesta av hans idéer kring 
styrelseskick och ekonomi. Och han 
använde sig av samma typ av militärt 
strategiskt och taktiskt tänkande när 

han som statsman genomförde sina 
idéer.

Vid sidan av sina militära talanger 
var Hamilton även en stor bokläsare, 
en lysande tänkare och en skicklig skri-
bent. Hans begåvning upptäcktes redan 
när Alexander Hamilton var tonåring i 
Västindien, och han fick medel för att 
f lytta till det amerikanska fastlandet 
där det fanns bättre utbildningsmöjlig-
heter. 

Det eländiga kriget
Den unge amerikanen studerade på 
Kings College, numera Columbia 
University, i New York City när kriget 
mot Storbritannien bröt ut. Redan som 
student publicerade Hamilton två långa 
essäer som försvarade Amerika i tvisten 
med moderlandet. 

Frihetskriget var ett av de längsta 
krigen i USA:s historia, det pågick från 
1775 till 1781, eller till och med fram 
till 1783 om man räknar in den tid det 
tog att förhandla fram Parisfreden som 
officiellt avslutade kriget. En av anled-
ningarna till att kriget drog ut på tiden 
var att amerikanerna var dåligt organi-
serade och saknade ekonomiska resurser 
för ett krig. Britterna hade en effekti-
vare militär organisation och var bättre 
finansierade, vilket Hamilton tvingades 
inse under striderna.

Som soldat noterade Hamilton två 
saker: Kongressen tycktes vara oförmö-
gen att förse sin armé med de militära 
resurser den behövde för att kunna 
strida effektivt, och de papperspengar 
kongressen hade utfärdat förlorade det 
mesta av sitt värde i en hyperinflation. 

Hamilton frågade sig varför det gick 
så dåligt. För att komma fram till ett 

Motstående sida: Alexander Hamiltons staty på södra sidan av amerikanska Finans-
ministeriet i staden Washington, rest 1923.
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svar läste han snabbt in sig på politisk 
och ekonomisk historia. Alexander 
Hamiltons slutsatser lades fram i f lera 
långa brev som han skrev till ameri-
kanska ledare under 1780 och 1781, och 
enklare versioner av dessa brev spreds 
genom pressen, fyra av de sex essäerna 
publicerades medan armén gjorde sig 
redo att marschera mot Yorktown.

För en starkare stat
Överstelöjtnant Hamilton drog 

slutsatser utifrån både sin militära er-
farenhet och sina historiestudier. De 
tankarna avgjorde resten av hans kar-
riär, och det är ingen större överdrift 
att de även avgjorde inriktningen på 
USA:s historia. 

Hans första slutsats var att USA:s 
dåvarande styre måste förändras. Han 
ansåg att kongressen var för svag, efter-
som dess medlemmar var alltför bero-
ende av de delstatsregeringar som hade 
utsett dem. Därför ansåg Hamilton 
att kongressen omedelbart borde kalla 
till ett statskonvent för att komma 
fram till ett bättre styresskick. Det var 
i september 1780. Sju år senare hölls 
författningskonventet i Philadelphia, 
och arbetet avslutades i september 1787. 
Hamilton var en av delegaterna och do-
kumentet innehöll mycket av hans idéer. 
Alexander Hamilton ledde sedan en 
kampanj för att få staten New York att 
ratificera den nya författningen. 

Hamiltons andra slutsats var att 
USA:s finanser och ekonomiska system 
var otillräckliga och behövde moder-
niseras. Kongressen måste ha egna in-
komster om den trovärdigt skulle kunna 
låna pengar för att finansiera kriget. 
Vid den tiden hade inte kongressen nå-
gon beskattningsrätt, och kunde endast 
äska medel från de suveräna staterna, 
vilket i praktiken innebar att den måste 
tigga om pengar. 

Det behövs en riksbank
De papperspengar som kongressen 
hade utfärdat var inte trovärdiga som 
valuta. De måste ersättas av en valuta 
som kunde växlas in mot reda pengar 
av guld och silver. Dessutom behövde 
kongressen upprätta en nationell bank, 
en ”Bank of the United States” som 
Hamilton kallade den 1780, för att 
stärka pappersvalutan genom att vara 

redo att växla in den mot reda pengar, 
och för att tillhandahålla lån till både 
regering och företag. Det fanns vid den 
tidpunkten inga banker i landet, den 
första startades inte förrän 1782.

Det som förvånade mig när jag stu-
derade de tidiga skrifterna från soldaten 
Alexander Hamilton var att han baserade 
sina analyser på en förvånansvärt djup 
förståelse av historien. Överallt i skrif-
terna finns referenser till de ekonomiska 
innovationerna i de italienska stadsstater-
na under renässansen, till den holländska 
republiken och den brittiska ekonomin, 
och till och med tankar om John Laws 
misslyckade experiment i Frankrike. 

Exakt hur en soldat i tjugoårsåldern 
kunde läsa in så mycket ekonomisk 
historia medan han utkämpade ett krig 
är fortfarande något av ett mysterium. 
Men Alexander Hamilton klarade det, 
och trots att Hamiltons informationsre-
surser var begränsade drog han rätt slut-
satser. Ekonomin var verkligen en ny 
maktkälla i världen, och om USA skulle 
vinna oberoende och kunna bli ett mäk-
tigt land med en växande ekonomi så 
måste finanserna moderniseras.

Ett årtionde senare skulle Hamilton, 
som USA:s förste finansminister, skick-
ligt förverkliga den omfattande eko-
nomiska moderniseringsplan han först 
började utveckla som soldat. 

Finansminister  
med hårda nypor
De intäktsmöjligheter som författ-
ningen gav till den nya federala reger-
ingen användes till att omstrukturera 
och finansiera statsskulden i form av 
räntebärande statsobligationer, precis 
som Hamilton hade angett i sin Public 
Credit Report i januari 1790. 

Bank of the United States startades 
1791. Det var ett aktiebolag med 10 
miljoner dollar i kapital, och det ägdes 
delvis av den federala regeringen. Den 
nya USA-dollarn, som Hamilton skrivit 
om i sin Mint Report samma år, skulle 
komma att bli USA:s monetära bas. 
Bankpengarna kunde konverteras till 
guld- eller silvermynt, och var därmed 
en trovärdig pappersvaluta.

Varje upplyst statsman inser att han 
inte kan göra allting själv. Men han kan 
förutse hur andra kommer att reagera 
på det han gör. Hamilton var en sådan 

statsman. Han visste, att när han väl 
hade ordnat en solid grund för regering-
ens finanser, och skapat en centralbank 
och en trovärdig valuta, skulle andra 
slutföra arbetet med moderniseringen av 
ekonomin. 

Det fanns bara tre lokala banker i 
drift 1790 när Hamilton rekommen-
derade att Bank of the United States 
skulle skapas. När han väl fick sin 
bank svarade staterna genom att instif-
ta många f ler banker. Nya obligationer 
och bankens egna aktier ledde till att 
en aktiv värdepappersmarknad uppstod 
i f lera städer. I Philadelphia och New 
York startades aktiebörser, så New 
York-börsen har alltså rötter från 1792.

Finanssystemet lade grunden
År 1788, det år då författningen 
ratificerades, var USA:s regering 
i stort sett bankrutt och kunde 
inte betala sina skulder. Det 
fanns ingen USA-dollar, ingen 
centralbank, inget banksystem, ingen 
värdepappersmarknad att tala om 
och få aktiebolag av något slag. Sju 
år senare, när Hamilton avgick som 
finansminister, hade USA alla dessa 
nyckelkomponenter i ett modernt 
finanssystem. Det var en ekonomisk 
revolution, den snabbaste och 
smidigaste i historien. Förändringen 
gick snabbt, eftersom den byggde på en 
väl utarbetad plan som Hamilton satte 
i verket som finansminister. 

Utrustat med ett modernt finans-
system hade USA tagit första steget mot 
att bli en mäktig stat, och den ame-
rikanska ekonomin började växa i en 
takt som skulle göra landet till världens 
största och rikaste ekonomi inom min-
dre än ett århundrade.

Men varken amerikanerna själva eller 
omvärlden tycks inse hur mycket USA:s 
öde påverkades av en handlingsplan, 
skapad av en soldat i tjugoårsåldern 
under den amerikanska revolutionens 
mörkaste dagar. 

 
richard sylla är professor i ekonomi och 
ekonomisk historia vid New York Univer-
sity och ordförande i Museum of American 
Finance. Han har tidigare skrivit böcker 
om ekonomisk historia, bland annat ”A 
History of Interest Rates” tillsammans 
med Sidney Homer. Översättning: Marie 
Widell, Semantix AB
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Mjölkpropaganda på hjul
Med en framsynt fingertoppskänsla lyckades föreningen Mjölkpropagandan förena re-
klam med folkhälsa och den nya tidens medier. På 1930-talet var deras bilburna mjölk-
bar ett effektivt propagandaverktyg där musik, fotografier och gratis mjölk användes för 
att övertyga svenska folket att bli mjölkdrickare. | ylva habel

massiva kampanjarbete för mjölk och 
mejeriprodukter. Särskilt intressant är 
den rullande mjölkbar som sommaren 
1937 turnerade genom södra Sverige, 
lastad med kyld mjölk och entusiasme-
rande reklambudskap. 

Multimedia på 1930-talet
Under 1920- och 1930-talen användes 
ofta en kombination av mångmedial 
produktion och rörlighet för att synlig-
göra olika samtidsfenomen. En mo-
dernitetsstrategi var att föra ut en fråga 

de senaste årens svenska forskning 
om födoämnen har på f lera sätt visat att 
svenskarnas intresse för mat och hälsa 
inte bara tyst följer den samhälleliga ut-
vecklingen, utan kan ses som ett uttryck 
för viktiga sociala krafter. 

Enligt idéhistorikern Roger Qvarsell 
ger matkultur intressanta fingervis-
ningar om ”social och kulturell för-
ändringsbenägenhet”. Han, och Ulrika 
Torell  med f lera, visar exempelvis i 
boken Reklam och hälsa hur matpro-
dukter har blivit kulturella verktyg för 

att gestalta goda samhällskrafter, som 
hälso- och modernitetsideal.

Mjölkpropagandan var ett exempel 
på en stark organisation som under mel-
lankrigstiden bidrog till att frammana 
bilden av svensk välfärd innan den hade 
formulerats till ett politiskt program; i 
och med sitt kampanjarbete för mejeri-
varor öppnade den kulturella arenor för 
”mjuka” typer av maktutövning, utanför 
eller i gränslandet till det politiska 
fältet. Mjölkpropagandan skapade sig 
en explosionsartad popularitet med sitt 

Föreningen Mjölpropagandans kampanjbuss har under någon av sina Sverigeturnéer 1937–1939 nått torget i Linköping. Förbipasserande 
får smaka en bägare mjölk och samtidigt ta del av hur oändligt nyttig drycken är. Målet var dock inte i första hand att förbättra folkhälsan, 
utan att bli av med mjölköverskottet. LRF:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Motstående sida: Mjölkpropagandan var verkligen mycket skickligt på propaganda, eller 
marknadsföring som vi skulle kalla det i dag. Denna informationsbroschyr är hållen i mer 
stram, upplysande ton, annars använde man gärna mer braskande reklam, som teckningar 
av utmärglade ”kaffepojkar” respektive kärnfriska ”mjölkpojkar”. LRF:s historiska arkiv 
hos Centrum för Näringslivshistoria.

i samhället via en medieriggad buss, 
så att den bokstavligen visades som en 
händelse, ”på väg” genom landet. 

”Lort-Sverige” åren 1937 och 1938 är 
ett välkänt exempel på en angelägen 
samhällsfråga, som Ludvig Nordström 
via radioupptagningsbuss diskuterade 
genom Sverige, samtidigt som han 
gjorde en kartläggning av landets väl-
ståndsprofil. 

Själva resprojektets kapacitet att för-
ändra samtidens förståelse av svensk lev-
nadsstandard berodde inte enbart på den 
mängd av beskrivningar, radiointervjuer, 
och teckningar som producerades i frå-
gan; Nordströms radioupptagningsbuss 
gestaltade den i materiella termer för na-
tionen, så att folk i olika landsändar kom 
i direkt beröring med projektet. Projektet 
bidrog alltså inte bara till att kartlägga 
ett problem, utan tänjde också konkret 
på diskussionens centrum. 

Mjölkpropagandans reklambuss, den 
rullande mjölkbaren, var en liknande, 
men mer nöjesbetingad reformgestalt. 
När den sommaren 1937 färdades mel-
lan olika städer i södra Sverige repre-
senterade resan kulmen av ett hårt och 
vittförgrenat kampanjarbete för att få 
svenskarna att konsumera mer meje-
riprodukter. Som idéhistorikern Jenny 
Lee visar, hade organisationen startats 
för att ta mejeribranschen ur en djup 
nedgång under tidigt 1920-tal. 

Husmorsföreningar  
och  fattigvård
Mjölkcentralen gick samman med en 
rad stora och mindre mejeriaktörer för 
att bilda Mjölkpropagandan. Redan 
1925 hade organisationen etablerat 
ett tätt nätverk av lokala och centrala 
föreningar som värvade medlemmar 
från alla led i mejerikedjan. Man 

utvecklade också samarbets- och 
reklamprogram med förgreningar 
ut i kommunala och privata 
sektorer, genom att kontakta skolor, 
sjukhus, barnomsorg, fattigvård, 
hem- och husmorsföreningar, 
mjölkinspektörsföreningar och lokala 
föreläsare.

Inom de här områdena spred 
Mjölkpropagandan rikligt med reklam-
material i form av broschyrer, häften 
och affischer. I deras kampanjevene-
mang blev publikens deltagande också 
ett viktigt medialt instrument för att 
bevisa mjölkens nyttighet, exempelvis 
gav de ”mjölklektioner”, som kombi-
nerades med filmvisningar och teck-
nings- och uppsatstävlingar för skolbarn 
i folkskolor.

En viktig ingrediens i 
Mjölkpropagandans arbete med att 
entusiasmera allmänheten var att foto-
grafera kampanjerna för organisationens 
reklam- och arkivmaterial. Av bilderna 
framgår att mjölkhändelsen iscensat-
tes enligt specifika perspektivmässiga 
grepp, där både publik och mjölkflaskor 
blev en typ av massornament. 

Av den stora mängden bilder framgår 
att det fanns ett slags visuellt manuskript 
för att dokumentera allmänhetens entu-
siastiska mjölkdrickande och skålande 
mot kameran. Den fotografiska doku-
mentationen av de här mjölkhändelserna 
var rentav nitisk; redan under mitten av 
1930-talet hade Mjölkpropagandan ett 
omfattande fotoarkiv av utställningar, 
affischer, skyltfönstertävlingar, sand-
wichmän m.m. 

Schlagermusik   
och mjölk muggar
När Mjölkpropagandan sände ut sitt 
ekipage sommaren 1937 närmade man 

sig kulmen på detta medieintensiva 
kampanjarbete. På sin turné genom 
södra Sverige, förbi Enköping, 
Linköping, Malmö, Lund och Örebro 
samlade bussen en publik på 120 000 
personer, som blev bjudna på mjölk 
i pappersmugg och som fick höra 
aktuella schlagers varvade med korta 
grammofoninspelade föredrag ur 
högtalarna. 

Den repetitiva bildstrategin från an-
dra publikevenemang anammades även 
för bussens färd, och gav dokumente-
rande bildbevis för den entusiastiska 
publikens skålande och drickande i 
bild vid de olika anhalterna. På känt 
reklammanér bar bussen igenkännbara 
formuleringar och nyckelbilder från 
Mjölkpropagandans kortfilmer, an-
nonser och affischer – exempelvis deras 
slogan att mjölken var ”folkhälsans 
grundval”.

I sin tidskrift Mjölkpropagandan 
omskrev organisationen sina fram-
gångsrika deltagarstrategier i oförställt 
självförhärligande termer, och skapade 
successivt ett självkommenterande 
kretslopp av de medier som de använde. 
I årsberättelser omtalas kampanjerna 
som territoriella erövringar, med sta-
tistiska uppgifter på hur många städer, 
skolor och kroppar som vunnits över till 
mjölkdrickande. 
Genom bussen förstärktes det anspråket 
ytterligare, eftersom den sökte upp 
sin publik, och skapade förväntningar 
om något roligt och spännande i 
sommarstiltjen. Mjölk var på väg. 

ylva habel är lektor i medie- och kom-
munikationsvetenskap vid Södertörns 
högskola. Kring årsskiftet ger hon tillsam-
mans med idéhistorikern Solveig Jülich och 
etnologen Lotten Gustafsson Reinius ut en 
bok vid namn ”Bussen är budskapet”.
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Arlahistoriens 
outtröttliga förkämpe
Näringslivshistorien har sina egna samlare, typiska samlarobjekt är exempelvis 
emalj skyltar, veteranbilar och förpackningar. En av de mer specialiserade är Britt 
Ullestad. Hon har byggt upp en egen samling av föremål från mejerijätten Arlas 
historia. | matts hildén. foto: eva hildén smith
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ingen har egentligen bett henne 
om det, men med en stark vilja och ett 
brinnande intresse har mångåriga Arla-
medarbetaren Britt Ullestad byggt upp 
en stor samling historiska Arlaföremål, 
främst med inriktning på förpackningar 
och marknadsföringsmaterial. Ullestad 
började i mejeribranschen 1973 som 
avdelningssekreterare på Mejeriernas 
riksförening, det som i dag heter 
Svensk Mjölk. Sedan mitten av 80-talet 
arbetade hon som vd-sekreterare på 
Arla. För två år sedan f lyttade Britt 
Ullestad till marknadsavdelningen 
där hon bland annat jobbar med 
företagsövergripande projekt, till 
exempel Arla Guldko, som är Arlas 
största kundevent under året och kan 
beskrivas som matbranschens Oscar.

Drömmar om mejerimuseum
Hon började halvt på allvar, halvt på 
skämt, att fundera på ett mejerimuseum 
i början av 1990-talet.

– Mycket slängdes inom Arla, och 
jag blev känd som en ”bag lady”, när 
jag räddade saker som var på väg ner 
i papperskorgen eller containern då 
skrivbord rensades eller någon slutade, 
berättar Britt. Hon räddar också saker 
från mejerier som läggs ned ute i landet. 
Idag disponerar hon ett 30 kvadratme-
ter stort källarutrymme för Arlas gamla 
föremål i form av skyltar, trycksaker 
och annat som har med verksamheten 
att göra. 

Det finns i dag inte några planer på 
ett mejerimuseum i Arlas regi. Det har 
dock inte hindrat Britt. Vid det här 
laget är ryktet om att hon brinner för 
Arlas historia väl spritt, och medarbe-
tare kommer ofta till henne med saker 
som de misstänker kan vara av intresse, 
innan de slängs. 

Mjölk på vita duken
Hon får ofta externa förfrågningar om 
historiskt material, dels från designstu-
denter och marknadsförare internt på 
Arla, dels från tv- och filmproduktioner 
som vill låna historiska förpackningar 
och annan rekvisita. I snitt en förfrå-
gan per dag blir det, senast från teamet 
bakom filmatiseringen av Marianne 
Fredrikssons bok Simon och ekarna, som 
behövde hjälp med en f laskkorg från 
1940-talet.

Finns det saker hon velat rädda men 
som av utrymmesskäl inte gått att 
spara? 

– Det skulle ha varit roligt att haft en 
gammal mjölktank, eller en tank som 
gick på järnvägen samt ett gammalt ost-
kar, funderar Britt Ullestad.

– Men faktiskt har jag lyckats husera 
ett par riktigt otympliga saker. En stor 
mjölkkärra som gick på Stockholms 
gator och drogs av häst, en bit in på 
förra seklet. Mjölkkärran prydde vår re-
ception på Torsgatan under åren 1988–
2005. Och vid millennieskiftet gjordes 
en stor utredning om Arlas rullburar. 

Galen i rullburar
När Brommamejeriet, där ungefär 
30 gamla rullburar förvarades, lades 
ner så skulle de slängas. Då Britt fick 
kännedom om det, lyckades hon hitta 
ett utrymme på Torsgatan, bokade 
en mjölktransportbil och åkte ut till 
Brommamejeriet och tillsammans med 
en person från utredningen hämtade 
hon alla stora rullburar. 

– Folk tyckte jag var helt galen ... I 
dag finns dessa stora saker magasine-
rade på vårt reklamlager i Jordbro.

Man kan tycka att Britt Ullestad 
borde vara nöjd med ett källarkontor 
på jobbet och ett reklamlager i Jordbro. 

Men nej, det räcker icke! Hon har 
även ett omfångsrikt privat mejeriarkiv 
hemma i källaren. Mjölkflaskor, skyltar, 
affischer, kossor av alla de slag, påsar 
och mycket annat som har med mejerier 
att göra trängs i hyllor och lådor. Hon 
bedömer att hon hemma har ungefär 
600 föremål och ytterligare uppåt 1 000 
föremål på sin arbetsplats.

Varifrån kommer då detta intresse? 
– Jobbet blev min hobby när jag bör-

jade inom mejeriindustrin på 1970-ta-
let. Någon gång i början av 1980-talet 
började jag samla på mig äldre saker 
med anknytning till mejerinäringen på 
antikaffärer och loppisar. En del saker 
som man kunde hitta då finns helt en-
kelt inte att få tag på längre, f laskor och 
krukor till exempel. 

Konflikt i hemmets lugna vrå
Privat har Britt Ullestad och maken 
Sune, som förvisso också har en bak-
grund i mejeribranschen och delar 
hennes intresse, haft vissa kontroverser 
kring hur stor del av hemmet som ska 
utgöra arkiv och museum respektive 
bostad. Han skulle kunna tänka sig 
att f lytta saker till ett magasin, medan 
Britt bestämt vill ha sakerna hemma. 
Efter att ha besökt hennes hemma-
arkiv, får man lätt känslan av att en 
magasinering ganska snart skulle följas 
av en snabb återfyllnad av källaren där 
hemma ... 

Att ha ett ohälsosamt stort intresse 
för sitt arbete kan ju vara dåligt för 
hälsan, men knappast om det handlar 
om mjölk. Mjölk är ju som bekant 
hälsa!

matts hildén är grafisk formgivare och 
driver design- och kommunikationsbyrån 
Silvia Media AB, där han bl.a. ansvarar 
för formgivningen av Företagsminnen.

Motstående sida: Britt Ullestad har arbetat 
inom mejeribranschen sedan 1973 och med 
tiden kommit att bli allt mer fascinerad av 
branschens historia. Sedan 90-talet samlar 
hon ”mejeriana” både på arbetet och hemma.
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NäRINGSLIvShISTORISKT vImmEL!
InvIgnIng  
av dIgItala 
arkIvet!
Den 24 augusti invigdes Centrum för 
 Näringslivshistorias digitala arkiv, en teknisk 
plattform som skall säkerställa företagens digi
tala historia för framtiden. Peter Wallenberg jr 
representerade finansiären Stiftelsen Marcus 
och Amalia Wallenbergs Minnesfond och vi
sade i sitt tal att han brinner för historia (se 
talet på film: www.naringslivshistoria.se). I 
anslutande miniseminarium ledde Svensk 
Forms vd Ewa Kumlin en trio tunga designers, 
Henrik Otto, chefdesigner på Electrolux, Lars 
Lallerstedt, tidigare rektor på Konstfack och 
legenden Margareta van den Bosch från H&M. 
De visade alla prov på sin produktion och 
publiken fick även en inblick i kommande kol
lektioner av t.ex. dammsugare. Efteråt vidtog 
mingel och visningar av ett par av  Centrum för 
Näringslivshistorias bildskatter.

Electrolux chefdesigner Henrik Otto, visade prov på alldeles ny design 
av dammsugare.

Peter Wallenberg jr och vd Alexander Husebye konstaterar glatt att 
invigningen blev mycket lyckad.

Miniseminariet leddes av Svensk Forms vd Ewa Kumlin, som talade 
sig varm för att företag och designers ska spara sin historia.

Två tunga representanter för mode, Margareta van den Bosch och 
Ingrid Giertz Mårtenson.
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NäRINGSLIvShISTORISKT vImmEL!

FartFylld 
natIonal- 
dag!
Den 6 juni lanserade Centrum för Närings
livshistoria boken Svenska Karosseri makare. 
Författaren Jan Ströman fanns på plats för 
signerande och en exklusiv samling av äldre 
fordon med svensktillverkade karosserier 
omgav presentationen. Handelsminister Ewa 
Björling var närvarande och talade varmt om 
den svenska bilindustrins förankring i histo
rien och om sitt eget personliga bilintresse. 
Arrangemanget som genom
fördes i samarbete med bl.a. 
Automobilhistoriska Klubben 
fick också hederspris av tid
skriften Nostalgia.
Redaktören och livsnjutaren Edward 
Blom kåserade om picknicken, 
näraliggande sysselsätt-
ning i de vackra vete-
ranbilarnas sällskap.

Bland alla vackra karosserier fanns dessa blankpolerade skönheter att 
beskåda.

Handelsminister Ewa Björling höll ett personligt tal och berättade bl.a. 
om sitt eget stora intresse för veteranbilar.

Författaren Jan Ströman kan mer än de flesta om karosserimakarnas 
bilar. Han delade med sig av sina kunskaper till besökarna, som också 
kunde köpa signerade exemplar av boken.

bild- extra!Foto: Michael Folmer

Tomas Söderberg och Alexander Husebye lyfter på täckelset för den 
vackra boken om karosserimakarnas historia.





Historien skapar ny styrka i dag
När ett företag värnar om 
sin historia handlar det 
inte om allmänt god vilja. I 
stället är motivet att stärka 
varumärkesbygget och slå 
vakt om sin identitet och 
konkurrenskraft. 
lars jilmstad

finns det något skäl för det teknikin-
riktade moderna företaget att ta vara på 
sin historia? Ska småföretag verkligen 
lägga några resurser på att spara sina 
handlingar utöver vad lagstiftningen 
kräver? Och är det inte lika bra att 
glömma bort gårdagens missgrepp och i 
stället fokusera på framtida succéer?

I en tidning som Företagsminnen är 
svaren förstås givna. Visst ska historien 
vårdas. Det gäller naturligtvis även i 
det lilla företaget, det kan utvecklas 
till ett stort företag som vill minnas 
sitt ursprung. Och minnet av det som 
gått fel kan mycket väl vara det som 
förhindrar framtida missgrepp. Men 
om det stannar vid att handlingar spa-
ras och att arkivet är lätt sökbart och i 
mönstergill ordning, har inte historiens 
fulla potential utnyttjats. I själva verket 
kan företagets ”minne” av med- och 
motgångar bli en kraftfull del av 
marknadsföringen av de produkter och 
tjänster som företaget vill sälja. Det är 
lätt att säga men i många fall kanske 
svårare att göra.

Vad företag och organisationer tjä-
nar på att bevara och berätta sin egen 

historia och hur denna historia kan 
föras ut, finns det nu äntligen bra svar 
på. Boken History Marketing – Använd 
företagets historia i kommunikation och 
marknadsföring ger både inspiration 
och handgriplig vägledning. Den är en 
översättning och en vidareutveckling 
av den mycket uppskattade och omta-
lade boken History Marketing, skriven 
av den tyske historikern och pr-man-
nen Alexander Schug. Det är Ekerlids 
förlag i samarbete med bl.a. Centrum 
för Näringslivshistoria som ger ut bo-
ken som försetts med en rad exempel 
från den svenska näringslivshistorien.

Ger stadga och riktning
I sitt förord skriver Alexander Husebye, 
vd för Centrum för Näringslivshistoria, 
att det kan förefalla självklart att 
använda företagets historia för att 
fördjupa organisationskultur och för att 
ge marknadsföringen en stabilitet, men 
att det ändå är många företag som inte 
gör detta. 

Husebye ser företagsledningar och 
marknadsförare som en viktig målgrupp 
för boken. Han påpekar att i de företag 
världen över som bevarar och berättar sin 
historia så inser ledningen att den egna 
historien skapar stadga och riktning för 
strategiska beslut. Den väl vårdade his-
torien skapar stolthet och förståelse hos 
medarbetarna. Framtidsfrågorna blir mer 
hanterliga när man kan blicka tillbaka på 
viktiga tidigare vägval.

Boken är både lättläst och pedago-
gisk. I det första av tre kapitel beskrivs 
vad företag och organisationer tjänar på 

att bevara och berätta sin historia när de 
annars alltid måste ha siktet inställt på 
framtiden. I det andra kapitlet beskrivs 
hur företagets historia kan vävas in i den 
interna och externa kommunikationen 
för att få bästa effekt. I det avslutande 
kapitlet ges handfasta råd om hur före-
tag kan gå till väga för att etablera egna 
historiska arkiv.

Boken argumenterar övertygande 
för hur historien blir extra viktig i da-
gens höga tempo inom näringslivet, 
där kvartalsekonomi blivit ett begrepp 
och där produkterna har allt kortare 
livscykler. Utvecklingen präglas av att 
många företag f lyttar sin produktion 
till lågkostnadsländer, och att delar 
av verksamheten som inte anses höra 
till kärnverksamheten läggs ut på ex-
terna aktörer. Fusioner och uppköp har 
blivit en del av näringslivets vardag. 
Och du och jag kan som konsumenter 
se att butikshyllorna får f ler och f ler 
produkter som pryds av butikskedjans 
egen logotyp i stället för traditionella 
varumärken.

Företagsidentitet  
– en färskvara?
Den här utvecklingen riskerar att 
leda till att så väl företagens som 
produkternas identiteter blir färskvaror 
med tydliga bäst före-datum. Att 
använda sig av sin historia är därför en 
investering i det egna varumärket och 
i den egna företagskulturen. Historia 
är den komponent i marknadsföringen 
som står för kontinuitet. Eftersom 
varje företags historia är unik kan 
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Motstående sida: ICA hör till de företag som använder sin historia mycket aktivt i mark-
nadsföringen både internt och externt. En av de äldsta historiska aktiviteterna är den gamla 
lanthandel som står uppställd på huvudkontoret. Samlingarna som ligger till grund för 
lanthandeln sammanställdes av Åsa Hedberg och såldes till ICA 1971. I nuvarande version 
skapades lanthandeln 2004 i samband med att ICA fått ett nytt huvudkontor i Solna Busi-
ness Park. Foto: Eva Hildén Smith. Ur boken History Marketing.



den skilja ut det egna företaget från 
konkurrenterna.

Det växande intresset för historia 
kan säkert bidra till att många f ler 
företagsledningar får upp ögonen för 
att använda den egna historien i sin 
marknadsföring. Boken ger också 
f lera exempel på hur detta resulterat 
i återlanseringar av produkter som 
tidigare plockats bort från sortimen-
tet. GB Glace har återintroducerat 
nygamla glassar som Tip Top, Top Hat 
och Lakritspuck. T-shirts och jackor 
pryds ofta av gamla varumärken, varav 
många har kommit att få en eftertrak-
tad kultstatus.

Många konsumenter tilltalas av att 
gamla ”vänner” i form av varumärken 
eller produkter återkommer till deras 
liv. Nostalgin kan ytterligare förstärkas 
när tidigare decenniers reklamkampan-

jer återuppväcks på webben, i tv-reklam 
eller i utställningssammanhang.

I boken berättas om hur Arla ef-
ter att ha fusionerat med betydligt 
yngre MD Foods nu återanvänder sin 
svenska historia. Arla, och föregånga-
ren Stockholms Mjölkförsäljnings AB, 
hade huserat på samma adress sedan 
1882. År 2005 f lyttade företaget till nya 
lokaler. Där fanns det inte plats för allt 
det arkivmaterial som samlats under 
123 år. Mer än ett företag har under 
sådana omständigheter kört stora delar 
av sitt arkiv till soptippen, och därmed 
låtit sin historia försvinna.

Det gjorde inte Arla. Centrum för 
Näringslivshistoria fick i stället ta 
hand om arkivet och det säkrades för 
framtiden. Men inte nog med det. 
Handlingar, fotografier, gamla filmer 
och nyskrivna artiklar fyller nu en 

webbplats som är väl värd att stifta 
bekantskap med (www. Arlafoods.se/
historia). För, som man säger på Arla, 
”alla har ju ett förhållande till mjölk” 
och här går det definitivt att hitta nos-
talgiframkallande saker. 

Genom sitt agerande slapp Arla 
att ”tappa sitt minne” i samband med 
fusionen och den efterföljande f lytten. 
Lika lyckligt var det inte för Hemglass 
som för en del år sedan ställdes inför ett 
besvärligt problem när ett antal medar-
betare med viktiga marknadskunskaper 
sade upp sig. Det tog åratal att återupp-
bygga den kunskapen.

Vem äger din historia?
Det finns förstås både företag och or-
ganisationer som helst vill slippa bli 
påminda om sin historia. Problemet är 
bara att det då säkert finns någon an-
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Bevara företagets historia och bevara den väl! Den uppmaningen riktar författarna 

av boken History Marketing till ansvariga inom företag och organisationer. Att 

bevara och berätta om ett företags historia fördjupar den egna företagskulturen, 

ger stabilitet åt marknadsföringen och, inte minst, stärker det egna varumärket. 

Trots alla vinster som kan räknas hem med History Marketing är det många före-

tag som ännu inte utnyttjar det.

I boken får vi möta ett antal svenska företag som arbetar aktivt med History 

Marketing och ta del av deras lärdomar. Boken ger svar på när det är lämpligt att 

använda sig av historien för att få bästa effekt – i den externa marknadsföringen 

eller i arbetet med den egna företagskulturen. Dessutom ges praktiska tips om 

hur de företag och organisationer som vill bevara sin historia enkelt kan komma 

igång med att skapa ett eget företagsarkiv.

Alexander Schug (f. 1973 i Essen) har studerat historia, sociologi och publicistik 

i Dresden, London och Berlin. Han arbetade ett antal år som frilans för museer 

och olika media (tryck, radio och tv) samt var  pr-rådgivare hos marknads ledande 

tyska kommunikationsbyråer. Han doktorerade 2007 i modern historia på 

Humboldtuniversitetet i Berlin. Vid sidan av pr har Alexander Schug fokuserat 

på varumärkes- och företagshistoria samt konsumtions-, populär och design-

historia. Han undervisar i dag på Humboldt universitetet i Berlin. Grundade 2008 

Vergangenheitsverlag. 

Företagets grundare, innovatörer och övriga profiler med betydande gärningar bör dokumen-

teras i arkivet. Adventsstjärnan var till exempel en av H&M-grundaren Erling Perssons första 

produkter som spreds i svenska hem. Lite senare köpte han en Hennes-butik i hemstaden 

Västerås, resten är historia ...
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”History Marketing” blev en succé i Tyskland när den 
kom ut där i mitten av 1990-talet. Nu kommer den 
äntligen i en översatt version, anpassad till svenska för-
hållanden. Bakom boken står Alexander Schug som har 
den osvenska kombinationen att vara såväl PR-man 
som disputerad historiker. 

Motstående sida: På Electrolux huvudkontor i 
Stockholm kan anställda och besökare bekanta sig med 
företagets historia i en utställning som presenterar 
produkterna, personligheterna och marknaderna. Flera 
av de välkända produkterna har man tagit emot som 
bidrag från trogna kunder. Foto: Eva Hildén Smith. 
Ur boken History Marketing.



nan – kanske en konkurrent – som gärna 
tar på sig den uppgiften. Då är det bättre 
att sköta grävjobbet själv. Att ett sådant 
agerande rent av kan bli en tillgång för 
företaget i dess marknadsföring, visas 
av bokens skildring av hur Volkswagen 
agerade kring sin användning av tvångs-
arbetare under andra världskriget. 

En sammanställning i boken visar 
vilken nytta företag kan ha av att an-
vända historien i sin marknadsföring. 
Känner vi till historien bakom företa-
get dess tillkomst och dess utveckling 
blir det lättare att förstå företaget och 
dess kultur. Genom att arbeta aktivt 
med företagets historia kan man posi-
tionera företaget som en god samhälls-
aktör. En pregnant punkt i samman-
ställningen lyder: 

Traditioner förändras, företag och 
produkter utvecklas oavbrutet. History 

Marketing är bron mellan dåtid och 
nutid och metoden skärper blicken mot 
framtiden.

Utöver tidigare nämnda exempel 
från boken finns ett antal andra som 
visar hur History Marketing kan fung-
era i praktiken. Ericsson med väldoku-
menterade anor från 1876 ses säkerligen 
som ett företag som blickar framåt. 
Det hindrar inte att företaget gärna 
lutar sig mot sin egen historia för att 
hitta inspiration och vägledning. Den 
som vill fördjupa sig i detta finner en 
fascinerande historia på www.ericsson-
history.com, en webbplats som sköts av 
Centrum för Näringslivshistoria.

Bland andra intressanta exempel som 
boken tar upp finns Handelsbanken 
och ICA-koncernen, båda mycket fram-
gångsrika kommunikatörer av sin egen 
historia.

Ett företags historia är något som 
nästan jämt kan komma till använd-
ning. Annars är förstås givna till-
fällen jubileer av olika slag, öppet 
hus- aktiviteter, fester, medarbetar-
aktiviteter, återförsäljar- och kund-
arrangemang och gärna också press-
aktiviteter av olika slag. Boken ger 
goda råd om allt det praktiska i sådana 
sammanhang.

Den svenska utgåvan av History 
Marketing är efterlängtad av många 
som idogt arbetar med näringslivs- och 
företagsarkiv. Hittar boken de tilltänkta 
läsarna lär de få än mer att göra. Det ser 
vi fram mot!

lars jilmstad är f.d. presschef på 
Svenskt Näringsliv och har skrivit böcker 
om företagande ur ett internationellt per-
spektiv. 
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Åtvidaberg – en brukstypisk historia
 
På 1800-talet var Åtvidaberg landets näst största kopparproducent. Under 1900-talet 
var orten hemvist för storföretaget Facit. Men de mekaniska kontorsmaskinerna blev 
omkörda av de elektroniska miniräknarna, och Facit är i dag lika mycket historia som 
kopparbrytningen. | svante kolsgård

Den då 23-årige bergsingenjören Theodor Adelswärd, sittande i mitten bland mejerister, tog 1883 över ledningen av Åtvidabergs 
Kopparverk (då en del av fideikommiss Baroniet Adelswärd). Han var ytterst kreativ och startade en mängd verksamheter bl.a. 
mejeriskola och efter amerikansk förebild kontorsmöbler som med tiden blev Facit. Privat ägo.
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i september 1963 firade köpingen 
Åtvidaberg 550 år, vilket uppmärksam-
mades stort i både svensk och utländsk 
press. Till och med den ansedda 
Paristidningen Le Monde hade en re-
porter på plats. Utgångspunkten för ju-
bileet var det privilegiebrev som unions-
kungen Erik av Pommern hade utfärdat 
till områdets bergsbönder år 1413. 

Den f lera hundra år gamla kop-
parhanteringen var väl värd att upp-
märksamma. Fram till den industriella 
nedläggningen av detta bergsbruk vid 
sekelskiftet 1900 hade här framställts 
en fjärdedel av all svensk koppar, och 
Åtvidabergs kopparverk utvecklades 
under 1800-talet till landets näst störs-
ta kopparproducent. Men de många 
tidningsartiklarna från september 1963 
handlade framför allt om 1900-talets 
industriella f laggskepp i Åtvidaberg, 
Facitkoncernen, som vid tiden för ju-
bileet hade dotterföretag, agenter och 
försäljningsställen i omkring 130 län-
der. Det skrevs även mycket om orten 
Åtvidaberg, som närmast skildrades 
som ett industriellt mönstersamhälle. 
Då var det bara ett decennium kvar till 
Facits stora kris, som skulle leda till att 
företaget lades ned.  

Linköpings universitet och Åtvida-
bergs kommun inledde 1999 ett projekt 
för att tillgängliggöra Åtvidabergs indu-
strihistoria, och verksamheten drivs i dag 
av den ideella föreningen Brukskultur 
Åtvidaberg. 

Att bevara lokal historia
Föreningens syfte är att genom den 
lokala utvecklingen i Åtvidaberg med 
omland spegla svensk bruks- och indu-
strihistoria och göra den tillgänglig för 
så väl skolan som den akademiska värl-
dens studenter och forskare, men även 
för regionens kulturturism, intresserade 
fritidsforskare och självklart dagens 
Åtvidabergare.

Brukskultur Åtvidaberg arbetar 
inom tre huvudområden. Det första 
är att bevara arkiven och hålla dem 
tillgängliga. Det andra är att visa 
historien i utställningsform, och det 
tredje är att med föreläsningar och i 
text sprida kunskap om Åtvidabergs 
näringslivshistoria.

I före detta AB Facits huvudarkiv-
lokal, med en kapacitet om 2 000 hyll-
meter, finns nu närmare 150 arkiv och 
samlingar. Fram till i dag har 115 stu-
dentuppsatser framställts som baseras 
på detta material. Här dominerar 4 000 
volymer från Åtvidabergs kopparverks 
verksamhet och cirka 170 hyllmeter av 
Facitkoncernens arkiv. 

Ekomuseum Åtvidabergs bruksbygd 
omfattar både centralorten och ett 
tiotal besöksobjekt i omlandet. Dessa 
platser är utvalda för att illustrera 
brukstypiska fenomen inom områden 
som teknik, arkitektur, samhällsplane-
ring, kommunikationer, servicefunk-
tioner och social omvårdnad. Navet 
i detta minst sagt decentraliserade 
museala system utgörs av Åtvidabergs 
Bruks- och Facitmuseum. Här får be-
sökaren en överblick över såväl svensk 
bruks- och industrihistoria som ut-
vecklingen i Åtvidabergsbygden. 

På föreningens hemsida (www.bruks-
kultur.atvidaberg.se) kan man klicka sig 
fram till en kontinuerligt växande digi-
tal historiesamling. Här har olika fors-
kare och experter skrivit korta artiklar, 
där utvecklingen i Åtvidaberg sätts in i 
ett större historiskt sammanhang. I dag 
omfattar denna ”historiebok” ett 40-tal 
artiklar.

Ett rikt arkivmaterial
Varför valde då ämnet historia vid 
Linköpings universitet att ta kontakt 
just med Åtvidabergs kommun för detta 
projekt? Flera argument talar för att 
välja Åtvidabergs bruksbygd som ett bra 
exempel för att illustrera svensk bruks- 
och industrihistoria.

Som redan antytts finns här ett syn-
nerligen rikt arkivmaterial tillbaka 
till åtminstone mitten av 1700-talet. 
Här bör man även framhålla de om-
fattade fotografiska samlingarna, de 
äldsta redan från fotograferingskonstens 
barndom vid mitten av 1800-talet. Ett 
smakprov i form av närmare 6 000 
bilder finns tillgängliga på nätet. Även 
de cirka 130 filmerna i Facits arkiv samt 
ritningar, kartor, planscher i Baroniet 
Adelswärds arkiv är av stort värde.

Eftersom dessutom kyrkböck-
erna fram till 1895 i fyra av kommu-

nens socknar ingår i Demografiska 
Databasens gigantiska digitaliserings-
program i Östergötland, var det inte 
svårt att se Åtvidaberg som ett ganska 
självklart val ur materialsynpunkt.

Men huvudskälet var givetvis om-
rådets brukstypiska historia. Här kan 
man följa en lång industriell tradition 
tillbaka till ett medeltida bergsbruk. 
Storheten i det svenska brukssyste-
met illustreras synnerligen väl av att 
Åtvidabergs kopparverk vid mitten 
av 1800-talet utvecklades till ett av de 
mest framgångsrika företagen i landet, 
och vissa år producerade till och med 
mer koppar än huvudkonkurrenten 
Stora Kopparberg i Falun. Bruksorten 
blomstrade och Åtvids socken hade vid 
denna tid nästan lika många invånare 
som residensstaden Linköping. En 
monumental arkitektur i bruksorten 
förstärker denna bild.

Kopparproducent på fallrepet
En representativ brukshistoria måste 
emellertid även innehålla lågkonjunktur 
och hot om bruksdöd. Från och med 
1870 föll också kopparproduktionen 
radikalt i Åtvidaberg. Ras i gruvor och 
allt klenare malmfyndighet tillsammans 
med svår konkurrens från USA stod 
bakom problemen. Ett stort antal 
bruks- och gruvarbetare avskedades. År 
1873 f lyttade var tionde invånare från 
socknen, och emigrationen till USA var 
påfallande hög detta år. 

Resten av 1800-talet handlade mest 
om desperata försök att på olika sätt 
rädda kvar bergsbruket, bland annat 
genom nya framställningsmetoder och 
försök att gå ännu djupare i gruvorna 
på jakt efter brytvärd malm. En av 
gruvorna blev med sina 407 meter en 
tid Sveriges djupaste. Allt var emel-
lertid förgäves och 1902 upphörde den 
industriella framställningen av koppar. 

Åtvidaberg drabbades dock inte 
av total bruksdöd. Åren kring 1900 
förändrades såväl näringsliv som sam-
hälle radikalt. Man gick från koppar-
malm till trä som industriell basråvara. 
En snickeriindustri med huvudinrikt-
ning mot kontorsmöbler, och en hjul-
fabrik, kom tidigt att bli dominerande 
företag i det nya,  moderna industri-
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samhälle som växte fram under 1900- 
 talets  första år. 

Ville skapa mönsterort
Förändringsprocessen personifierades 
av den dynamiske och politiskt relativt 
radikale baronen Theodor Adelswärd. 
Liksom en hel del andra industriledare 
ville han skapa ett industriellt 
mönstersamhälle, dock inom det 
patriarkala brukssystemets ramar. 
Adelswärd var synnerligen påverkad av 
engelska förebilder, särskilt Ebenezer 
Howards tankar om ett Garden City. 

Genom en av bruksledningen styrd 
egnahemsrörelse skulle Åtvidabergs 
arbetarfamiljer få möjlighet att bo i små 
trevliga egna hem omgivna av prunkan-
de trädgårdar. Den sociala omsorgen, 
som redan utvecklats i stor omfattning 
under 1800-talet, garanterade ett för 
sin tid gott omhändertagande av såväl 
spädbarn, sjuka som åldringar. Det var 
viktigt att behålla stabila bruks- och 
industriarbetarfamiljer på orten.

Historiker har pekat på likheter mel-
lan brukssamhällets omhändertagaranda 
under 1800- och tidigt 1900-tal med de 
sociala välfärdsaspekterna i det folkhem 
som växte fram under 1930-talet i soci-
aldemokratisk tappning. Ett bruk med 
bruksläkare, barnmorska, apotek med till-
gång till fri medicin, skoltandvårdsklinik, 
bostäder som var gratis eller kraftigt sub-
ventionerade, gratial- och pensionskassor 
med mera, styrker denna bild. 

Mot slutet av 1910-talet drabba-
des Åtvidabergs industrier svårt av 
krigstidens problem, och i och med 

ryska revolutionen förlorades viktiga 
marknadsandelar. Theodor Adelswärd 
måste lämna sin ledande position inom 
AB Åtvidabergs Förenade Industrier. 
Företaget tvingades i konkurs 1922, men 
samma år genomfördes en rekonstruktion 
och som vd för det nya AB Åtvidabergs 
Industrier utsågs Elof Ericsson. 

I samband med rekonstruktio-
nen kom ett mindre företag i Solna 
vid namn AB Facit att f lyttas till 
Åtvidaberg. Bolaget tillverkade räk-
nemaskiner, vilket passade väl in i 
ambitionerna att bredda kontorsmö-
beltillverkningen. Facitmaskinen vi-
dareutvecklades i början av 1930- talet, 
när tangenter ersatte de tidigare spa-
karna. Med Facits T-modell började 
Åtvidabergsföretagets etablering på 
världsmarknaden. Redan 1938 sålde 
man i ett 70-tal länder.  

Ett globalt företag
Decennierna kring 1950 utvecklades 
Åtvidabergsföretaget till en 
världsomspännande koncern. Elof 
Ericsson, och från 1957 sonen Gunnar, 
blev som industriledare mycket 
omskrivna i svensk press. Det gällde 
även köpingen Åtvidaberg som åter 
framställdes som ett mönstersamhälle, 
nu i det svenska folkhemmet. Här 
härskade samförståndspolitik mellan 
en stark socialdemokrati, borgerlig 
opposition och företagsledning. Prins 
Bertil hyllade också industriorten 
Åtvidaberg som ”ett vackert exempel på 
perfekt samspel mellan näringsliv och 
samhälle” i ett tal vid jubileet 1963. 

Framtiden såg synnerligen ljus ut 
för såväl företag som samhälle, och 
prognosmakare spådde att Åtvidabergs 
befolkning år 2000 skulle omfattade ca 
30 000 personer. Den extremt snabba 
utvecklingen för kontorsmaskiner under 
1960-talet med elektroniska räknare 
och datamaskiner kom dock att slå hårt 
mot AB Facit, som var koncernens nya 
namn från och med 1966. 

Trots intensiva försök hade Facit små 
möjligheter att resursmässigt konkur-
rera med IBM och ett f lertal japanska 
företag. Den tidigare så framgångsrika 
koncernen för mekaniska kontorsmaski-
ner drabbades mot slutet av 1960-talet 
av ett f lertal problem. År 1971 blev 
krisen uppenbar när vd Lennart von 
Kantzow avskedades. Ett år senare sål-
des hela koncernen till Electrolux och 
Åtvidaberg tycktes stå inför ett nytt 
hot om bruksdöd. Samhället överlevde 
emellertid, bland annat tack vare sats-
ningar på småindustrier. Stora delar av 
den gamla bruksstrukturen dog emel-
lertid ut med Facitkrisen, och år 2000 
omfattade kommunens befolkning en-
dast 12 000 invånare.

Frågan är dock om inte fotbollslaget 
ÅFF:s återkomst till allsvenskan i ok-
tober 2009 efter 27 års bortovaro kan 
medverka till att åter väcka entusiasm in-
för framtiden i Åtvidaberg. Lagidrotten 
fotboll är central för sammanhållningen i 
ett bruks- och industrisamhälle.

svante kolsgård är lärare i historia vid 
Linköpings universitet. Han forskar inom 
området lokalhistoria med särskild inrikt-
ning mot bruks- och industrisamhälle.

Facit tillverkade både skrivmaskiner i sitt eget namn och under varumärket Halda. Åtvidabergsprodukterna var kända världen över för 
sin höga kvalitet. Den lille Facitgubben skapades 1948 av Ivan Hammar och är i dag liksom många andra varumärkesfigurer ett populärt 
samlarobjekt. Arla Foods historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.



Hur kan det komma sig att 
företag från Sverige högt 
upp i Norden finns över hela 
världen, till och med på en 
massa olika ställen i Afrika?
undrande, västerfärnebo

först måste det påpekas att Afrika 
till ytan är tre gånger så stort som 

Beskrivningar av framgångsrika företag 
innehåller nästan alltid frasen ”… och 
90 procent av försäljningen är utom-
lands.” Många svenska företag har en 
påfallande lång närvaro i andra länder, 
Ericsson har exempelvis aldrig lämnat 
en marknad de en gång kommit in på. 
Även Atlas Copco, AGA, Skanska, 
NCC, Electrolux med f lera har haft ett 
långt samarbete med Afrika.

Sverige har aldrig varit en kolonial-
makt i Afrika. Det ger i sig förstås inte 
större marginaler i affärsavtal, men det 
minskar kanske risken att bli utkastad 
vid politiska förändringar. De f lesta 
afrikanska länder har en dramatisk mo-
dern historia, i och med koloniseringen 
på 1800-talet, befrielsen omkring 1960 
och de många krig som därefter fördes 
för supermakternas räkning under det 
kalla kriget.

Slutligen finns en faktor som är vårt 
specialområde, nämligen kulturen. 
Man måste naturligtvis vara försiktig 
med kulturella generaliseringar, men 

de finns och har betydelse i affärer. 
Företag är organisationer bemannade av 
vanliga människor. Affärer görs upp vid 
möten mellan människor, och vem man 
är och var man kommer ifrån betyder 
något. Jag menar inte att neutralitet 
och blå ögon betyder något. Men att ha 
namn om sig att ha långsiktiga åtagan-
den mot sina kunder, att ta ansvar för 
lokalsamhället och att ta emot betal-
ning i den lokala valutan, det kan däre-
mot vara avgörande.

På Centrum för Näringslivshistoria 
har vi kontakter med många internatio-
nellt verksamma företag och får på så 
sätt olika inblickar i hur det är att arbeta 
i andra kulturer. Något som ofta åter-
kommer i framgångsrika företag är just 
svenskars flexibilitet och förmåga (och 
vilja) att arbeta på de villkor som gäller 
på platsen. Tillsammans med den av-
ancerade teknik svenska industriföretag 
kunnat leverera, kan detta vara den av-
görande framgångsfaktorn bakom fram-
gångarna i Afrika och på andra håll.

Fråga doktorn
Per Dahl är fil.dr i idé- och lärdomshistoria med inriktning på teknik-
historia, och Centrum för Näringslivshistorias forskningschef. Mejla dina 
frågor om näringslivets historia till per.dahl@naringslivshistoria.se

Svenska 
företag i 
Afrika

Atlas Copco ställer ut utrustning på 
Ghanas internationella handelsmässa 
år 1967. En hel miljon besökare skall 
ha bevistat montern under en artonda-
garsperiod. Atlas Copcos historiska 
arkiv hos Centrum för Näringslivs-
historia.

Europa och har 900 miljoner innevå-
nare i 54 länder. Det är därför egentli-
gen hopplöst att säga något generellt om 
Sveriges näringsliv där. Men varför låta 
sig hindras av det? Några faktorer kan 
utan vidare pekas ut.

Själva avstånden till marknaderna 
har inte varit ett problem på mer än ett 
sekel. Världsekonomin blev i tekniskt 
hänseende globaliserad i och med järn-
vägarna, ångfartygen och telegrafen, 
det vill säga senast omkring 1900. Både 
stora och små svenska industriföretag 
har varit verksamma på världsmark-
naden sedan slutet av 1800-talet. 
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Affärer i blod och olja. Lundin Petroleum i Afrika av kerstin lundell, ordfront 

I början av sommaren 2010 meddelade 
medierna att en åklagare inlett en för-
undersökning som ska visa om Lundin 
Oil (nu Lundin Petroleum) gjort sig 
skyldiga till folkrättsbrott i Sudan 
1997– 2003.

Åklagaren tog upp fallet med anled-
ning av en rapport från frivilligorga-
nisationer, men den som vill veta mer 
kan läsa Kerstin Lundells bok. Hon har 
varit på plats i Sudan och Etiopien, och 
intervjuat vittnen och representanter 
för olika organisationer för att försöka 
ta reda på vad som hänt vid Lundin 
Petroleums anläggningar.

Vittnesmålen och rapporterna ta-
lar om byar som bränts och bombats, 
områden som töms på folk, och om att 
rebellstyrkor har anlitats för att skydda 
företagets anläggningar.   

Lundin Petroleum svarar med att 
företaget ”inte [finner] att det är av 
konstruktiv natur att kommentera 
ogrundade påståenden”.

Kerstin Lundells bok är ambitiös 
och väl underbyggd, men lider av att 
författaren, av naturliga skäl, inte kan 
presentera någon objektiv ”sanning” om 
Lundin Petroleums roll.

Det som hänt vid sökandet efter olja 
och gas i Sudan och Etiopien är inte 
unikt. Det är snarare regel än undan-
tag att råvaruutvinning i länder med 
diktatur eller icke-legitima regeringar 
leder till övergrepp. Därför blir det mest 
intressanta i boken diskussionen om hur 
företag i framtiden ska agera för att ut-
vinna råvarutillgångar på ett etiskt sätt, 
och så att rikedomarna kommer hela 
befolkningen till del.

Recensioner i urval

Bohusfiskare på Shetland och Swedish Kirk av sven h. gullman, båtdokgruppen 

Det här är en berättelse om det hårda 
och riskfyllda arbete som förr gav oss 
lutfisk på julbordet. Den handlar om 
de bohusfiskare som med försiktig start 
under 1700-talet fiskade långa utanför 
Shetlandsöarna.

Fisket bedrevs först med segeldrivna 
så kallade sjöbåtar, senare med kuttrar, 
som man började utrusta med motor 
strax efter sekelskiftet 1900. Hjälpmedlen 
förbättrades efter hand, först med ekolod 
under 1950-talet, senare också med kort-
vågssändare och Deccanavigator.

Det svenska fisket i området började 
avta under 1950-talet och upphörde i 
stort sett under 1960-talet, bland annat 
därför att ungdomar inte längre var be-

redda att satsa på ett så slitsamt och livs-
farligt yrke. Tidigare hade många pojkar 
gjort sina första resor som 12–14-åringar.

Bohusfiskarna var ett kyrksamt 
släkte och i början av 1900-talet skickade 
Svenska kyrkan en präst till Baltasound 
på den nordligaste ön, Unst, där de svens-
ka fiskarna gick i hamn. År 1910 öppnades 
också en svensk kyrka, Swedish Kirk, där. 
Den blåste bort under en orkan 1992, men 
då hade det gått drygt 30 år sedan den 
använts som gudstjänstlokal.

Sven H. Gullmans bok är späckad med 
fakta som skickligt blandats med drama-
tik hämtad ur brev och berättelser. Den 
skildrar arbetsförhållanden som skulle 
få dagens äventyrare att blekna och ett 

skyddsombud att kasta sig över närmaste 
nödbroms. Det var inte mycket som var 
bättre förr – utom möjligen lutfisken …

börje isakson är journalist och förfat-
tare och har bl.a. medverkat i tidningar 
som Teknikens Värld, Månadsjournalen 
och Dagens Industri. Han har skrivit flera 
böcker om historia, den senast utgivna 
heter ”Två dygn som förändrade Sverige. 
1809 års revolution.”
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Christina och Carl Piper av svante norrhem, historiska media

Christina Piper var en av Sveriges mäk-
tigaste kvinnor under slutet av 1600-talet 
och fram till sin död 1752. Hon var också 
landets första kvinnliga storföretagare, 
mest känd för att hon utvecklade alun-
bruket i Andrarum till Skånes största 
företag med drygt 200 anställda.

Men Svante Norrhems biografi om 
paret Piper handlar också om maken 
Carl. Han var nära medhjälpare till 
Karl XI och utsågs av Karl XII inte 
bara till kungligt statsråd, utan också 
till greve och friherre. Från krigs-
utbrottet år 1700 följde han kungen 
som chef för fältkansliet och främste 
rådgivare. I den egenskapen blev Carl 
Piper en av Europas mäktigaste män. 
Men allt det tog slut när Piper 1709 
tillfångatogs vid Poltava. 

Fram till 1714 levde han emellertid i 
relativ frihet och arbetade intensivt för 
att förbättra förhållandena för de svens-
ka krigsfångarna i Ryssland. Det ledde 
till att Carl Piper kom på kant med tsar 
Peter, och 1714 placerades han i fängelse 
i Nöteborg där han avled 1716.

Under tiden sköttes familjens af-
färer av Christina Piper. Man ägde 
redan palats i Stockholm, Sturefors i 
Östergötland och Ängsö slott i närheten 
av Västerås, men Christina köpte också 
gods i Skåne. Utöver Andrarum blev fa-
miljen ägare till bland andra Krageholm, 
Kristinehov, Torup, Högestad och 
Baldringe.

Carl och Christina Piper tillhörde sin 
tids maktelit. Och minst lika intressant 
som huvudpersonernas öden är förfat-

Det här är naturligtvis en mycket lokal 
och mycket smal bok. Men den har 
ändå ett allmänintresse eftersom förfat-
tarnas kartläggning av bilismens entré 
i en liten smålandsort ger en god bild 
av hur bilens ankomst förändrade såväl 
människor som samhälle.

Bilen gav en kick åt ett antal presumtiva 
entreprenörer. Vanligast var uppkomsten 
av taxirörelser – ofta som en sidoverk-
samhet – liksom åkerier, verkstäder och 
bensinmackar. Men här berättas också om 
Alexander Pettersson som utvecklade sin 
taxirörelse till ett bussbolag, om bröderna 
Hansson som byggde upp en firma för att 
bygga vägar, om Emil Julius Carlström 
som startade en cykelfabrik och parallellt 
med det blev stor bilhandlare och byggde 

brandbilar, liksom om Sven Lindau som 
startade en vulkaniseringsverkstad. Bland 
de nämnda finns också Erik Johansson, 
han började med att sälja cyklar men se-
dan startade han en Volvohandel samtidigt 
som han hade patent på en egentillverkad 
selpinne för hästskjutsar.

Under andra världskriget öppnades 
nya möjligheter mitt i allt elände. Hartvig 
Disen specialiserade sig till exempel på 
gengasved medan Arne Hellborg byggde 
om en lastbil till vedkap och sålde ved.

Men mest framgångsrik på sikt blev 
mekanikern Sigvard Johansson, som 
1987 konstruerade en differentialspärr 
till sonens Saab och sålde patentet till 
Haldex, som nu bland annat levererar 
Johanssons koppling till Volkswagen.

Boken är ”historiegrävning” på 
mikronivå och naturligtvis ett fynd för 
alla Emmabodabor. Men den är också 
intressant för alla som är intresserade 
av hur teknisk utveckling påverkar 
samhälle och människor.

I backspegeln. Bilismens födelse i småländska Emmaboda  
av magnus karlsson och hans-krister karlsson, albinsson & sjöbergs bokförlag

tarens skildringar av livet, intrigerna, 
maktspelet och nepotismen i kretsarna 
kring hovet i 1600- och 1700-talets 
Sverige. Dessutom ger han inblickar i 
Karl XII:s inte alls asketiska liv i fält.

i backspegeln
BILISMENS FÖDELSE I SMÅLÄNDSKA EMMABODA
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Aktuell forskning
oskar broberg är fil.dr. i ekonomisk historia vid 
Handelshögskolan i Göteborg och forskar inom närings-
livshistoria.

näringslivshistorisk forskning 
beskylls återkommande för att ägna allt-
för mycket kraft åt fallstudier av enskilda 
företag. Kritiken går ut på att en sådan 
historieskrivning fastnar i detaljer, och 
att forskningen därmed förlorar den 
eftersträvansvärda generaliserbarheten. 
Och visst finns det näringslivshistorisk 
forskning som gärna vill berätta allt om 
ett företag och därmed riskerar att ham-
na i knappologiska återvändsgränder. 

Kritiken är dock alltför svepande och 
i många fall är det precis tvärtom; det 
är först när forskningen vågar närma sig 
det enskilda som de stora sammanhang-
en blir begripliga. Tre böcker ur bok-
floden kan illustrera mitt resonemang, 
samtidigt som de kan lära oss en mängd 
andra viktiga ting om de senaste årens 
världsomspännande ekonomiska kris.

Krislitteratur är en alldeles egen 
genre inom den ekonomiska forskning-
en. Ekonomiska kriser i allmänhet, 
och finansiella kriser i synnerhet, har 
en benägenhet att följas av att förlagen 
ger ut böcker där den senaste krisen 
förklaras och jämförs med tulpanma-
nin, söderhavsbubblan och den stora 
depressionen. 

Finanskrisen som började mullra 
2007, för att sedan få sitt verkliga 
utbrott i september 2008, är inget un-
dantag. Det som började med varningar 
om en överbelånad amerikansk bolåne-
marknad spred sig snart likt ett hotfullt 
isländskt askmoln och snart var hela det 
globala finansiella systemet i gungning. 
Sedan dröjde det inte länge innan de 
första böckerna var skrivna.

Världens springnota
De två svenska nationalekonomerna 
Stefan de Vylder och Johan Lybeck har 
skrivit var sin bok om krisen. De Vylders 
Världens springnota. Finanskrisen och 
vägen framåt och Lybecks Finanskrisen 
har f lera likheter. Författarna är både 
ekonomiskt historiskt belästa och väl 
insatta i aktuell nationalekonomisk 
forskning. De diskuterar bakgrunden till 
krisen och analyserar den i förhållande 
till tidigare internationella finanskriser 
under 1900-talet. 

Både de Vylder och Lybeck är noga 
med sina källhänvisningar, vilket gör 
det lätt att leta sig vidare i litteratu-
ren. Böckerna fungerar därför både 
som översikter av skeendet och som 

uppslagsverk för enskildheter som 
ratinginstitutens roll och storleken på 
finansinstitutens förluster. Samtidigt 
har författarna delvis olika fokus. 

Stefan de Vylder intresserar sig mer 
för de realekonomiska och politiska kon-
sekvenserna av krisen. Han visar på den 
pågående förskjutningen i världsekono-
min mot Asien, men också på hur länder 
i Syd drabbats hårt av den finansiella 
oron (trots att problemen i huvudsak var 
orsakade i Nord, mestadels i USA). 

I sin bok ägnar de Vylder också 
ansenlig kraft åt att diskutera de stora 
politiska utmaningar som krishante-
ringen innebär. Vilka bör ställas till 
svars? IMF är här en av många aktörer 
som får sig en rejäl känga. Hur klimats-
marta är egentligen krispaketen? Inte 
särskilt, om man får tro de Vylder. Skall 
finansmarknaden regleras hårdare? Nja, 
det viktigaste är att de regleringar som 
införs verkar kontracykliskt – alltså att 
de dämpar ekonomin i högkonjunktur 
och stimulerar den i lågkonjunktur.

Skuldsättningens förbannelse
Johan Lybeck går mer på djupet vad 
gäller krisens finansiella dimensioner. 

 

Världens springnota – Finanskrisen och vägen framåt  
av stefan de vylder, ordfront

Finanskrisen av johan lybeck, sns förlag 

Fool’s Gold – How unrestrained greed corrupted a dream, shattered 
global markets and unleashed a catastrophe av gillian tetts, little
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Det har väl knappast undgått någon 
att krisens epicentrum var den ameri-
kanska bolånemarknaden, och att det 
var tekniskt avancerade instrument 
som låg bakom subprimelånens explo-
sionsartade tillväxt. Lybeck visar på 
hur amerikanska hushåll skuldsatt sig 
alltmer sedan slutet av 80-talet, men 
att denna trend även gällt för många 
andra länder. Lybecks bok kräver mer 
av läsaren ifråga om ekonomiska för-
kunskaper, men i gengäld går boken 
mer på djupet vad gäller frågor som 
krisens finanstekniska maskineri, och 
marknadens reglering i form av Basel 
I och II.

Som sagt, både de Vylder och Lybeck 
ger läsaren en faktaspäckad orientering 
i de senaste årens globalisering, med be-
toning på det finansiella området. Icke 
desto mindre kvarstår samma känsla när 
jag lägger ifrån mig de båda böckerna. 
Den stora mängden fakta och avsakna-
den av en tydlig röd tråd försvårar läs-
ningen. Kapitlen känns staplade ovanpå 
varandra med ambitionen att täcka in 
väldigt många olika områden. 

När det till exempel gäller de nya 
typerna av finansiella instrument sak-

nar man i de Vylders bok en förklaring 
till den funktion som instrumenten är 
tänkta att fylla i ett ekonomiskt nor-
maltillstånd och i Lybecks bok så blir 
listan av förkortningar – CDO, MBS, 
ABS m.f l. – så lång att det inte är helt 
lätt för läsaren att hänga med. För att 
förklara hur kapitalismens inneboende 
dynamik kunde skapa denna världsom-
spännande bubbla fungerar böckerna 
därför sämre. 

JP Morgans swappar
Som en kontrast till de Vylder och 
Lybeck har jag också läst Gillian Tetts 
Fool ’s Gold – How unrestrained greed 
corrupted a dream, shattered global 
markets and unleashed a catastrophe. 
Tetts bok är ett exempel på varför nä-
ringslivshistoriskt inriktade fallstudier 
är en oundgänglig del av den ekono-
misk-historiska forskningen. 

I boken beskriver Tett utvecklingen 
av den nya finansmarknaden, från 
1970-talet och framåt. Från mitten 
av 90-talet följer författaren händel-
serna inifrån investmentbanken JP 
Morgan. Anledningen till intresset för 
JP Morgan är att en avdelning inom 

banken utvecklade instrumentet Credit 
Default Swap 1994 det instrument som 
några år senare lade grunden till den 
amerikanska bolånekrisen.  

En av bokens stora förtjänster är att 
den förmår förklara de olika finansiella 
instrumenten utan att fastna i vare sig 
matematiska formler eller finansiellt 
fikonspråk. Som den goda berättare 
hon är lyckas Tett göra de stora sam-
banden begripliga genom att ta sin 
utgångspunkt i enskilda detaljer och 
några specifika personer. Den pompösa 
titeln till trots så är tonen i boken också 
föredömligt ödmjuk och undersökande, 
snarare än dömande. Som helhet kan 
jag varmt rekommendera boken om 
man vill förstå hur och varför vi har 
hamnat där vi är. 

Bokens slutkläm är på sätt och vis 
också optimistisk, eftersom den slutar i 
ett upprop om att finansvärlden behö-
ver återvinna de gamla honnörsorden 
försiktighet, måttlighet, balans och 
sunt förnuft.

oskar broberg är fil.dr. i ekonomisk 
historia vid Handelshögskolan i Göteborg 
och forskar inom näringslivshistoria.



Gårdagens Nyheter

Utrotnings- 
hotad kiosk 

Järnhaltigt nytt år 1970 
En mycket stor järnmalmsfyndighet upptäcktes för 
femton år sedan [1955] i norra Liberia. För att 
exploatera denna, bildades Liberian American-
Swedish Minerals Company (Lamco). Det 
är ett joint-venture med liberianska staten 
som hälftenägare. Lamco är idag en av 
världens största järnmalmsproducen-
ter och Grängesbergskoncernen är 
den största enskilda delägaren. Som ett led 
i landets näringspolitik räknar man med att gruvdriften 
och alla kringinvesteringar kommer att bidra till samhällsutveckling-
en. Många svenskar finns på plats och bl.a. görs stora satsningar på att utbilda 
 inhemsk personal.  
Anm. 40 år efteråt kan det nämnas att projektet med tiden gick i stå, men det är en annan historia …

När den svenska telefonkiosken hade sin storhets-
tid och mobiltelefoner var stora som portföljer, 
det vill säga 1981, fanns det 40 000 telefonauto-
mater i Sverige. Då hade utbyggnaden pågått i 70 
år – den första telefonkiosken öppnade redan 1901 i 
Kungsträdgården i Stockholm, arkitekt var Hjalmar 
Celion. Den kallades Pagoden på grund av sitt ele-
gant sluttande tak. 

År 1992 hade utförsbacken börjat, då minskade 
antalet telefonkiosker till 33 000. Sedan gick det 
raskt utför och i dag finns det bara 2 840 kiosker 
kvar i landet. Som ett sista ryck mot tidens gång, har 
TeliaSonera börjat montera upp surfkiosker som kan 
ge en lokalt trådlös uppkoppling mot internet. 672 
 sådana finns i drift, långt från de 40 000 telefon-
kiosker som stod på post för knappa 30 år sedan. 



Inget mjölkbråk: Ett annonsförslag 
från 1910. Företaget Separator grun-
dades 1883 och exporterade tidigt sina 
produkter. Grundaren Gustaf de La-
val registrerade 92 patent och bland 
hans mer kända uppfinningar finns 
centrifugalseparatorn och ångturbi-
nen. Först 1963 bytte bolaget namn 
till Alfa Laval. 

Långlivat ljus
I allmänhet fordrar man af en glödlampa en medel-
lifslängd af 800–1,000 lystimmar. Icke alla lampor 
blifva så gamla, mången dör i sin blomstrande ungdom, 
men det finnes också riktiga jubelgubbar, som nå ända 
till 2,000 och 3,000 lystimmar, ja en och annan berömd 
Metusalem har hunnit upp i 6,000 och 8,000 timmar. 
Synnerligen mycket beror härvid på huru lampan bifvit 
skött. Har den varit utsatt för öfverdrivet hög spän-
ning, hämnar sig detta genom en förkortad lifslängd. Ur 
Uppfinningarnas Bok (Hiertas bokförlag 1901).

Baltzar von Platen skapade så väl det moderna kylskåpet som 
den första syntetiska diamanten. På sin ålders höst satsade 
han allt på att skapa en evighetsmaskin, byggd på ammoniak 
som förgasades och kondenserades. År 1977 vägrades han pa-
tent på evighetsmaskinen och 1984 avled han, 86 år gammal.

Axel Wenner-Gren satsade stort på Alwegtåget, som ing-
en ville köpa, och Alwac-datorn, som knappt gick att sälja. 
Den var så instabil att den ofta strejkade när den förevisades 
på mässor, den stördes av radarsignaler och elspikar i nät-
strömmen. Några få maskiner såldes, f lera skänktes bort 
till högskolor, och Wenner-Grens förmögenhet försvann.

Nicola Tesla, växelströmmens uppfinnare, avslutade sitt 
livsverk med Wardenclyffe Tower som skulle sända ström 
trådlöst. Det togs aldrig i bruk och kallades av samtida 
press för ”Teslas million-dollar folly”.

Albert Einstein använde sina sista år till att bevisa att 
kvantmekaniken inte fungerade. Det hade han som be-
kant ingenting för.

Entreprenörsdrömmar
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Av Hans G. Svensson
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Korsordstävling!
Lös det näringslivshistoriska  
korsordet och vinn böcker!

Skanna in korsordet och e-posta till:
edward.blom@naringslivshistoria.se
eller skicka en kopia av korsordet till:

Företagsminnen
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma

Glöm inte att bifoga ditt namn och din adress.  
Dragning av vinnarna bland de rätta svaren sker  
1 november 2010.

1:a pris: Ett bokpaket (värde 425 kr) bestående av  
Jan Strömans Karosserimakare och Så skapades den  
moderna butiken
2 :a–3 :e pris Edward Bloms Handelsbilder (värde 190 kr)

Förra numrets vinnare och rätta svar hittar Du på  
www.naringslivshistoria.se/korsord. Alla prisböckerna  
finns även till salu.

Redaktör Blom rekommenderar: Reklamskyltar och affärsgenier! Firmafester,  bilar, 

båtar och fashion! Varumärken och skandaler! Uppfinnare och industridesigners! 

Mjölk, tvål och ädla drycker! Handlare, bankirer och krögare. Succéer och konkurser! 

Prenumerera! Du får fem fullmatade nummer 
av tidskriften Företagsminnen 

för 200 kr. Gå in på www.naringslivshistoria.se och fyll i prenumerations-
formuläret. Eller köp lösnummer i välsorterade  tidningsbutiker. Pris 45 kr.
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Medlemmar i centrum för näringslivshistoria, september 2010

ABB
Adv. firman Delphi
AGA Gas AB
Ahlbins Zacco AB 
Ahlsell
Ajasto Almanacksförlaget AB 
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval 
ALMI Företagspartners Stockholm 
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Astra Zeneca 
Atlas Copco
Axfood
Barnens Bokklubb
Becker, Wilhelm AB
BEEP
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm 
Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond, 

Stiftelsen
Bonnier AB
Brandkontoret
Branschorganisationernas kansli, Stiftelsen 
Bruzaholms Bruk, AB
Busslink Sverige AB
B. Wahlströms Bokförlag
Bygdegårdarnas Riksförbund
Byggnadsämnesförbundet 
Båstads Gymnasium
Carlsberg Sverige
D. Carnegie & Co
Cederquist, Advokatfirman KB
Cederroth International
Chefsekreterarna Stockholm
Christenson AB, Advokat 
Christenson Roth Advokater 
Clas Ohlson 
CorpNordic Sweden AB
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic
Edita Norstedts Tryckeri
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
Elfa AB
Engkvist Byggmästare, Stiftelsen Olle 
Ericsson 
Esselte
Estrella AB
FABEGE
Familjebostäder
FAR SRS
FAR SRS Förlag AB
Fastighetsbyrån
Flood Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
Forma Publishing Group
FR i Stockholms län AB
Fritidsbranschernas Service AB
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation
Försäkringsförbundets service AB
Garpco AB
Gekås Ullared 
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Gröna Lunds Tivoli
Gångsätra gymnasium
H & M Hennes & Mauritz AB
Hakon Invest AB 
Hald & Tesch Brand 
Hamilton & Co Advokatbyrå 
Handelns Utredningsinstitut
Handelsbanken Svenska
Handelshögskolan i Stockholm
Hedlunds, Petrus och Augusta stiftelse
Heidelberg Sverige 
Henkel Norden AB
Hornmark KK
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
IBM Svenska AB
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund 
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm 
Ifu

IKEA
Industriarbetsgivarna
Informationsförlaget Heimdahls 
Institutet för Näringslivsforskning
Institutet för värdering av fastigheter
Investment AB Kinnevik
IR Bolaget
JA Förlag AB Lindblads
JCDecaux Sverige AB 
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB 
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
Konstnärernas Riksorganisation
Kooperativa Förbundet
Kraft Foods Sverige AB
Kris- och Traumacentrum AB
KTH Executive School AB
Köttbranschens Riksförbund
Landahl Öhman Advokatbyrå AB
Landshypotek 
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Li, Livsmedelsföretagen
Lindberg & Saxon HB, Advokatfirma
Lind & Co Tidskrifter
Ljuskultur
Lokaltidningen Mitt i Stockholm A B
Lundh, Ivar & Co 
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Stockholm
Magnusson Advokatbyrå
MAQS Lawfirm AB
Mariebergs Arkivbyrå 
Markaryds kommun 
Martin Olsson HAB 
Mats Dahlström Revision AB
Micasa 
MQ/Jaller Klädcenter AB
Mr Trend Writing Unlimited AB
Nasdaq/OMX
Natur & Kultur
NCC 
Nordea
Nordia Law Advokatfirma
Nordiska Kompaniet 
Nordstjernan 
Norma Sweden AB
Norstedts Förlagsgrupp 
Norstedts Juridik/Fritzes
Nova AB, Advokatfirman
Nynäshamns Ångbryggeri, Intresseförening
Odhner & Co Belysning 
OK, ekonomisk förening
Oriflame Cosmetics AB
Osram 
Packhuslaget 
Pensionsstiftelsen Mervärde
Pensionsstiftelsen Optimal 
Pernod Ricard Sweden
Plåtslageriernas Riksförbund
Pri Pensionsgaranti
PricewaterhouseCoopers AB
Primus 
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Propeller
Ricoh AB (fd Carl Lamm AB)
Roth, Advokatbyrå Peter
Rottneros AB
Röda Korsets Sjuksköterskekårs Intresseförening
SAAB AB
Sackemark Brantheim Björck, KB, Advokatfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB 
SBAB
SCA Hygiene Products
Scandinavian Airlines System (SAS)
Scania
Schering-Plough 
SEB
Sefina Svensk Pantbelåning AB
Setterwalls Advokatbyrå
SHR, Sveriges Hotell & Restaurang företagare
SIAR, Forskningsstiftelsen
Sievert AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.

Skandia 
Skanska AB 
Skogsindustrierna
Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear 
Sollentuna Kommun
Sparinstitutens Pensionskassa
Spendrups Bryggeri AB
Spårvägens Idrottsförening
SSAB
Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
Stiftelsen Tornspiran 
Stockholm Business Region AB
Stockholms hamnar
Stockholm Saltsjön 
Stockholms Bleck & Plåtslagarmästareförening
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening 
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem 
Stockholmsmässan 
Stokab 
Strömma Turism & Sjöfart AB
Swedbank 
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form 
Svensk förening för informationsspecialister
Svensk Handel 
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk Mjölk
Svenska Bankföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bostäder
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Försäkringsföreningen
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska McDonald’s
Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen
Svenska Shell, AB
Svenska Spel 
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Svensk-Thailändska Föreningen
Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Bagare & Konditorer
Sveriges Bryggerier 
Sveriges Bygg & Järnhandlareförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges MarknadsUndersökningsköpares Förening (SMUF)
Sveriges Trähusfabrikanter
Svetsteknik AB
Swärds Stiftelse, Anders Otto
Systembolaget
SYVAB, Sydvästra Stockholmsregionens Va-Verks AB
Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Södermark HB, Advokatfirman
Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse
Teknikföretagen
Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond, 

Stiftelsen
Tendorf, Advokatfirma Thomas
The Linde Group
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Trafikförsäkringsföreningen
Transportgruppen
Trygghetsfonden
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige 
Uppfinnarkollegiet 
Vasaterminalen
W&Ö, Advokatfirman
Veteranklubben Alfa
Widell AB, Advokat Anna Stina
Vin & Sprithistoriska Museet
Volvo 
ÅF AB 
Åhléns

Nya medlemmar är rödmarkerade
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 nytta

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

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

Vi har världens största näringslivsarkiv. Här finns 
material från f ler än 7 000 företag – dokument och 
böcker, fyra miljoner fotografier, filmer, hundratusen-
tals ritningar och tiotusentals föremål, reklamproduk-
ter och designmaterial. Även stora mängder arkiverat 
digitalt material. 

Låt våra experter ta hand om ditt företags historia. Bli 
medlem redan i dag i den ideella föreningen Centrum 
för Näringslivshistoria och stöd bevarande och berät-
tande av den svenska näringslivshistorien. Kontakta vd 
Alexander Husebye på 08-634 99 14 eller alexander. 
husebye@naringslivshistoria.se för mer information. 

Besök gärna www.naringslivsHistoria.se
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