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Från ett soligt Harlem

den moderna tiden har ändå sina 
fördelar. När Lars Magnus Ericsson 
var på långvarig resa genom USA vid 
1800-talets slut tog postgången hem 
flera veckor – och hade han inte haft 
sin skickliga hustru Hilda hemma 
i Stockholm hade företaget nog 
riskerat att falla honom ur händerna. 
Nuförtiden har man via internet samma 
tillgång till sina texter och bilder som 
där hemma, e-postar som vanligt, 
följer det svenska nyhetsf lödet och 
ip-telefonerar utan att det kostar mer 
än ett lokalsamtal. Något jag nu erfar 
under en längre vistelse i New York.

Företagande och film är huvudtemat 
för detta nummer av Företagsminnen. 
Vi bjuder på artiklar om företagens 
egna produktioner: informationsfilmer, 
reklamfilmer och utbildningsfilmer, 
men även på texter om hur företagen 
skildrats i spelfilmerna. Hur många 
minns t.ex. i dag den populära genren 
kontorsfilmen, där den störste hjälten 
alltid utgjordes av vd:n, medan mellan-
cheferna var griniga gubbar som ställde 
till det för de stackars kontorsf lickorna? 

Jämte övriga texter om företeelser 
som julöl, tobak och tv-biografier 
märks också ett litet minitema i form av 
några texter om invandrares betydelse 
för det svenska näringslivets utveckling, 
inför den bok på temat som Anders 
Johnson är aktuell med.

Och i mitt huvud, där jag sitter fyra 
trappor upp i en våning i hjärtat av 
Harlem och blickar ut på de vackra men 
förfallna, gamla 1890-talsbyggnaderna 
i tegel med sina karaktäristiska rostiga 
brandstegar på fasaderna, binds allt 
detta ihop: De f lesta av husen byggdes 
på den tid Harlem dominerades av öst-
europeiska, judiska immigranter, men 
även av irländska, italienska och finska 
invandrare – innan stadsdelens mer 
kända afroamerikanska period inföll. 

Och vad hade den amerikanska filmen 
varit utan invandrare i allmänhet och 
judiska f lyktingar i synnerhet? 

Visserligen föddes filmkonsten i 
Frankrike, men det var i New York 
och senare i Los Angeles som spelfil-
men blev verkligt stor. Redan i början 
av 1900-talet sökte sig många fattiga 
judiska invandrare till filmindustrin. 
Antisemitismens utbredning i Europa 
efter 1:a världskriget och framåt 
gjorde senare att många etablerade 
regissörer och skådespelare av judisk 
börd f lydde till USA. Även en hel 
del blivande producenter och skapare 
av de stora filmbolagen, som Samuel 
Goldwyn, William Fox, Carl Laemmle, 
Adolph Zukor, Louis B. Mayer och 
Warner Brothers var invandrade judar 
från Polen, Ungern, Tyskland och 
Vitryssland. 

Cineaster i alla länder bör ge samma 
erkännande av dessa till USA in-
vandrade som det svenska samhället 
bör ge de invandrare som byggde upp 
Sverige och som Johnson skriver om 
på s. 32. Att sedan förf lugna rasister 
blir rädda så fort en viss etnisk grupp 
dominerar en bransch, i stället för att 
känna tacksamhet för att de byggt upp, 
finansierat och/eller utvecklat bran-
schen är ju en annan historia: 
Ob Sonnenschein, 
ob Sterngefunkel: 
Im Tunnel bleibt es 
immer dunkel.

edward blom huvudredaktör
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Omslaget: Skådespelaren Per Oscarsson 
spelar in några scener till sin film ”Jag he-
ter Ebon Lundin" på Ericssons fabrik vid 
Telefonplan i Stockholm, september 1970. 
Ericssons historiska arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.
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Baksidan:  Annons för 
Salenco damkläder i Nordiska 
Kompaniets magasin ”NK 
Stil ”, våren–sommaren 
1932. Hufvudstadens histo-
riska arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.
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 17 | Företagsfilmen – medievärldens  
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  I Centrum för Näringslivshistorias arkiv väntar en delvis  
  okänd filmskatt bestående av företags- och beställnings- 
  film. | rolf wrangnert
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  gregor nowinski

 24 | Tobakens historia   
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Hej tomtegubbar slå i glasen! Vår äldsta jultradition, julölet, får 
ett eget galleri för de färgglada etiketterna, s 28.

Kan du gissa vad detta är för udda 
 föremål? Kolla om du har rätt, s 16.

Under 1930-talet blev kontoret en idealisk spelplan för film drama 
med klassskillnader och kvinligt och manligt som tema, s 14.
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Elekriker Matti Viio, född i Finland 
uppvuxen i Sverige, ansåg att de ar-
betskläder som fanns på marknaden 
inte fungerade särskilt bra att jobba i. 
Vid flera tillfällen föreslog han för-
bättringar, men ingen lyssnade. Till 
sist tappade Matti tålamodet och 
tog saken i egna händer. Med lånade 
pengar lät han sy upp egna model-
ler, trots pågående tekokris. År 1975 
startade han Snickers Original, nu 
Snickers Workwear, som blivit ett 

internationellt framgångsrikt företag 
inom utveckling, tillverkning och 
marknadsföring av yrkeskläder. 

Att Matti Viio är en handlings-
kraftig person förstår man när man 
ser denna bild: här hänger han på lina 
över Brooklyn Bridge i New York för 
att demonstrera hur slitstark Snickers 
säkerhetsväst är. Fotografiet blev ut-
nämnd till Årets reklambild 1985. 

Fotograf: Peter B Kaplan.

Ögonblicket
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krönikan | dilsa demirbag-sten

Invandrarskap 
och företagande 
den kurdiska identiteten bygger till stor del på en er-
farenhet av att vara ett förföljt folk och, framför allt, på det 
kurdiska språket. Religion är sekundärt, då det finns mus-
limska, judiska, kristna och zoroastriska kurder. Identiteten 
vilar i erfarenheter som mytologiserats och ständigt förnyas 
av förtryckarregimer i Mellanöstern, och så språket. Jag 
får ofta frågan om vad det är som gör kurder i Sverige mer 
framgångsrika än många andra invandrargrupper. Den 
kurdiska diasporan består av individer med egna behov, vär-
deringar och förutsättningar.

Kanske underlättas mötet med Sverige om man förstår 
värdet av att lära sig det nya landets språk. Min egen drivkraft 
handlar till stor del om minnet av flykten till Sverige. Vi 
kunde lämna förtryck och fattigdom; resten av släkten blev 
kvar. Far brukade förklara för oss barn att allt var möjligt i 
Sverige. Här hade alla rätt till utbildning, tak över huvudet 
och alla friheter man kan önska som människa. Hans ord var 
inget som möttes med förståelse utan fick nog den motsatta 
effekten på oss barn. Länge tyckte jag att fars agerande var ett 
beklämmande sätt att impregnera oss barn med skuld. Det var 
som att vi var tvungna att rättfärdiga att just vi fick lämna, när 
andra barn blev kvar i fattigdom och förtryck. Men också att 
rättfärdiga vår plats i Sverige genom att arbeta lite hårdare än 
svensken, som kunde ta sitt hemland för givet. En dödssynd i 
vår familj är gnäll. Vi fick tidigt lära oss att ta smällarna i livet 
och gå vidare. Man skulle blicka framåt och inte förvänta sig 
att bli omtyckt av alla eller bli serverad framgångar.

Jag ringde för tre år sedan till min far för att beklaga 
mig över opinionsläget i vissa frågor och hur jag behand-

lades av vissa medier. Den bakomliggande orsaken var att 
en skribent, knuten till Sveriges största kultursida, hade 
använt sig av rena citatförfalskningar och utpekat mig som 
islamofob. På första parkett i en morgontidning med starkt 
fäste i Stockholm, min hemstad. Jag fick inte replikera för 
den dåvarande kulturchefen, vilket ökade min frustration 
ytterligare. 

Far instämde i analysen över debattnivån i frågor rörande 
religion, men om min egen situation konstaterande han att 
jag varken var fotomodell eller filmstjärna. Med andra ord; 
det är inte synd om dig, och ditt jobb är inte att vara andra 
till lags och behaga dina polemiker. Man kan sammanfatta 
fars ord med: Gnäll inte och jobba på! Så sant. För vad är 
väl några polemiska texter på DN:s kultursida jämfört med 
tortyr, förföljelser och den fattigdom som många kurder 
fortfarande genomlider? 

Så kanske är det perspektivet, vetskapen om och min-
net av något annat som skapar en drivkraft? Det kanske 
är den känslan som är gemensam och drivande för många 
av oss. Vi vet att det kunde ha varit mycket värre, men att 
just vi hade turen att kunna f ly och lämna ett helt annat liv. 
Kanske är detta perspektiv en tillgång i ett land där många 
tror att demokrati är att aldrig bli ifrågasatt och rätten att 
inte behöva möta motgångar. En insikt och inställning till 
livet som jag delar med de f lesta kurder i Sverige.

dilsa demirbag-sten är författare, journalist och debattör 
med särskilt fokus kring frågor rörande invandring, integration och 
etnicitet.
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Noterat

Nobelutställning på Myntkabinettet
En vandringsutställning om bröderna Ludvig och 
Robert Nobels framgångsrika oljeindustri i Azerbajdzjan 
1870 –1922 kommer till Kungliga Myntkabinettet – 
Sveriges Ekonomiska Museum, i Stockholm i decem-
ber. På topp sysselsatte verksamheten 50 000 personer. 
Visning för allmänheten pågår från 9 december till 
31 januari 2011. Utställningen från Baku har tidigare 
visats i London, Berlin, Bryssel och Frankfurt, och be-
står av fotografier, dokument samt en dokumentärfilm 
från bröderna Nobels tid i Azerbajdzjan. Evenemanget 
sponsras av Statoil, det azeriska oljebolaget SOCAR 
och Azerbajdzjans kulturministerium. Centrum för 
Näringslivshistoria har, tillsammans med svenska kon-
sulatet i Baku, medverkat till att utställningen kommer 
till Sverige.

 
 
Historiskt snus 
Varje år lanserar Swedish Match ett exklusivt special-
snus vid namn Kardus. Årets variant hade tema 
Ostindiska kompaniet och var gjort av javanesisk tobak 
smaksatt med bataviaarrak från samma ö – således en 
markant smak av punsch. Den speciella snusasken är 
gjord i trä och i varje exemplar finns en liten skärva 
kinesiskt porslin bärgad från vraket av ostindiefararen 
Götheborg. Om någon känner sig hågad att köpa en av 
de 500 dosorna får den dock vara beredd att lägga upp 
600 kr.

Klässbol
Fyra generationer Johanssöner har tagit Klässbol 
från lakan och enklare dukmönster till ett respekte-
rat, modernt varumärke med linne för kungligheter, 
ambassader och andra kräsna kunder. I boken om 
Klässbols Linneväveri, med pärm av oblekt linne, 
berättas om den krokiga vägen från vävstolen i köket 
till det moderna väveriet med kunder över hela värl-
den. Ihärdigt höll man sig kvar i en teknik och ett 
älskat material som tidvis ansågs helt passé. Boken 
presenterades på årets bokmässa och togs väl emot. 
Har man tur kan man få höra Dick Johansson själv 
dra historien på äkta värmländskt berättarmanér, 
med många utvikningar och utan vare sig bildstöd 
eller manus. 
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Företagsminnen på Bokmässan
I år deltog Centrum för Näringslivshistoria för första 
gången på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. På 
Forskartorget höll professor Hans de Geer föredrag om 
statens om företagare. Föredraget filmades och visades i 
URs tv-sändningar. 

I montern berättade Företagsminnens redaktör 
Edward Blom om mat och dryck år 1710, till minne av 
slaget vid Helsingborg, och Peter Pluntky presenterade 
sin bok om emaljskyltar. Boken har plåtomslag, och till 
mässbesökarnas förtjusning, visade han även en variant 
i äkta guld – skrotvärdet är idag omkring 350 000 kr! 

Åhörarna bjöds på Sveriges äldsta levande  varumärke: 
Carnegie porter. Gamla och nya nummer av Företagsminnen 
samt böcker från CfN försåldes, men viktigast var ändå alla 
de möten som skedde i montern. Nästa år är vi på plats 
igen och hoppas möta än fler läsare och intresserade!

Näringslivshistoria på Facebook
Nu finns Företagsminnens utgivare, Centrum för 
Näringslivshistoria, på Facebook med en aktiv sida 
som berättar om aktuella evenemang, böcker, radio-
framträdanden m.m. Sedan tidigare finns naturligtvis 
även Företagsminnen, liksom historiska varumärkes-
figurer som ICAnder och Glassgubben samt andra 
näringslivsarkiv som Arkivcentrum Örebro län och 
Näringslivsarkiv i Norrland på Facebook. Bara att 
logga in, leta upp sidorna och trycka ”Gilla”! 

Farsta Centrum femtio år!
Farsta Centrum byggdes som en del i ett av de första så 
 kallade ABC-samhällena: där arbete, bostäder och centrum 
fanns samlat på ett och samma ställe. Området var plane-
rat att bli en motsvarighet till Vällingby. Projekteringen 
drog dock ut på tiden; först 1960, sex år efter Vällingby 
Centrum, öppnades dess södra motsvarighet. Den ståtliga 
invigningen samlade över 100 000 människor, varav två av 
”Hagasessorna” bland de särskilt inbjudna. Affärsidkarna 
har kommit och gått, bland annat har Nordiska Kompaniet, 
Kvickly, Martin Olsson och biograf Fanfaren huserat i Farsta 
Centrum. Hennes var också tidigt på plats. I år fyller Farsta 
Centrum 50 år och trots rejäla ombyggnader stoltserar man 
ännu med en väl bevarad, unik 1960-talsstil. Grattis, Farsta!
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Från Adolf Jahr till Carin Mannheimer 
– svenska företag på vita duken
Näringslivet har inte varit 
osynligt i svensk spelfilms 
historia. Men det har mest 
fått rollen som kuliss och 
miljö när det stora dramat 
om kärlek, hat, rättvisa och 
livets existentiella frågor 
ska spelas upp.
astrid söderbergh widding

hur har företag och företagare egent-
ligen avbildats genom åren i svensk spel-
film? Nog borde de väl spela en viktig roll 
i filmen, som ju så ofta brukar ses som en 
spegel av sin omvärld? 

Ändå har frågan inget självklart eller 
entydigt svar, även om den filmkunnige 
säkert kan dra sig till minnes både ett 
och annat exempel på både goda och 
mindre goda företagare – alltifrån Adolf 
Jahrs festande slarver Harry, som bättrar 
sig och blir bilfabrikör i Edvard Perssons 
Vad kvinnan vill (1928), till Christer 
Strömholms porträtt av den klättrande, 
cigarrökande chefen för fritidssektionen 
i ett större företag, sedermera chef för 
Trivselinstitutet, i Jan Myrdals och Rune 
Hassners Myglaren (1966), decenniets 
mest omdebatterade produktion. 

Att företagare och företagsam-
het åtminstone i allmänhet inte trätt 
i förgrunden i filmhistorien framgår 
samtidigt tydligt vid en djupdykning i 

niobandsverket Svensk Filmografi – 
källan framför andra för den som söker 
kunskap om svensk spelfilmshistoria. 
Om man här söker i ämnesregistret på 
ord med prefixet ”företag” (till exempel 
företagarideologi, företagsetablering, 
företagsledare) blir träffarna påfallande 
få. Inte heller andra mer eller mindre 
besläktade uppslagsord, som ”förman”, 
”fabrik” eller ”firmafest”, genererar 
någon större mängd träffar genom de-
cennierna. 

1940-talet är faktiskt första gången då 
ordet dyker upp som egen uppslagspost, 
även om det i praktiken funnits åtskil-
liga tidigare exempel på företagare. År 
1944 gjorde Hasse Ekman Som folk är 
mest, en romantisk komedi baserad på 

Ett exempel på hur företag kan skymta förbi i spelfilmer: Lille Fridolf, spelad av Douglas Håge, besöker en mjölkbutik i filmen ”Lille Fridolf 
och jag” (Nordisk Tonefilm) 1961. Butiken var antagligen ansluten till ICA. ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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några radiopjäser av Herbert Grevenius. 
Den handlar om kontoristen Inga och 
lagerarbetaren Kurre, som vill gifta sig 
men inte riktigt har inkomster nog. Inga 
har dessutom svårt att komma överens 
med kontorschefen. En vacker dag låter 
emellertid disponenten meddela att han 
tänker starta egen firma, och ber Inga 
börja hos honom. Med ens öppnar sig 
vägen till äktenskaplig lycka – även om 
det krävs en del missförstånd och svart-
sjukeyttringar för att till sist nå målet. 

Ger kärleken en chans
I filmen 13 stolar (1945), i regi av Börje 
Larsson och baserad på en rysk roman, 
skildras den unge uppfinnaren Filip Palm, 
som försörjer sig som kontorist på ett 
stort företag. När han får ett arv från sin 
faster säger han omedelbart upp sig, och 
förälskar sig dessutom huvudlöst. Arvet 
visar sig bestå av 13 stolar, som bjuds ut 
till försäljning. För sent visar det sig att 
en större penningsumma var insydd i en 
av stolarna, och en vild men fåfäng jakt 

tar sin början. Pengarna har hamnat i 
en förläggning för flyktingbarn, och den 
rätte ägaren har inte hjärta att kräva dem 
tillbaka. I förtvivlan återvänder Filip 
till kontoret, där han av en slump råkar 
göra en uppfinning – en färgbandslös 
skrivmaskin. Framtiden är tryggad. Ett 
huvudtema i dessa filmer är alltså företa-
gandet som förutsättning för kärlekens 
fullbordan. Genom att företagandet er-
bjuder arbete och välfärd möjliggör det ett 
romantiskt lyckligt slut på historierna. 

År 1953 kom filmen Vi tre debutera, 
som i likhet med Som folk är mest var 
regisserad av Hasse Ekman och baserad 
på en radiopjäs med samma namn av 
Herbert Grevenius. Den går tillbaka 
på Fem unga och deras debut med en 
unglitterär antologi på Bonniers 1929. 
Här figurerar bland annat företaget AB 
Svensk Plåtemalj, där Ludvig, en av 
huvudpersonerna, tillika författarem-
bryo, är springschas, och direktörens son 
Lillebror är en annan författaraspirant. 
Samtidigt finns en skildring av ett an-

nat företag – ett stort bokförlag. Lasse 
Bergström beskrev filmen som ”en 
snabb och egentligen inte elak karikatyr 
av några representanter för en bokförläg-
gardynasti”. Den unge förläggaren, en 
företagare i tidens anda, kommer med 
idén att slå samman tre debutanter i en 
antologi, samt att ”rationalisera” bort ett 
antal dikter av var och en och därmed 
minska förlagets ekonomiska risker. 

Dagerman som förebild
Gamle förläggaren, som är mer diplo-
matiskt lagd, bjuder författarna in spe 
på nachspiel i villan på Djurgården. 
Hänvisningen till Bonniers torde vara 
svår att missa. Unge förläggarens affärs-
sinne förnekar sig emellertid inte: När 
författartrion på hemvägen stjäl en båt 
ringer han polisen – inte främst för att få 
fast dem, utan för att därmed tillförsäkra 
boken gratisreklam (också det baserat 
på en verklig händelse, denna gång från 
40-talet, där bland andra Stig Dagerman 
och Lennart Hellsing deltog).

År 1909 var film något så ovanligt och 
fantastiskt att folk gick man ur huse när 
Åhlén & Holm turnerade runt landet med 
visningar av sin informationsfilm om 
företaget i Insjön. Åhléns historiska arkiv 
hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Lillebrors far direktören å sin sida 
rasar när han får höra att sonen ska göra 
gemensam litterär debut med spring-
schasen, och denne får omgående spar-
ken. Filmen handlar på så sätt också om 
kolliderande kulturer i företag av skilda 
slag. Samma år hade Stig Olins Resan 
till dej premiär. Den är huvudsakligen 
en musikkomedi med en lång serie 
romantiska missförstånd och förveck-
lingar, som hindrar de båda älskande 
från att nå lyckan förrän i allra sista 
stund. Även här finns en klasskonflikt, 
denna gång mellan Mille, lagerarbetare 
på AB Kraftemballage, och hans moatjé 
Gun, som han träffade på en firmafest, 
där hon uppträdde. Numera är hon 
revystjärna, och Mille är svartsjuk på 
hennes framgångar, och på hur han själv 
hålls utanför hemma hos-reportagen. 
Men själva företaget som sådant spelar 
ändå ingen större roll i filmen, annat 
än som förevändning för de älskandes 
första möte. 

Företaget som satirspegel
Att det just är Myglaren som gått till 
historien som företagaren framför 
andra från det politiska 1960-talet är 
väl föga ägnat att förvåna. Men det 
är mindre frågan om en skildring av 
företagandets baksidor än en satir över 
hela det svenska samhället. Mauritz 
Edström skrev i Dagens Nyheter:

I perspektivets förlängning kan 
man se Jan Myrdals kritik av 
svensken som världsmyglaren – han 
som främjar trivsel och snällhet i en 
värld där folk dör i svält och krig. 

På 1970-talet förekommer också, ty-
piskt nog, f lera företagsskildringar i 
satirens tecken. I Hasse Alfredsons 
Ägget är löst gestaltar Max von Sydow 

den rike industrimannen och Gösta 
Ekman hans kuvade son, som bokstav-
ligen blir slängd i sjön av fadern men 
småningom återuppstår, åtminstone 
tillfälligt. Ur faderns hönseri har fötts 
allsköns produkter, i form av så väl 
potenspulver som stjärtkliarpulvret 
Nixitch. Men när faderns imperium 
förefaller dömt till undergång finner 
sonen lösningen: han lyckas vända 
processen och tillverka ätbara ägg av 
Nixitch, låt vara att de ser osmakliga 
ut – en svart, maskbemängd sörja. 
”En hårdkokt saga om slöseriet med 
våra resurser” var vad Alfredson själv 
sade sig vilja göra, medan Elisabeth 
Sörenson i Svenska Dagbladet liknade 
filmen vid Beckett, för dess svarta och 
bisarra ton. Här framstår företagandet 
mest som en absurditet, där det gäller 
att skapa profit på alla upptänkliga vis. 
Janne Halldoffs Firmafesten åter, från 
samma decennium, handlar mindre om 
företaget som festar än om fylla och 
otrohet. Typiskt nog är företaget i fråga 
en pr-byrå; reklamsamhället har nu 
fått sitt slutgiltiga genombrott. Filmen 
blev kommersiellt tämligen framgångs-
rik, samtidigt som regissören hoppades 
att den mestadels njugga kritiken små-
ningom skulle ge vika för intrycket att 
filmen var ett viktigt tidsdokument. 
Nog fick han rätt. 

År 1982 gjorde Göran du Rées och 
Christina Olofsson Målaren, som 
hamnat i Filmografins register på 
uppslagsordet förman/fabrik. Här är 
det fabriksarbetaren Stig Dahlman, 
som också är målare, som försöker 
få utrymme för sin konst i en trängd 
tillvaro. Fabriken är här bullrig och 
nergången, med nedläggningshot 
hängande i luften. När fabriken till sist 
lagts ner fullbordar Stig en målning i 
lokalerna, alltmedan larmet går. Här är 

fabriken fängelset, medan konsten är 
frihetens signum. 

Från bank till bordell
En annan, mer udda vinkel presen-
terade långfilmsdebuterande Carin 
Mannheimer 1997 med Rika barn leka 
bäst, baserad på hennes egen teaterpjäs. 
Den handlar om hur Gota Bank måste 
lägga ner ett litet filialkontor med sex 
anställda kvinnor, vilka i stället ger sig 
på att öppna Bordellen Eternellen, som 
sedermera av Gota Bank väljs till Årets 
företagare, och då lanserar sig internatio-
nellt som Eternal International Pleasure. 
Filmen fick beröm för skådespelarin-
satserna, och som svart komedi, men 
samtidigt kritik för sina överdrifter och 
sin provokationslusta. 

Av spelfilmshistorien att döma tycks 
det alltså närmast gå utför med före-
tagandet i Sverige. Samtidigt kunde 
man hävda att de ymniga karikatyrerna 
under senare år måste vila på något 
slags grund. Slutsatsen man måste dra 
är att bilderna av företagande med åren 
blivit så självklara, åtminstone som 
bakgrundsteckning och förevändning 
för berättelsen, att de med fördel också 
låter sig karikeras och lånas ut till al-
lehanda skrönor och satirer. Endast 
det som är tillräckligt väl etablerat, 
som kan räknas för självklart, kan 
göras till föremål för gyckel. Kanske 
kan man därför se dessa exempel som 
en omvänd hyllning till företag och 
företagare, som en självklar bas för det 
svenska samhällsbygget. 

astrid söderbergh widding är 
professor i filmvetenskap vid Stockholms 
universitet och skribent i Svenska Dagbla-
det. Hon har nyligen kommit ut med boken 
”A History of Swedish Experimental Film 
Culture” tillsammans med Lars Gustaf 
Andersson och John Sundholm.
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Eric Forsgren – pionjär inom 
modern företagsfilm
I decennier har Eric  Forsgren 
producerat företagsfilm åt 
svenska storföretag. Nu har 
han dragit sig tillbaka, och 
lämnat hela sitt stora och 
unika filmarkiv till Centrum 
för Näringslivshistoria. 
rolf wrangnert

eric forsgren tar emot i huset 
på Lidingö, som både varit bostad 
och kontor för produktionsbolaget 

Forsgren Produktion AB sedan början 
av 1970- talet. Och även om den aktiva 
karriären som filmare är över, har Eric 
fullt upp, bland annat med olika bok-
projekt och styrelsearbete i föreningen 
Grupptalan mot Skandia. De senaste åren 
har han instiftat tre pris: ett för journalis-
tiska insatser om alzheimer, ett för fram-
stående forskningsarbeten om alzheimer 
och ett för dokumentärfilmer på tv, där 
Tom Alandh blev förste pristagare.

När han började göra nyhetsinslag åt 
Aktuellt under 1950-talet, kunde han 
inte själv se vare sig vad de hade filmat 

eller hur inslaget såg ut på tv. Filmen 
framkallades i Stockholm, och ännu 
fanns ingen tv-sändare i hemstaden 
Skellefteå. Men driften att vilja göra 
riktiga filmer fick Eric Forsgren att på 
60-talet starta ett eget produktionsbo-
lag tillsammans med sin bror Nils.

– Jag var trött på de korta inslagen, 
och att inte få tid att berätta den längre 
historien. Jag ville göra film, säger Eric 
Forsgren, som i dag blivit 82 år.

– Vi startade bolaget i Luleå, men 
valde snart att f lytta till Stockholm, 
 eftersom det var här kunderna fanns. 

Eric (t.v.) och Nils Forsgren i ett informationshäfte de gav ut med anledning av verksamhetens femårsjubileum år 1970.



12 företagsminnen 2010;5

Men tv var en osäker beställare, och 
ibland fick man inte igenom sitt för-
slag. För att kunna driva bolaget fick vi 
vända oss till företag och organisationer.

Att gå över från journalistiska gransk-
ningar och dokumentärfilmer till att göra 
företagsfilmer var inte helt oproblema-
tiskt. Det är svårt att hitta en balans, ef-
tersom ett företags önskemål om vad som 
skall visas och sägas inte nödvändigtvis 
stämmer med en objektiv granskning.

– Vi insåg det tidigt och skrev ner för-
hållningsregler, så att uppdragsgivaren 
skulle informeras om att vi gjorde själv-
ständiga produktioner med journalistiska 
metoder, med speakertext och klippning 
efter eget huvud. Vi kunde och ville inte 
göra reklamfilmer, då fick kunden vända 
sig till någon annan producent.

Beställarna accepterade dock kravet 
från Forsgren Produktion. Statusen, 
och kvalitetsstämpeln som fanns i och 
med att bolaget fortsatte att göra pro-
duktioner för Sveriges Television gjorde 
sitt till. Gradvis fonderades pengar så 
att bolaget, om situationen uppstod, 
kunde köpa ut sig från en produktion.

– Egentligen blev det bara aktuellt en 
gång, då en kund ville ha en ”snabbare” 
version för den tyska marknaden. Men 
efter att vi tackat nej till att klippa om 
filmen och uppmanat beställaren att 
söka upp något annat produktionsbolag, 
återkom de och sa att vår version fick 
gälla i alla fall.

Fonderingen gjorde också att medar-
betarna hade en möjlighet till förkov-
ran, och pengarna finansierade egna 
dokumentärproduktioner för SVT.

Vattenkraft och tryckluft
Bröderna Forsgren har gjort produk-
tioner åt mängder av branscher och 
beställare, men vissa blev extra stora. 
El- och energifrågor blev ett special-
område, det föll sig ganska naturligt 
eftersom ursprunget i Norrland gjort 
att det fanns en god kunskap om ut-
byggnaden av vattenkraften. Senare 
producerades också många informa-
tionsfilmer om, och dokumentationer 
av, kärnkraftsindustrin. Med tiden blev 
även försvaret en stor kund.

– Vi hade till slut gjort ett tiotal 
filmer åt försvaret, vilket gjorde att vi 
självmant tyckte att det räckte och tack-
ade nej till f ler uppdrag, säger Eric.

När jag frågar om några filmer 
stannat kvar extra i minnet, funderar 
Eric en stund, men fastnar till slut för 
Ericsson Worldwide.

– Dels är det en typisk företagsfilm, 
men det är också en historisk doku-
mentär som berättar om hur Ericsson 
uppstod från Lars Magnus Ericssons 
lilla bolag till dagens multinationella 
företag. Här kunde vi också berätta om 
utvecklingen från analog teknik till 
modern elektronik. 

En annan film Eric Forsgren är extra 
stolt över är Verktyg för samhällsbyg-
garen, som producerades av brodern 
Nils för Atlas Copco.

– Det var en film som visades över 
hela världen och i många u-länder, och 
finns översatt till mängder av språk.
Filmen handlar om hur Sverige lyckats 
gå från ett fattigt land till en rik indu-
strination, och med vilka medel ett ut-
vecklingsland kan förbättra sin tillvaro.

– Reaktionen från tittarna var att 
man insåg att även ni i den rika världen 
en gång varit lika fattiga som vi, och 
med vissa moderniseringar skulle också 
vi kunna få vår levnadsstandard höjd. 
Visserligen har Atlas Copco finansierat 
filmen, men det humanistiska budskapet 
och folkbildningen är det centrala, inte att 
primärt försöka sälja industriprodukter. 

När vi diskuterar företagsfilmens status, 
håller Eric Forsgren med om min upp-
fattning att företags- och beställningsfil-
men oftast ses lite över axeln jämfört med 
dokumentärfilmen och spelfilmen.

– Det stämmer, och ibland finns det 
ju uppenbara skäl till att det är så, och 
många filmer är inte heller gjorda för 
att nå en stor publik. Men det finns 
fantastiska filmer som inte har fått den 
uppmärksamhet som de egentligen för-
tjänar. Även äldre filmer som är gjorda 
med ett i dag ålderdomligt filmspråk är 
fortfarande unika tidsdokument, som 
väl förtjänar att visas igen. Om några av 
de bästa företagsfilmerna visades i dag, 
skulle de verkligen ha sin publik, när 

dokumentärfilmen blir alltmer undan-
trängd i tv-utbudet.

Drivkrafterna som fick Eric Forsgren 
att bli filmare finns fortfarande kvar: 
nyfikenheten att lära sig något och vil-
jan att berätta en historia.

– Jag hade aldrig lärt mig så mycket 
om så skilda ämnen om jag inte fått 
göra film om det, avslutar Eric.

Nu längtar han efter att arkivens 
bortglömda men unika filmberättelser 
om olika företag åter ska visas upp för 
publiken. Kanske dagens digitala tek-
nik kan bli det nya visningsfönstret för 
denna del av den svenska filmhistorien.

rolf wrangnert har producerat ett 
sextiotal dokumentärer och serieavsnitt 
för tv, och gjort ett hundratal filmer åt 
olika företag och organisationer. Han har 
också studerat filmvetenskap på Stockholms 
universitet. 

Eric Forsgren
Eric Forsgren är född 1928 i 
Robertsfors. Han började på fem-
tiotalet som skrivande reporter på 
Västerbottens-Kuriren, blev sedan 
radioombud för Sveriges Radio 
och Ekot, innan han började lämna 
filmreportage åt Aktuellt.

Filmbolaget Forsgren 
Produktion AB gjorde hundratals 
produktioner för företag, organi-
sationer och Sveriges Television 
fram till avvecklingen 1990. I dag 
finns hela deras arkiv på Centrum 
för Näringslivshistoria.

Foto: Rolf Wrangnert
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Ur arkivet
Få evenemang i nöjesfältet Gröna 
Lunds historia har varit så välbesökta 
som konserterna med bandet Jimi 
Hendrix Experience. Första gången 
det uppträdde räknade man till hela 
15 000 åhörare. Detta artistkontrakt 
– signerat av gitarrlegenden Hendrix 

själv – gäller uppträdandet på Gröna 
Lund den 31 augusti 1970. Det skulle 
visa sig bli ett av hans sista: två och en 
halv vecka senare hittades han näm-
ligen död i ett hotellrum i London, 
endast 27 år gammal.

Gröna Lunds Tivoli AB:s arkiv, Centrum för Näringslivshistoria
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När kontorschefen var filmens hjälte
Mötet mellan hög och låg, 
kungar och undersåtar el-
ler adelsmän och bönder 
är ett lika gammalt tema i 
berättandet som det klas-
siska mötet mellan man och 
kvinna. Under 1930-talet 
var kontoret därför en 
idealisk spelplan för sin tids 
filmdrama, där den svenske 
kontorschefen, något otip-
pat, klev fram som hjälte. 
birgitta conradson

de stora bankerna och försäkrings-
bolagen var attraktiva arbetsplatser under 
mellankrigsåren. Här kunde springpojken 
göra karriär och bli tjänsteman, och kvin-
norna från över- och medelklass kunde 
ha ett socialt accepterat arbete i väntan 
på äktenskapet. Vid ämbetsverken hade 
kvinnorna länge svårt att få ordinarie an-
ställningar, och en plats på affärskontoret 
eller grosshandelsfirman var konjunktur-
känslig och därför mycket osäker.

Till och med ordet kontor var positivt 
laddat. Filmproducenterna utnyttjade 
den framväxande kontorsvärldens typ-
galleri, och reklammännen använde 
gärna kvinnliga kontorister som kut-
tersmycken, när de marknadsförde de 

nya skrivmaskinerna. ”Tack – jag vill ha 
en Halda” var en välkänd slogan från 
Åtvidaberg på 1940-talet.

Det fanns således en stor målgrupp 
för alla populära spelfilmer om kontors-
livet som producerades under 1930-talet 
och de första krigsåren, den så kallade 
pilsnerfilmens storhetstid. Hela den 
då etablerade skådespelarkåren med-
verkade i dessa filmer, som knappast 
skildrade verkligheten, utan snarare 
förstärkte rådande föreställningar och 
klichéer om det dåtida kontorslivet.

Började med Wägner
Filmerna byggde ofta på böcker med 
samma innehåll. Genren hade varit 
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 populär alltsedan Elin Wägner år 1908 
gav ut Norrtullsligan, där hon skildrade 
fyra fattiga kvinnliga kontorister som 
delade lägenhet. Den boken blev sedan 
en uppskattad stumfilm 1923. En ung 
Inga Tidblad spelade kontoristen Baby, 
Tora Teje kontoristen Pegg, och filmma-
nuset hade skrivits av Hjalmar Bergman. 

Händelseförloppet i kontorsfilmerna 
var ofta förlagt till en prestigefylld 
bank, ett försäkringsbolag eller ett fint 
advokatkontor, och handlade mest om 
karriärer och kärlek. Men om chefen 
själv eller någon anställd skulle miss-
tänkliggöras för något, som försking-
ring eller konkurshot, så utspelades 
handlingen ofta på någon grosshan-
delsfirma eller ett mindre affärskontor. 
Arbetsrutiner beskrevs i förbigående, 
och att de var monotona och trista.

Ett brokigt typgalleri
Alla kontorets anställda var represen-
terade i filmerna, från högste chef till 
minste springpojke. Typgalleriet rymde 
både hjältar, hjältinnor och skurkar. 
Här återfanns givetvis den gudomlige 
chefen, som var satt på piedestal och var 
oåtkomlig. Han fick också spela rol-
len av fältherre och segrare i kontorets 
äktenskapslotteri, och brädade givetvis 
den ursprungliga fästmannen, ofta en 
lågavlönad kontorist.

Kontors- och avdelningscheferna, 
de som hade daglig kontakt med per-
sonalen, hamnade däremot sällan på 
piedestalen och tecknades oftast med 
mindre smickrande penseldrag. I de 
pågående intrigerna spridde de i stäl-
let skräck bland personalen. Här fanns 
också den bleksiktige bokhållaren, den 
evigt obefordrade, en anti-hjälte som 
den kvinnliga personalen gjorde narr 
av. Längs ner i hierarkin fanns vakt-
mästaren som ”hörde och såg allt”, och 
de unga springpojkarna, buspojkarna, 
som lekte med jo-jo i korridorerna och 
drömde om tjänstemannakarriär och 
eget skrivbord med många lådor.

I Springpojkar är vi allihopa från 
1941 spelade det populära radarparet 

Thor Modéen och Åke Söderblom des-
potisk grosshandlare respektive busig 
springpojke. Åke Söderblom avancerade 
aldrig längre än till kontorist i den här 
typen av filmer, men spelade den rollen 
många gånger på 1940-talet. 

Mannen eller kontoret 
Den kvinnliga kontoristen fick ofta 
spela huvudrollen i filmens intrig, 
medan männen skymtar i periferin. Det 
var kring kvinnorna händelserna var fo-
kuserade, även om det var männen som 
ytterst formade och styrde deras öden 
på och utanför kontoret.

Den kvinnliga strategin i dessa filmer 
var att helst vinna chefen eller någon 
annan framgångsman, som i filmen På 
solsidan från 1936, där Ingrid Bergman 
i en tidig roll spelade en fattig kontors-
fröken, som möter den rika godsägaren, 
spelad av Lars Hansson.

Kvinnornas livsöden följde två hu-
vudlinjer: antingen gick vägen från 
det ”själsdödande” kontorsarbetet till 
äktenskapet, eller resignerade de, och 
förenade sina öden med kontoret i brist 
på frierier. En magisk åldersgräns an-
sågs ligga strax före trettioårsåldern, då 
de unga, glada och förhoppningsfulla 
f lickorna förvandlades till ansvars-
tyngda, kroknade och slätkammade 
”kontorsmänniskor”.

Det bärande budskapet var givetvis 
att kvinnans plats var i hemmet, och att 
en kontorsplats endast var en försäk-
ring om friaren inte skulle dyka upp. I 
filmen En dotter född från 1944 fick 
Naima Wifstrand agera kontorsnuckan, 
”Draken” kallad, som gift sig med kon-
toret, medan den unga Barbro Kollberg 
spelade den unga kontoristen som räd-
dades in i äktenskapet.

I filmen Raggen det är jag det från 
1936 spelade Isa Quensel en underordnad 
skrivmaskinsflicka hos en grosshandlare 
som sålde frukt. Innan hon lämnar kon-
toret för att gifta sig, har hon tillsammans 
med de andra flickorna på kontoret, i då-
tida feministisk anda, hunnit bilda kvin-
noklubben ”För fridlysta läppar”.

Gyckel med 
 försäkrings branschen
Ibland kunde handlingen skildra 
den manliga karriären, som i f ilmen 
Uppsagd från 1934. Där f ick den un-
derordnade kontoristen på det stora 
försäkringsbolaget, Björn Kraft, ex-
emplif iera den manliga karriärdröm-
men. Björn misstänktes för försking-
ring, så situationen i f ilmens upptakt 
var i ett bottenläge, men då det var 
en av dåtidens f ilmcharmörer, Sture 
Lagerwall, som spelade huvudrollen, 
kunde man nog ana ett lyckligt slut på 
historien. 
Efter diverse förvecklingar vann han 
inte bara prinsessan, den rike direktö-
rens dotter, utan också kungariket, då 
han fick efterträda fadern som chef för 
firman. Den verkliga skurken och för-
skingraren spelades av Georg Rydeberg. 
Filmen fick lovord i tidningarna, men 
branschfolk klagade över att man gyck-
lade med försäkringsbranschen och 
”förklenade” deras produkter. 

Kontorets prestigeladdade strålglans 
började avta efter andra världskri-
get. Filmer med kontorsmotiv, som 
ännu producerades på 1950-talet, tog 
endast ett inledande avstamp i nå-
gon kontorsmiljö, som till exempel 
Lille Fridolf från 1956. Där spelade 
Douglas Håge kontorist på direktör 
Grillhagens kolonialvarukontor, på 
vilket Håge så småningom skulle 
komma att avancera till kontorschef. 
Hjördis Pettersson spelade hans 
dominanta hustru Selma, Inga Gill 
dottern Margareta och Lars Ekborg 
svärsonen. Filmintrigerna utspelade 
sig alltmer inom familjen med stort F, 
och hemmafrun hade sin storhetstid. 
Hjälten var inte längre kontorist med 
ambitioner, utan f lygofficer i uniform 
eller läkare i vitt.

birgitta conradson var tidigare 
intendent på Nordiska Museet. Hon har 
skrivit flera böcker om näringslivshistoria, 
bland annat ”Sillburkar & Tvålkartonger”, 
och ”Pappersmästarna: Om holländarna på 
1700-talets Tumba Bruk”.

Motstående sida: Kontorsfilmen var en helt egen genre i vilken oftast kontorsflickan vann 
sin direktör på slutet. Här syns ”Han, hon och pengarna” från 1936, med Håkan Westergren 
som chefen och Kirsten Heiberg som kontorsflickan, med löstagbara ärmskydd.
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Udda föremål

Denna trivsamma taxameter från 
1902 återfinns i Taxi Stockholms 
 arkiv hos Centrum för Näringslivs-
historia. Taxametern som  företeelse 
har en överraskande lång histo-
ria. Redan under antiken fanns 
det räkne verk kopplade till hjulen 
för hyrvagnarna. Den moderna, 
 mekaniska taxametern uppfanns år 
1891 i Tyskland. Det svenska  företaget 

Halda, mest känt för sina skriv-
maskiner, kom med sin variant 1901. 
Deras första modell vägde 13 kg och 
var, enligt uppgift, ”stor som ett hus”. 
Följande modell var något  mindre 
och fick därmed smeknamnet 
”koloni stugan”. Dagens taxametrar 
är helt datoriserade och inte alls lika 
charmiga som denna manick, men 
säkerligen mycket mer praktiska.
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film för dokumentation och 
utbildning har faktiskt en längre 
historia än spelfilmen. De första 
filmerna var rena dokumentationer som 
Tåget ankommer, Ciotats station och 
Arbetarna lämnar fabriken av bröderna 
Lumière 1895. Redan 1898 insåg den 

franske läkaren Eugène-Louis Doyen 
filmens styrka inom utbildning, och 
spelade in filmer av sina operationer, så 
att fler kollegor och studenter kunde 
studera operationstekniken. 

I dag ligger tiotusentals filmer i en 
mängd olika format i Centrum för 

Företagsfilmen – medievärldens fula 
ankunge

Filminspelning för Livförsäkringsaktiebolaget Thule i samband med byggandet av seniorboendet för bolagets pensionerade 
tjänstemän,Thulehem i Lund 1962–1963. Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Företags- och beställnings filmen har inte alls åtnjutit sam-
ma uppmärksamhet och status som sina syskon, spelfilmen 
och dokumentärfilmen. Men i Centrum för Näringslivs-
historias arkiv väntar en till stor del okänd filmskatt på att 
upptäckas av forskare och företag. | rolf wrangnert

Näringslivshistorias arkiv. Den äldsta 
filmen är sannolikt Där trötta nerver 
få ro från 1915, inspelad på Ingarö, 
där Stockholmstelefons telefonister 
sommartid kunde få vila upp sig på 
Ängsviks Gård. Dagens tillskott 
anländer i digital form, ofta i form 
av webbfilmer med olika uppspel-
ningsformat och av varierande teknisk 
kvalitet. Att gräva sig fram genom ar-
kivhyllorna är som att göra en arkeolo-
gisk utgrävning genom olika tidslager, 
där filmformaten speglar vägen från 
industrisamhället till informations-
samhället. 
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Husmödrar på bio
Så länge produktionerna gjordes på 
16 mm- och 35 mm film var det dyra 
investeringar. Publiken skulle se de 
färdiga alstren på biografer eller i 
visningsrum med projektor. Varje ko-
pia bokfördes noga och skickades på 
beställning till visningar, varpå de re-
turnerades till företagets eller organi-
sationens filmcentral. Ofta trycktes det 
upp kataloger med korta beskrivningar 
av filmerna, vilket underlättar enormt 
när man i dag vill söka specifika filmer 
eller få en översikt över ett företags 
filmproduktion.  

På Centrum för Näringslivshistoria 
finns många storslagna episka berät-
telser i folkbildningssyfte. Ett exempel 
är Den nordiske bonden, producerad av 
LRF. Filmen är en exposé över de olika 
förutsättningarna lantbruken har, från 
Danmarks bördiga mylla, över norska 
fjordlandskap och Finlands myrmar-
ker till Islands karga jordmån. Många 
banker gjorde filmer riktade till all-
mänheten om nyttan av sparande och 
hushållsekonomi, och tillverkningsin-
dustrin gjorde reklam- och produktlan-
seringsfilmer.

En genre som formligen flödar 
av nostalgi är husmorsfilmerna, som 
producerades av dagligvaruproducenter 
för visning på biografer dagtid. 
Ofta kombinerades filmvisningarna 
med varudemonstrationer och 
provsmakningar under de tillväxtstarka 
1950- och 1960-talen. Fenomenet 
dog dock ut mot 1960-talets slut, 
då hemmafruarna blev allt färre och 
biografdöden inleddes i och med 
konkurrensen från tv.

Reklamfilmerna är egentligen ett 
kapitel för sig, eftersom de är så väsens-
skilda från informations-, utbildnings- 
och produktfilmer. Men även här rym-
mer arkivet en stor samling kopior från 
de mest skilda branscher. Många har 
digitaliserats och finns att se på    
www.naringslivshistoria.se och 
de webbsidor som Centrum för 
Näringslivshistoria har producerat åt 
företag som ICA, Unilever, Ericsson 
och Arla. 

Hygien, sex och svarvteknik
Betydligt mindre utforskat är den stora 
mängd breda utbildningsfilmer som 
till exempel finns i arkivet hos Svenskt 
Näringsliv. I Marshallhjälpen efter 
andra världskriget ingick ett stort infor-
mationspaket av film, som skulle höja 
utbildningsnivån inom det europeiska nä-
ringslivet. Här producerades mängder av 
film inom de mest skilda ämnesområden, 
från instruktioner om modern svarvning, 
industrihistoria, förhandlingsteknik och 
affärsetik, till personlig hygien och sexu-
alupplysning. Filmerna producerades från 
1950-talet och fram till det tidiga 1980-ta-
let i såväl USA som Europa, inklusive 
Sverige. De ger fantastiska tidsbilder, dels 
som rent fotografisk dokumentation, och 
dels i ett vidare perspektiv vad gäller tids-
anda och samhällssyn.

Många svenska företag har också lagt 
ned resurser på att dokumentera sin verk-
samhet, dels för att visa upp för kunder, 
dels för att informera den egna persona-
len. Här är syftet inte så mycket utbild-
ning, utan det handlar mer om att skapa 
en egen identitet. Rederier har filmat 
sjösättningar och jungfruturer med sina 
nya fartyg, banker har filmat jubileumsda-
gar. Eller som när Skandinaviska Banken 
fyllde 100 år 1964: Gåvouppvaktningar, 
luncher och galamiddagar filmades med 
två 35 mm-kameror. Bakom den ena 
kameran fanns Ragnar Frisk, legendarisk 
regissör av Åsa-Nisse-filmerna.

Billigare i tv-åldern
Under 1960-talet sker en förvand-
ling som hänger ihop med tekniken. 
Produktioner gjorda med dyr 35 mm-
film blir färre, samtidigt som16 mm-
filmen förändras, tack vare en teknisk 
revolution inom både film- och kamera-
tekniken. Televisionens behov av billig 
film för nyhetsrapportering gjorde att 
den så kallade reversalfilmen lansera-
des. Kamerorna blev samtidigt mindre 
och lättare, och kunde användas som 
handkameror utan stativ. 

Utvecklingen speglas tydligt i de 
stora svenska företagens filmproduk-
tion; de började skickade ut filmteam 
för att dokumentera sin verksamhet 

Motstående sida: En fotograf arbetar med snabbfilmskamera i fotostudio för att dokumen-
tera någon av Ericssons produkter, antagligen en telefonväxel, augusti 1966. Denna typ av 
filmer kanske inte är så underhållande, men kan vara av stort värde exempelvis för teknik-
historisk forskning. Ericssons historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

på avlägsna platser som Indien, Kina, 
Japan, Indonesien, Australien och 
Sydamerika. Stora mängder original-
tagningar finns också bevarade, vilket 
är en veritabel guldgruva för historiskt 
dokumentärberättande. 

Men den noggrant katalogiserade 
filmeran gick obönhörligen mot sitt slut, 
i takt med att videon utvecklades. Trots 
mycket sämre bild, ljud och upplösning var 
tv-apparaten framtidens visningsmedium.

Redan vid slutet av 1960-talet hade 
videobanden börjat användas som lag-
ringsmedium, och en del företag spelade 
in sändningar på så kallade open-reel-
maskiner, alltså öppna rullbandspelare 
och de första kommersiella kassetterna, 
VCR, dök upp i början av 1970-talet. 
Bandspelarna vägde upp mot 20 kilo och 
att klippa video var både svårt och dyrt. 
Ofta scannades 16 mm-filmer till video 
för att senare kunna visas i konferens-
rum, utan att en filmmaskinist måste 
tillkallas för visning med projektor.

Samtidigt rusade teknikutveck-
lingen vidare. Inom bara några år hade 
VHS-formatet vunnit det så kall-
lade videokassettkriget, och de första 
bärbara videokamerorna, de så kallade 
betacamkamerorna, dök upp. Samtidigt 
kom bättre utrustningen för att klippa 
videofilm. Det hade blivit 1980-tal och 
dags för videoboomen.

Video åt alla
Från och med nu var det rent tekniskt 
så pass billigt att göra en företagsfilm, 
att alla måste ha en. Antalet produk-
tionsbolag fullkomligt exploderade, 
startade av avhoppade producenter från 
SVT. Ofta visste väl knappt beställaren 
vad man skulle ha filmen till, bara man 
hade en film. Från denna era, som har 
pågått fram till för några år sedan, kan 
man i dag formligen vada fram i VHS-
kassetter från företag. Ibland finns 
inte ens titlarna kvar på kassetterna, 
eftersom etiketterna för länge sedan 
ramlat av. Borta är den noggranna 
katalogiseringen av filmerna, eftersom 
VHS-kassetter vräktes ut till alla avdel-
ningar för att sedan samla damm i en 
bortglömd bokhylla. 

Originalmastrarna, som höll kvalité 
för tv-sändning, är ofta försvunna, ef-
tersom olika produktionsbolag anlitades 
och ingen på företaget hade överblick 
över alla produktioner. 
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en nyhet! 
 

Köp boken som hjälper dig göra rätt med 
 företagets historia. Exempel och praktiska 
tips ger inspiration och vägledning i sättet 
att använda historien som en kraftfull  
resurs i kommunikations arbetet.

Skaffa boken 

Beställ boken på www.naringslivshistoria.se  
för 270 kronor. History Marketing har pro-
ducerats av Centrum för Näringslivshistoria 
i samarbete med Ekerlids Förlag.

Antalet genrer inom företagsfilmen 
ökade också med videoboomen. Det 
producerades nyhetsreportage, och hela 
konferenser och seminarier kunde filmas. 
Många programtyper togs över från tv, 
som galaföreställningar, debattprogram 
och underhållningsprogram. Lennart 
Swahn gjorde till exempel Gäster med 
gester för en storbank. Samtidigt gjorde 
den tekniska utvecklingen det möjligt att 
använda spektakulära videoeffekter.

Ironiskt nog är det videoproduktio-
nerna från denna tid som är de mest 
hotade ur en bevarandesynpunkt, efter-
som det knappt går att hitta fungerande 
maskiner för de äldsta kassettformaten. 
Problemet för arkivarien är kanske inte 
kvalitetsförsämringen som inträffade då 
filmen försvann, utan snarare att få över-
blick över produktionerna. 

Det digitala språnget
I dag är webben den kanske främsta 
distributionskanalen för företagsfilm. 

Den tekniska kvalitén har stigit på ka-
merorna, som i dag klarar av längre sek-
venser i HD-format. Fortfarande är det 
gamla beprövade genrer som produkt-
visning, imagefilmer och produktioner 
för utbildning och information som står 
för merparten av produktionen.
Men man kan också se helt nya typer 
av filmmaterial. YouTube har gjort det 
möjligt att få miljonpublik på udda, 
avantgardistiska och humoristiska klipp. 
Och i dagens medielandskap går företag 
in och bekostar eller bidrar till spelfilmer, 
underhållningsprogram och dokumentä-
rer på tv. Företagsfilmen har sannerligen 
förändrats, och lever nu mer inflätat än 
någonsin med det som en gång var tv- 
och filmindustrin, samtidigt som inter-
net är den stora visningsplattformen.

Sorgligt nog har det inneburit en ännu 
större försämring för möjligheterna till 
att spara högklassigt material till efter-
världen. Upplösningen på digitala filmer 
i till exempel Windows Media, Real 

Time och Quick Time är oftast ännu 
sämre än vad den var på VHS. Och för 
att digitalisera en 35 mm-film från 30-ta-
let i samma upplösning som originalet 
har, krävs enorma mängder gigabyte i 
lagringsutrymme. Överblicken blir dess-
utom ännu svårare, eftersom den fysiska 
kassetten nu ersatts av filer av ettor och 
nollor som kan tas bort från en webbsida 
med ett knapptryck, utan att lämna ett 
spår efter sig.

Mycket litet finns skrivet om fö-
retagsfilmens historia, men förhopp-
ningsvis kommer företagen själva att 
intressera sig för och använda sig av sin 
egen filmhistoria, nu när visningsmöj-
ligheterna är oändliga på internet, och 
alla i praktiken har sin egen tv-kanal.

rolf wrangnert har producerat ett 
sextiotal dokumentärer och serieavsnitt 
för tv, och gjort ett hundratal filmer åt 
olika företag och organisationer. Han har 
också studerat filmvetenskap på Stockholms 
universitet. 
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Wallenbergs, Familjen Bonnier och 
 Bernadotte – att skapa biografier för tv
Att göra biografier i tv ställer särskilda krav på berättande och 
dramaturgi. Men det ger också unika möjligheter till inlevelse, 
och kan nå människor långt utanför de specialintresserades 
trånga krets. | gregor nowinski

sedan sex år tillbaka har jag huvud-
sakligen ägnat mig åt att producera tv-
serier som kan beskrivas som biografier 
över tre mäktiga och viktiga dynastier; 
produktionerna heter: Wallenbergs, 
Familjen Bonnier och Bernadotte. 
De två förstnämnda består av tre sam-
manflätade episoder, medan Bernadotte 
är uppbyggd kring sex, i stort sett 
dramaturgiskt oberoende, delar. De 
kan ses i valfri ordning utan att förlora 
något av sin dramatiska kraft. Alla tre 
serierna har väckt en livlig debatt, och 
lyckats samla miljonpublik. Jag skulle 
vilja påstå att de har bidragit till en ny, 
mer nyanserad och mänskligare bild av 
tre familjer som på ett avgörande sätt 

påverkat den politiska, ekonomiska och 
kulturella utvecklingen i Sverige.

Till att börja med vill jag gärna dela 
med mig av några generella tankar om 
de strukturella problem som ett arbete 
med tv-biografier innebär. Hur gör man 
för att lyckas med en biografi? Gitta 
Sereny, den österrikiska journalisten 
och författaren som skrev den berömda 
biografin om Albert Speer, sade att hon 
utgick ifrån tre hörnpelare: För det första 
personens barndom, det emotionella 
förflutna och nuet, för det andra hur han 
eller hon påverkats av omgivningen, och 
för det tredje de omständigheter som har 
lett till att personen ifråga har blivit ett 
intressant ämne för en biografi. 

Sereny riktar strålkastarljuset på vikten 
av de personliga och emotionella aspek-
terna. De bidrar på ett avgörande sätt till 
den dramatiska kraften också i en filmbe-
rättelse, och till förståelse av personens liv 
och handlingar. De öppnar också vägen 
till tittarens hjärta och hjärna.

40 sekunder måste räcka
Jag behöver kanske inte påminna om att 
television inte bara är ett bildmedium, det 
är också ett ”engångsmedium”. Och detta 
skiljer television från litteratur. Television 
är också ett ”oförsonligt” medium. Det 
finns alltid en oskriven överenskommelse 
mellan tittaren och kreatören. Tittaren 
har fattat ett beslut att spendera tid fram-
för apparaten för att betrakta just din 
skapelse. Han eller hon ser fram emot en 
historia som skall beröra, och förhopp-
ningsvis säga något som betraktaren inte 
visste om. Som kreatör har man väldigt 
lite tid – jag uppskattar den till högst 

Peter Wallenberg intervjuad av Gregor Nowinski. Foto taget i samband med inspelningen av den dokumentära tv-serien Wallenbergs 2007.
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gregor nowinski är dokumentärfilmare 
och tv-producent. Förutom de ovannämnda 
tv-biografierna har han bland annat gjort 
dokumentären ”I nazismens spår”, för vil-
ken han tilldelades en Emmy Award.

 trettio, fyrtio sekunder – att väcka tit-
tarens nyfikenhet. Man måste lova något 
värdefullt och hindra betraktaren från att 
växla över till en annan kanal. 

Vid Serenys intervju gjorde Speer en 
intelligent iakttagelse – han var, trots 
allt, en intelligent man: 

Om personporträtt skall tjäna sitt 
syfte att visa läsaren något han eller 
hon inte visste tidigare, är det näs-
tan oundvikligt att tränga in i den 
avporträtterades privatliv och blotta 
dolda och förträngda motiv. 

Jag håller med, och det är också någonting 
jag har försökt uppnå i mina tv-biografier. 
Jag hade själv inspirerats av familjemed-
lemmarnas berättelser, och hoppades att 
de skulle bli lika intressanta för tittarna.

När Wallenbergs hade premiär 2006, 
engagerades tittarna av det personliga 
sättet att presentera den tidigare så 
diskreta och mytomspunna familjen. 
Publiken upplevde det som oväntat och 
nytt, och de upptäckte intresseväckande 
och okända aspekter av Sveriges moder-
na historia – en historia som, speciellt för 
den yngre publiken, oftast var liktydig 
med landets politiska utveckling, domi-
nerad av det socialdemokratiska partiets 
maktinnehav. Det var för mig fascine-
rande att läsa all e-post från yngre tittare, 
och även deras föräldrar som vittnade 
om hur deras barn satt helt uppslukade 
av Peter Wallenbergs berättelse. Det var 
en historielektion på bästa sändningstid.

Jag citerar ett av breven:

intervjuerna med Pirre Wallenberg 
var psykologiskt fascinerande. Serien 
gav en nutidsbild som t.o.m. höll 
min hårdrockande 15-åring fången.

Femtonåringen fascinerades, tror jag, 
av att en mogul kunde uppträda som en 
människa av kött och blod.

Jag vill gärna uppehålla mig vid 
tv-mediets potential att komma åt det 
personliga i porträtteckningen, och att 
etablera en balans mellan de emotio-
nella och de objektiva och beskrivande 
aspekterna i berättandet.

Inte över gränsen
Hur djupt bör vi söka svaren i personer-
nas liv? Finns det gränser som man inte 

skall passera? Ja, de finns enligt min 
mening. Generellt tror jag att man bör 
klart definiera vad som är personligt 
och vad som är privat. 

När det gäller mig själv har jag försökt 
att tillämpa sunt förnuft och intuition 
som rättesnöre. Det som gäller för mig 
är att noga lyssna på vad personen i fråga 
säger, eller är beredd att säga, för att till 
slut överlämna det beslutet till intervju-
personen själv. När Peter Wallenberg 
berättade om sin komplicerade relation 
till fadern, den store Marcus Wallenberg, 
gjorde han det utan att känna sig pressad 
till det. Han hade bestämt sig för det, 
tror jag. När det kom till deras sista möte 
innan Marcus gick bort sade Peter: ”det 
var inte alls bra, inte alls bra. Det vill jag 
helst glömma bort.” 

I det läget var jag mycket försiktig 
med att inte trycka på i hopp om ännu 
mer avslöjanden. Jag valde att låta bli att 
komma med följdfrågor. Jag är överty-
gad om att om jag hade fortsatt, skulle 
det ömsesidiga förtroendet, som är ju 
A och O i intervjuarbetet, ha raserats. 
Som intervjuare kände jag mig redan 
tillräckligt ”belönad” och tittarna fick 
en chans att dra sina egna slutsatser. 

Den mänskliga naturen är ju komplex 
och den franske filosofen Michel de 
Montaigne har uppmärksammat hur den 
kan skifta, beroende på omständigheterna: 

Beslutsamt har vi hämnats en oförrätt 
och känt en alldeles särskild tillfreds-
ställelse över segern, och ändå gråter 
vi. Det är inte segern vi gråter över, 
där har ingenting ändrats, men vår 
själ ser på saken med en annan blick 
och ur en annan synvinkel. Ty var sak 
har många sidor och många ljus.

Tv-mediet ger oss ett verktyg att gestalta 
det historiska skeendet, men det sätter 
också upp begränsningar. Vilka fallgropar 
finns det? Vilka berättelser fungerar i 
filmsammanhang, och vilka gör det inte?

De biografier jag har producerat har 
rört sig i den ekonomiska sfären, och har 
skildrat händelser sammanbundna med 
teoretiska begrepp, och de har varit be-

strödda med en mängd fakta och siffror. 
Dessa brukar bli mina värsta fiender, och 
det beror på tv- och filmmediets natur. 

En siffra för mycket
Den verklighet eller process som skildras 
finns tillgänglig bara i det ögonblicket 
som själva perceptionen sker, och tit-
tarens förmåga att tillgodogöra sig in-
formation är därmed mycket begränsad. 
Det uppkommer ett slags känslostyrt 
tunnelseende. Nämn en siffra i din be-
rättartext, och din tittare börja känna 
oro. Nämn två, och han eller hon börjar 
ifrågasätta sitt programval. Tredje gång-
en du gör det, byter han säkert kanal. 

Film är ingen bok, tittaren kan inte 
vända blad och läsa om. Som filmkrea-
tör har du bara en chans att kommuni-
cera ditt budskap. Det enda sättet att 
göra abstrakta resonemang begripliga 
och slagkraftiga är att integrera dem i 
en persons livshistoria. Ett bra exempel 
är den speakertext i Wallenbergserien 
som beskriver turerna kring den så 
kallade Boschaffären som avslöjades 
1945, och som allvarligt skadade fa-
miljens anseende. Genom att integrera 
faktabeskrivningen med den drama-
tiska skildringen av bröderna Jacob och 
Marcus Wallenbergs trängda läge, har 
det invecklade händelseförloppet fått 
kraft, och kunnat engagera tittarna.

Så vad har jag lärt mig under de år som 
jag har ägnat mig åt tv-biografier? Lita till 
din intuition och erfarenhet, och du får de 
personer vars levnadsöde du gestaltar att 
öppna sig i dyrbara ögonblick av sanning, 
som Montaigne beskriver så bra:

Släktskap, gamla bekantskaper och 
vänskap griper vår föreställning och 
engagerar den lidelsefullt för stunden, 
beroende på hur förhållandet har 
varit. Men vändningen är så snabb 
att den undgår oss i ett ögonblick.

Motstående sida: Även barnen kan intresseras för näringslivshistoria om det sker på rätt 
sätt. Här syns en 1950-talsfamilj betrakta ett program i en Radiola 545 LV. Pressfoto AB, 
Ericsson Radio Systems (ERA), Ericsson.
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Monopol, njutning och ohälsa
- tobakens historia
I år fyller Sveriges äldsta cigarettmärke, Commerce, 120 år. 
Mycket har hänt på tobaksmarknaden sedan den började 
säljas år 1890. Statliga monopol har införts och avskaffats 
och tobak, som till en början rekommenderades av läkare, 
är i dag den mest reglerade av alla konsumentprodukter, 
ivrigt bekämpad av såväl sjukvården som hälsovårdsmyn-
digheter. | karl lallerstedt

tobaken har sitt ursprung i 
Sydamerika, där man hittat spår av 
tobaksodlingar som daterats till över 
tretusen år före Kristus. I och med 
Christoffer Columbus landstigning på 
norra Hispaniola, där Haiti idag ligger, 
1492 fick européerna sin första kontakt 
med plantan, och de tog den sedan med 
sig hem. Tobakens popularitet i Europa 
fortsatte att växa ända fram till andra 
hälften av nittonhundratalet då med-
vetenheten om rökningens hälsorisker 
ledde till minskat antal rökare.

År 1556 hittar vi den första skriftliga 
rapporten om en rökande engelsman. 
Några år senare populariserar frans-
mannen Jean Nicot (som fick ge namn 
åt nikotin) tobaksbruk vid det franska 
hovet. Därefter spreds tobaksbruket 
med rekordfart genom Europa. Redan 
år 1600 fanns det uppskattnings-
vis 7 000 tobaksförsäljare i London. 
Tobaken spreds vidare från Europa, 
och franska handelsmän introducerade 
tobak i Västafrika. Marockanska kara-
vaner tog bladen ner till Timbuktu, och 

portugiserna tog varan och plantan till 
södra Afrika. 

Svenska snuset 373 år
År 1637 är den första gången snus 
nämns i ett svenskt dokument, ett tull-
dokument från Borgå, fast då handlar 
det om doftsnus som ”snusades in” ge-
nom näsan. Vid mitten av sextonhund-
ratalet är tobaken redan introducerad 
till alla större civilisationer på jorden. 
Piptobak var ursprungligen den mest 
spridda formen av tobak, och fortfaran-
de på artonhundratalet var piptobak och 
cigarrer populärare än cigaretter i väst-
världen. Det var först på mitten av ar-
tonhundratalet, i och med Krimkriget, 
som cigaretterna blev omtyckta bland 
europeiska soldater, vilka sedan tog ci-
garetten med sig tillbaka till Europa. 

I och med att cigarettbruket blev 
mer populärt i England grundade 
Richard Benson och William Hedges 
1873 tobaksmärket Benson & Hedges, 
som fem år senare blev hovleverantör åt 
den dåtida prinsen av Wales. Benson & 

Hedges-cigaretten var, och är fortfarande, 
en klassisk Virginia-cigarett som enbart 
är gjort på ren Virginia-tobak.

Det äldsta svenska cigarettmär-
ket som fortfarande existerar är 
Commerce, vilket ursprungligen 
lanserades 1890. Företaget bakom 
grundades av svensken Johan Magnus 
Tollander och tysken Frans Henrik 
Andreas Klärich 1851 när de tog 
över G.O. Wassenius Tobaks och 
Kortfabrik i Helsingfors. Tolander & 
Klärichs huvudmarknader var Finland 
och Ryssland, men Commerce blev 
så populärt i Sverige att de beslöt att 
öppna en fabrik i Södertälje i mitten 
av 1914. Tidpunkten var dock illa vald, 
eftersom tobaksmonopolet infördes föl-
jande år, varpå fabriken förstatligades. 

Den första automatiska cigarettma-
skinen patenterades 1881 av amerikanen 
James Bonsack. Trots den ökande pro-
duktionstakten av cigaretter rökte ame-
rikanerna vid sekelskiftet nästan dubbelt 
så många cigarrer som cigaretter. Väl 
inne på nittonhundratalet skedde en pro-
duktutveckling som påverkade markna-
den. År 1913 utvecklade Richard Joshua 
Reynolds världens första American 
Blend-cigarett, under varumärket Camel, 
som än i dag är ett av världens mest 
välkända varumärken. Sveriges första 
American Blend-cigarett, John Silver, 
lanserades 1947, och uppnådde snabbt 
över 50 procents marknadsandel. I dag 
röker över 99 procent av svenska rökare 

Commerce cigaretter kort före varnings-
texter infördes på paketen 1977.
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Reklam från 1971 för John Silver, den första svenska ”american blend-cigaretten”, lanserad 1947. Intressant att se att man redan då arbetade 
med historisk reklam, även om researchen kring hur man gick klädd olika årtal verkar ha varit minimal.
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den typen av tobaksblandning, som 
består av de tre tobakssorterna Virginia, 
Burley och Oriental.

Skatt till kejsaren
Snart insåg man att tobaken kunde 
utgöra en källa till skatteintäkter, 
och statliga tobaksmonopol tillkom 
i många länder. Ett av de mest lång-
variga tobaksmonopolen i världen var 
Austria Tabak, som grundades år 1784 
av kejsar Josef II. I dag ingår Austria 
Tabak i den världsomspännande to-
baksverksamheten hos Japan Tobacco 
International (JTI). Japan Tobacco har i 
sin tur sitt ursprung i det japanska salt- 
och tobaksmonopolet från 1898. Den 
svenska staten experimenterade med 
olika monopolformer för tobak redan på 
1600-talet, men detta övergavs innan 
1700-talets början.

År 1915 återinfördes tobaksmonopolet, 
med motiveringen att inkomsterna skulle 
bidra till utbyggnaden av försvaret under 
första världskriget, och till att finansiera 
ett nytt pensionssystem. Det statliga 
monopolet innebar en omfattande ra-
tionalisering av produktionen, och ned-
läggning av ett stort antal fabriker. Oscar 
Wallenberg ledde detta projekt, och han 
fortsatte som verkställande direktör för 
tobaksmonopolet fram till 1929.   

Det svenska tobaksmonopolet avskaf-
fades formellt på sextiotalet, och om-
vandlades till ett statsägt tobaksbolag, 
Svenska Tobaks AB. År 1971 överfördes 
ägandet till det statsägda konglomeratet 
Statsföretag AB, som på åttiotalet bytte 
namn till Procordia och noterades på 
Stockholms Fondbörs. Under Pehr G. 
Gyllenhammar köpte Volvo 40 procent 
av företaget. Två år senare tog Procordia 
över tändsticksverksamheten Swedish 
Match. Volvo ökade stegvis sitt ägande, 
och 1994 hade man helt förvärvat 
verksamheten. Allt som rörde tobak 
kontrollerades nu av det helägda bola-
get Swedish Match. År 1996 noterades 
Swedish Match och aktierna delades ut 
till Volvos aktieägare. Tre år senare sål-
de Swedish Match cigarettverksamheten 
till det forna österriskiska tobaksmo-

nopolet, Austria Tabak, som i sin tur 
2001 köptes av Gallaher Group. Den 
internationella konsolideringsvågen som 
hade börjat svepa över tobaksindustrin 
fortsatte och 2007 köpte Japan Tobacco i 
sin tur upp Gallaher Group. 

Det kan kanske uppfattas som 
ironiskt att avreglerandet av statliga 
monopol skedde samtidigt som med-
vetenheten om riskerna som associeras 
med rökning ökade. Men faktum är 
att cigarettkonsumtionen ökade abso-
lut mest i Sverige under den period då 
tobaksindustrin kontrollerades av den 
svenska staten, och dagens trend med 
minskat cigarettbruk började först efter 
att det statliga monopolet hade avskaf-
fats. Blickar vi utanför Sveriges gränser 
kan vi konstatera att rökningen är be-
tydligt mer spridd i många forna kom-
munistländer, exempelvis i före detta 
Sovjetunionen och i Kina, där staten 
snarare än de stora multinationella to-
baksbolagen har varit tongivande större 
delarna av 1900-talet. 

Mindre tjära i röken
Samtidigt som medvetenheten om 
riskerna associerade med rökning 
ökade,utvecklades både produkterna 
och lagstiftningen. År 1971 lansera-
des Sveriges första lågtjärecigarett, 
Blend, som blev ett av landets största 
cigarettmärken. I och med dagens EU-
gränsvärden har alla cigaretter nu för-
vandlats till lågtjärecigaretter enligt sju-
tiotalets mått. Den ursprungliga Blend-
cigaretten överstiger faktiskt dagens 
högsta tillåtna tjärhalt, även om den då 
lanserades som en lågtjärecigarett. 

I dag är det en oomtvistad sanning 
att rökning ökar risken för ett antal 
sjukdomar. Redan på femtiotalet publi-
cerades de första epidemiologiska studi-
erna som kopplade rökning till lungcan-
cer, och så tidigt som 1957 insåg femtio 
procent av alla amerikaner att rökning 
orsakade lungcancer. Under sextiotalet 
skedde det en fortsatt ökning av medve-
tenheten om hälsoriskerna associerade 
med rökning vilket ledde till att man 
började med olika regleringar av tobaks-

produkter. Förbud mot tv-reklam för 
cigaretter introducerades redan 1965 i 
Storbritannien, och kom till USA 1971. 
Parallellt började också varningstexter 
att introduceras på paketen och aktiva 
informationskampanjer genomföras för 
att upplysa allmänheten om riskerna as-
socierade med rökning. 

Från kampanj till rökförbud
Sverige följde dessa trender, och 
1964 f inansierades den första statliga 
informationskampanjen. På sjuttiotalet 
introducerades varningstexter, och de 
första reklambegränsningarna. År 1994 
genomfördes ett generellt förbud mot 
tobaksannonser. Tre år senare infördes 
åldergräns för att köpa tobak. År 2005 
drev Sverige igenom den nuvarande 
tobakslagen som innefattar ett allmänt 
förbud mot marknadsföring, förutom 
vid försäljningsställen där den ej 
skall vara ”påträngande, uppsökande 
eller uppmana till bruk av tobak”. 
Samtidigt förbjöds också rökning vid 
serveringsställen. 

Eftersom tobaksbruk är hälsovådligt, 
är det i dag en självklarhet att produk-
ten regleras. Men det är inte endast 
tobaksområdet som berörs av lagstift-
ning som drivs av folkhälsopolitik. 
Sockerskatt har redan introducerats 
i Danmark, och vad som liknar var-
ningstexter börjar redan dyka upp på 
öl. Samtidigt driver etablerade intres-
segrupper nya regleringsförslag om 
att införa totala exponeringsförbud av 
tobaksprodukter vid försäljningsställen 
och att förbjuda varumärken genom att 
skapa så kallade ”neutrala paket”. 

Under 2000-talet utvecklades 
Världshälsoorganisationens ramverks-
konvention för tobakskontroll, som i dag 
över 160 länder har skrivit under. Parterna 
förbinder sig till en global reglering av 
tobaksprodukter, en reglering som kan 
påverka produktion, försäljning, mark-
nadsföring, beskattning, och paketering. 

karl lallerstedt är informations-
ansvarig på Japan Tobacco International  
i Sverige.
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betraktelse | anders björnsson

Vara besserwisser 
alla dagar 
när jag går på Pressklubben i Stockholm (där man sällan träf-
far några från pressen, de har väl inte råd att dricka det dyra 
belgiska ölet, eller så har de druckit alldeles för mycket av det 
för att ha råd) brukar jag kasta ett öga i tidningen Journalisten 
(organ för ett fackförbund med ensamrätt att utge presskort 
som vanligen berättigar till och ibland krävs för att få – gratis 
–  tillträde till vissa offentliga arrangemang och miljöer, här kan 
man således tala om korporatism; men eftersom det är journa-
lister, det vill säga journalister organiserade i en speciell korpora-
tion, som åtnjuter förmånen, skrivs det aldrig om saken).

I denna fackförbundets publikation ”recenserades” i början 
av hösten The Economist, ett av mina husorgan. Recensenten 
var tämligen begeistrad men invände att den brittiska blaskan 
inte var någon ”tidningsprodukt utan en kunskapsprodukt 
som sprids på papper”. Inte håller sig väl folk med tidningar 
för att få reda på någonting som de inte redan visste. Jag har 
i och för sig misstänkt att tidningarnas marknadsavdelningar 
vänder sig till läsare som vill ha tidningen just för att få reda 
på att de vet mer än de som skriver där. Tänk att få vara en 
besserwisser alla dagar.

För inte länge sedan fanns andra ambitioner. Alberto 
Manguel skrev en artikel för mig om en stor dagstidning – jag 
tror det var i hans födelseland, Argentina – som hade bestämt 
sig för att vara ett universitet, ett kunskapsföretag. Händelser 
i sig var inte särskilt intressanta att rapportera om, däremot de 
kunskaper som en händelse eller en räcka händelser kunde för-
medla till människor som redan kände till vad som hade hänt. 
På samma sätt borde opinionsbildning ses som ett seminarium 
där endast de bästa argumenten får plats: dåliga drar ned den 
allmänna kunskapsnivån även om de utsätts för granskning. 
Det kan förefalla vara en snobbig inställning. Men stunden 
på jorden är kort. Man har den inte för att blanda bort korten. 
Tidningsmakare gör precis det. MarieLouise Samuelsson, min 
skarpögda kollega, dryftar saken en gång i veckan, minst. Hon 
anser hoppet för den seriösa journalistiken vara ute.

Men hoppet är inte det sista som överger människan. 
Kärleken till ordet tar sig många former. För en tid sedan 

trodde många på nischpublikationer. Men de lyfte aldrig 
eftersom de inte lyfte sig över dagspressnivån – sa ingenting 
mer, även om de sa det annorlunda. Nätet blev inte ett alter-
nativ utan ett komplement. Där, liksom i talade kanaler, kom 
det in för mycket slagg som det blev svårt att göra sig av med. 
Man tillvänjer sig ju. Det är som sudoku. Och det är ont om 
avvänjningskurer. Det finns liten anledning att tala baby-
språk bara för att man umgås med barn. Nästan alla umgås 
med barn. De f lesta är klokare än så.

Min strategi har varit optimal flexibilitet. Jag anser att man 
inte längre kan använda dagspressen till något vettigt, annat 
än för enstaka markeringar. Opinionsbildning går att driva 
i magasinspressen, men den är ofta, sina kvaliteter till trots, 
så pass ideologisk att det skulle vara fel att bli associerad med 
någon speciell husbonde. Det går att använda disparata nät-
fora som newsmill.se och nyhetsbanken.se. Själv har jag funnit 
dixikon.se, ett bokmagasin, värdefull som avnämare, liksom 
magma.fi, hemsida för en finlandssvensk tankesmedja, där jag 
har börjat medarbeta sedan Hufvudstadsbladet blivit tillhåll för 
populister av ett slag som en gång gjorde Svenska Dagbladet 
en historisk otjänst. Men allt sådant får ske på marginalen, och 
det är klart: marginalen krymper.

Detta är ingen veklagan, det är en upplysning. Man går 
oförtruten, om också inte oskadd, genom livet. Jag läser 
Martin Walsers senaste roman, En älskande man, om den 
åldrande Goethes sista kärlek, utgiven av det lilla förlaget 
Pontes i Lysekil, i strålande översättning – en bok på hög-
stämd prosa, och aldrig att den blir patetisk. Och poeten 
Bengt Berg har invalts i riksdagen på Värmlands-bänken. 
När hände något sådant senast: var det då Geijer, också 
värmlänning, utsågs att representera prästeståndet, fast för 
Uppsala-akademins räkning?

anders björnsson är historiker samt radio- och tidningsman 
bl.a. som chefredaktör för den internationella kvartalstidskriften 
Baltic Worlds. Till våren 2011 utger han, tillsammans med Lars 
Magnusson, den ekonomihistoriska läseboken Jordpäron (Atlantis). 
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Malmö Förenade var ett av Sveriges största bryggerier 
innan det slogs samman med Pripp & Lyckholm och Stock-
holmsbryggerier till Pripps. Etiketten är inte så detaljerad, 
däremot anges noggrant att det är vid 10 grader Celsius som 
drycken skall serveras. Och rådet är värt att beakta än i dag 
– öl skall bara vara källarsvalt, inte kylskåpskallt! 

den i särklass äldsta tradition som 
förknippas med ordet jul är öl. Redan 
innan det kristna julfirandet nådde 
Sverige firades under den mörka årstiden 
en fest som benämndes ”att dricka jul”. 
Öldrickandet skedde rituellt: man bar de 
fyllda dryckeskärlen runt elden, varefter 
man drack för att hylla och besvärja de 
olika gudarna. Först Odens ”full”, vilket 
skulle ge seger och makt åt kungen eller 
hövdingen, sedan Njords full och Frös 
full för god årsväxt och fred. Man drack 
också minnesskålar för viktiga fränder 
och avlidna förfäder.

Efter kristnandet bibehöll ölet sin 
ställning, och de hedniska skålarna 
ersattes av skålar för de olika helgonen, 
något som särskilt skedde inom gil-
lenas ram. Man kan tycka att asatidens 
uppfattning av ölet som en övernaturlig 
dryck borde ha försvunnit i och med 
kristnandet, men tvärtom fick allt kring 
julen en mycket stark laddning. Mycket 

ansågs ha övernaturliga krafter, så även 
julens öl. Långt in på 1800-talet levde 
magiska föreställningar och traditioner 
kring julölet kvar. I delar av Småland 
ansågs exempelvis att änglarna under 
julen gästade huset och drack ur en 
kvarlämnad ölstånka. Detta öl kallades 
änglaöl och användes bland annat till 
att bota sjukdomar och få bättre sådd.

I de medeltida lagarna reglerades hur 
ölfesten kring jul skulle firas, bland an-
nat att detta skulle vara en familjefest 
där man inte fick bjuda in grannarna – 
ingen liberal lagstiftning på den tiden, 
inte. Kanske var det därför som det 
med tiden i stället blev tradition att fira 
förjulfest den 21 december, genom att 
gå från hus till hus och prova alla gran-
nars julbrygd.

Brygga med Anna
På runstaven, som användes som al-
manacka i gamla tider, var Annadagen 

den 9 december markerad med en 
dryckeskanna. ”Anna med kanna” löd 
ordstävet. Det var då man skulle sätta 
julölet – något som utfördes av kvin-
norna i hemmet. 

Julölet har alltid varit starkt och 
mustigt. Precis som man i forna tider 
var generösare med kryddor, socker, 
fett och andra dyra ingredienser vid 
övrig matlagning inför årets största 
fest, kunde man då även unna sig extra 
mycket säd till brygden. Vardagsölet var 
oftast som lättöl i styrka, medan festölet 
kunde närma sig dagens starköl. I övrigt 
kunde julölet smaka hur som helst: det 
var inte benämningen på någon viss typ 
av öl, utan på det öl man drack till jul.

Med tiden minskade hembryggandet 
och regelrätta bryggerier började växa 
fram. Först handlade det om enskilda 
hantverkare, som vid sidan av annat ar-
bete även bryggde lite öl för försäljning 
– men framåt 1600-talet hade brygge-

Öldrickandet är vår allra äldsta jultradition. Men först på sent 1800-tal började 
julölet bli mörkt och sött, och säljas på buteljer med glada tomtar. Här bjuder vi på en 
samling etiketter från 1890 till 1919. | edward blom

En ovanligt hövisk tomte med rejäl pondus och stadiga ben. 
Man får intrycket av att han välkomnar betraktaren till 
sitt eget hem. Ett frågetecken är dock alla julgranarna med 
julgransfötter; om de inte hade haft ljus i sig hade man kunnat 
tro att tomten stod vid en granförsäljning, men nu verkar det 
som om han har ett halvt dussin julgranar i sitt eget hus.
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rierna vuxit till rörelser där bryggaren 
även hade hjälp av någon gesäll och ett 
par lärpojkar. Vid mitten av 1800-talet 
hade det traditionella överjästa sven-
skölet fått hård konkurrens av andra 
festdrycker, först och främst av bränn-
vin och punsch, men även av det nya 
bayerska ölet. Hembryggningen, som 
dittills stått för större delen av landets 
tillverkning, minskade nu kraftigt. 
Julen är dock den tid när man är som 
mest konservativ med mat och seder, 
och därför fanns det de som ännu i 
början av 1900-talet bryggde sitt eget 
julöl enligt gamla recept.

Sött, mörkt och starkt
Av arkivhandlingar i Carlsberg 
Sveriges arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria kan man se att julö-
len oftast var lite mörkare, sötare och 
starkare än annan öl som tillverkades 
av de tidiga industrialiserade brygge-

rierna i slutet av 1800-talet. Antagligen 
var målet att julölet skulle kännas 
traditionellt och gammeldags, varför 
bryggmästarna försökte lägga produk-
ten närmare både porter och det gamla 
svenskölet, som var överjäst och lite 
mörkare än lagerölet. Dessutom pas-
sar ju de söta och rostade smakerna väl 
till den traditionella, svenska julmaten. 
Denna smakriktning har också kommit 
att dominera det svenska julölet ända 
fram till i dag. 

De första öletiketterna infördes i 
Sverige år 1877, dessförinnan hade man 
bara haft inbrända logotyper i buteljkor-
karna. Etiketterna blev ett viktigt medel 
i konkurrensen mellan bryggerierna. Till 
jul förseddes buteljerna med extra vackra 
etiketter som passade på julbordet – och 
fick kunderna att välja det dyrare julölet 
framför den sort de vanligen inhandlade.

De f lesta bryggerier formgav inte 
själva sina etiketter utan beställde dem 

från tryckerier som hade ett antal stan-
dardmotiv att välja på. Samma motiv, 
fast med olika text, förekom därför på 
etiketter runt om i landet. 

Att alla julölsetiketter pryds av tomtar 
är inte konstigt. Tomtar var enormt 
populära från 1800-talets slut och flera 
decennier in på 1900-talet. Inte bara 
juldrycker såldes med hjälp av sådana, 
utan även skurpulver, mineralvatten och 
andra året runt-artiklar. Men av alla 
produkter förknippades nog ändå tomten 
allra mest med öl. Intressant är att det 
påfallande ofta inte är Jultomten med stort 
J på etiketterna, utan en hel liten grupp av 
nissar som dricker öl – tillsammans.

edward blom är Företagsminnens 
redaktör och chef för särskilda projekt vid 
Centrum för Näringslivshistoria. Hans sär-
skilda intresse för mat- och dryckeshistoria 
har bl.a. fått utlopp i ett antal tv- och ra-
dioprogram, bl.a. Edward Bloms Gästabud 
i TV8 och Meny i P1. 

En personlig favorit! Den stackars tomten är så berusad att han måste 
hänga över bryggeriskylten för att hålla sig upprätt. Etiketten gjordes av 
Litografiska i Norrköping och användes av flera bryggare runt om i landet.

 
En  

ovanlig  
etikettform  

med markant  
röda tomtenäsor.

En ganska dåligt gjord etikett, men det är roligt med 
tomtar som ägnar sig åt vintersport. Precis som på 
Falkens etikett skymtar också en kyrka i bakgrunden, 
för att påminna om julens kristna innebörd.
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Att stolt avbilda det egna bryggeriet på etiketten förkom 
ofta i slutet av 1800- och början av 1900-talet, men att 
få in både tomtar och bryggeribyggnad på samma etikett 
har jag inte sett i någon annat sammanhang. Här verkar 
dessutom de båda nissarna vara så berusade att de vilken 
stund som helst riskerar att tappa balansen och falla ned i 
etikettens underkant.

 
Jultomten leder sitt ursprung till den heliga Nikolaus som var 
biskop av Myra på 200-talet. I många länder är det ännu 
Santa Klaus, Nikolas eller Sinterklaas som kommer med klap-
parna. Tomten på denna etikett avbildas exakt som den tyska 
Nikolas i den mycket spridda boken Struwelpeter (Pelle Snusk). 
De röda kläderna var ursprungligen helgonets biskopskläder. S:t 
Nikolaus skulle man dock aldrig se bärande på en griskulting!

De svenska jultomtarna var en korsning av S:t Nikolaus och de traditionella gårdstomtarna, de hade vanligtvis en röd luva 
men bar i övrigt grå kläder. Det var först framåt 1950-talet som vi tog efter den amerikanska, helröda jultomtefiguren.
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En munter och något beskänkt tomte med skummande tennsejdel. 
På vänstra benet verkar strumpan och byxorna vara sydda i ett, 
medan högra foten tycks vara naken, utan att man ser var huden 
övergår i tyg. Märk att det i början av 1900-talet inte var 
ovanligt att avbilda tomtar med skägg, men utan mustasch.

Detta tycker jag är en av de finaste etiketterna. 
Tomtarna arbetar tydligen som munskänkar och är 
ansvariga för att tappa och bära upp ölet till fest-
salen, men de tar även tillfället i akt till riklig egen 
konsumtion. Dessa gårdstomtar eller dvärgar har 
föga likhet med den moderna jultomten.

Kanske är inte risgrynsgröten den julmat som man finner 
mest lämpad att dricka öl till, men tomtarna tycks gilla kom-
binationen. Och etiketten är den mest slitstarka inom genren: 
Bryggeriet i Falkenberg fortsatte att använda den genom 
åren, och än i dag finns en variant av motivet på flaskan med 
Falcons julöl, fast Falcon numera är en del av Carlsberg.

Svagdricka såldes i stora flaskor, oftast bara med en sådan här eti-
kett högt upp på flaskan. Under första världskriget började man 
söta svagdrickan med sackarin i stället för socker och det har man 
fortsatt med fram till i dag. Denna etikett från ca 1940-talet är 
betydligt yngre än övriga och man har här infört skatteklassbe-
teckning. Tyvärr märker man även att etiketterna vid mitten av 
1900-talet blev slarvigare och mindre detaljerade än de äldre. 

Det är intressant att se vad tomtarna dricker julölen 
ur. Variationen är stor: trästånkor är vanligast, men 
därefter kommer faktiskt, som här, eleganta glas på 
fot. Till julfesten använde ju folk sina vackraste 
dryckesbägare. Dagens glassejdlar börjar först dyka 
upp på etiketterna efter andra världskriget.
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Invandrarna som byggde Sverige
 
Det svenska näringslivet har till stor del skapats av människor som valt att mig-
rera hit. De Geer, Chalmers, Carnegie, Bonnier och Felix har satt välkända avtryck 
i  företagsnamn och institutioner. Men historien rymmer både tidigare och senare 
 exempel på hur invandrare varit framgångsrika entreprenörer. | anders johnson

fordrade utländsk expertis i form av arki-
tekter och byggmästare liksom olika slags 
hantverkare och konstnärer.

Invandrare från tyska Hansan fick från 
1200-talet stor betydelse för handel, hant-
verk och bergsbruk samt för stadsbyggnad 
och stadsförvaltning. Många handelsmän 
som verkade i Sverige såg sig dock knap-
past som invandrare, utan snarare som 
kolonisatörer från en högre kultursfär. De 
hade ingen tanke på att bli svenskar utan 
behöll hela livet starka band till Tyskland, 
dit de ofta återvände efter sin aktiva tid. 

invandrare har under alla epoker 
sedan medeltiden, i alla delar av landet 
och inom alla samhällsområden, haft 
stor betydelse för Sveriges utveckling. 
Det är framför allt fyra faktorer som har 
bidragit till invandrarnas betydelse: In-
vandrare kan tillföra särskild kompetens 
som inte tidigare har funnits i Sverige. 
Invandrare kan ha utländska kontakter 
som är värdefulla, inte minst för inter-
nationella affärer. Invandrare kan tillföra 
Sverige kapital för investeringar. Sist 
men inte minst är människor som bryter 

upp från sitt hemland genomsnittligt sett 
mer kreativa och initiativkraftiga än de 
som hela livet bor kvar där de har fötts. 

Kolonisatörer i norr
Under medeltiden hade kyrkan stor 
betydelse också för den ekonomiska ut-
vecklingen. Genom cistercienserklostren 
(det första i Norden grundades i Alvastra 
1143) kom ny kunskap inom byggnads-
konst, kraftteknik, hantverk, jordbruk och 
administration. De stora katedraler som 
började byggas under 1100- och 1200-talen 

Blanch's Café vid Kungsträdgården, en av 1800-talets favoritlokaler i Stockholm och den första publika lokalen i landet med elektriskt ljus, 
grundades av invandraren Theodor Blanch 1868. Han hade kommit hit som 20-åring år 1855 och gjorde snabbt karriär som krögare, hotellä-
gare, konsthandlare och teaterdirektör. 
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Bryggeripersonal vid Neumüllers bryggeri på Södermalm i Stockholm 1898. Hela den svenska bryggeribranschen moderniserades och indu-
strialiserades under perioden 1843 till slutet av 1800-talet helt av invandrade, främst tyska, fackmän. Det utländska kunnandet behövdes på 
alla nivåer: från ledning och bryggmästare till olika hantverk som tunnbindning och mältning.

Under 1500-talet kom Gustav Vasa 
och hans söner mycket medvetet att 
rekrytera utlänningar, framför allt tyskar, 
för att utveckla handeln, bergsbruket och 
metallindustrin. Men i två avseenden 
skilde sig invandringen från förhållan-
dena under medeltiden. För det första 
fanns nu en stark svensk kungamakt som 
bestämde villkoren för invandringen och 
för utlänningars verksamhet i Sverige. 
De invandrare som engagerades för att 
leda och utveckla olika industrier var mer 
att betrakta som anställda företagsledare 
än som självständiga entreprenörer.

Den andra skillnaden gällde kyrkans 
roll. Under medeltiden hade den katol-
ska kyrkan varit en självständig och på-
drivande kraft för att stimulera expertin-
vandring. Den lutheranska statskyrkan 
kom i stället att, ända in på 1800-talet, 
bli den främsta motkraften mot invand-
ring av icke-lutheranska trosbekännare. 

Holländska entreprenörer
För att bära upp stormaktsväldet krävdes 
en omfattande rekrytering av utländska 
specialister. Liksom under föregående 
sekel gjorde invandrarna viktiga insatser 
inom utrikeshandel, bergsbruk och me-

tallindustrier. Under 1600-talet etablerade 
de också skeppsvarv, textilmanufakturer, 
sockerbruk, pappersbruk och tryckerier.

Fortfarande kom en hel del tyskar. 
Men nu blev invandrare från Neder-
länderna det mest dynamiska inslaget i 
näringslivet. Det är framför allt bland 
dessa som man finner den nya typ av 
industrientreprenörer som den nya nä-
ringspolitiken möjliggjorde: diftiga och 
internationellt orienterade affärsmän 
som anskaffade kapital och arbetskraft, 
organiserade produktionen och svarade 
för exportförsäljningen. Den mest kän-
de var Louis De Geer som invandrade 
från Amsterdam 1627.

Under 1700-talet avtog invandringen 
från Nederländerna. I stället ökade den 
brittiska invandringen, framför allt av 
skottar. Göteborg framstod alltmer som 
Sveriges port mot omvärlden. Här mö-
ter vi namn som Campbell, Carnegie, 
Chalmers och Chapman, många av dem 
engagerade i det framgångsrika Ostin-
diska Kompaniet.

Under den gustavianska tiden i slutet 
av seklet kom Sverige att orientera sig 
kulturellt mot Frankrike, vilket ledde till 
en invandring av bland annat konstnärer 

och arkitekter. I slutet av 1700-talet blev 
det tillåtet för mosaiska trosbekännare att 
invandra, vilket fick betydelse för Sveriges 
ekonomi under det följande seklet.

Invandrare i  
industriella revolutionen
Under 1800-talet upphörde i stort sett 
de statliga rekryteringskampanjerna för 
att locka hit invandrare. Samtidigt blev 
den svenska offentliga eliten alltmer 
etniskt svensk. Detta har invaggat en del 
historiker i den felaktiga uppfattningen 
att invandringens betydelse minskade i 
samhället som helhet. Historieprofes-
sor Sten Carlsson har hävdat att ”tiden 
1815–1933 utgör det stora undantaget i 
svensk invandrarhistoria”. Dick Harrison 
påstår att invandringen till Sverige under 
1800-talet var ”ett marginellt fenomen”. 
Men många driftiga invandrare från 
olika länder sökte sig hit, framför allt 
efter passtvångets avskaffande 1860. Nu 
inleddes industrialiseringen på allvar 
och invandrare kom att spela en stor roll 
inom de flesta näringsgrenar.

Brittiska tekniker utvecklade verk-
stads- och textilindustrin. Tyskar gjorde 
viktiga insatser inom den kemiska indu-
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strin och norrmän inom skogsindustrin. 
Också inom tjänstesektorn hade in-
vandrarna stor betydelse, till exempel för 
bankväsendet och handeln samt hotell- 
och restaurangbranschen. Exempel på 
företag som byggdes upp av 1800-tals-
invandrare är Bonniers och Gleerups, 
Handelsbanken och Sparbanken, Cloetta 
och Mazetti, Berns och Gröna Lund 
samt Graningeverken och Modo.

Under första världskriget återinfördes 
passtvånget och Sverige förde fram till 
1945 en restriktiv invandringspolitik. 
Men från denna tid finns bland annat 
företag grundade av nordiska invandrare, 
till exempel Expressen, Findus, Marabou 
och Securitas. Under mellankrigstiden 
tillfördes Sverige också värdefulla impul-
ser från återvändande svenskamerikaner. 

Hotell, konserver och olivolja
Från 1933 och fram till långt in på 
1970-talet kom många f lyktingar 

undan nazismen och kommunismen. 
Konservkungen Herbert Felix var 
judisk f lykting från Tjeckoslovakien, 
filmentreprenören Harry Schein kom 
från Österrike, bokförläggarna Adam 
och Dorotea Bromberg från Polen.

Många av efterkrigstidens invand-
rarentreprenörer kom från Sydeuropa 
eller Asien. Italienaren Fernando di 
Luca grundade företaget Zeta och lärde 
svenskarna att olivolja inte bara kan 
användas som laxermedel. Anastasia 
Georgiadou från Grekland har utveck-
lat assistansservice för handikappade. 
Akbar Seddigh från Iran har gjort stora 
insatser inom den medicintekniska in-
dustrin. Indiern Bicky Chakraborty har 
räddat en rad gamla fina svenska stads-
hotell genom sitt företag Elite Hotels.

Esaias Tegnér hade alltså rätt när han 
1836 skaldade: ”All bildning står på ofri 
grund till slutet, blott barbarit var en 
gång fosterländskt.”

anders johnson är skriftställare 
och har skrivit ett stort antal böcker om 
näringslivs- och samhällsfrågor, ofta ur ett 
historiskt perspektiv.

Annons history marketing

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.

anders johnson

anders johnson
Garpar,  gipskatter  
och  svartskallar
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 garpar, gipskatter och  

svartskallar är tre skällsord som använts  

om dem som kommit hit från andra länder. Men  

invandrare har – under alla epoker sedan medeltiden,  

i alla delar av landet och inom alla samhällsområden  

– haft stor betydelse för Sveriges utveckling.j

läs om handelsmän från tyska Hansan, smeder från  Vallo- 

nien, brittiska ingenjörer och många andra invandrare som har  

gjort viktiga insatser i Sverige. Här porträtteras framför allt företa- 

gare, uppfinnare, experter och yrkesarbetare, men även intressanta  

personer från andra yrkesgrupper som konstnärer och forskare.  

Denna bok spänner över flera århundraden och berättar om  

såväl medeltidens katedralbyggare som dagens entreprenörer.
j

vi möter också många välkända företag som byggts upp  

av invandrare, till exempel Bonniers och Gleerups, Cloetta och  

Marabou, Expressen och Göteborgs-Posten, Felix och Findus,  

Höganäs och Perstorp samt Handelsbanken och Sparbanken.
j

Garpar, gipskatter och svartskallar är en rikt illustrerad  

bok som lyfter fram och levandegör en många  

gånger försummad och underskattad del  
av Sveriges historia. 

anders johnson är  författare  

med inriktning på svensk närings- 

 livs  historia. År 2008 gav han på  
sns Förlag ut den uppmärksammade  

och prisbelönta boken Fånga platsen – 

 Guide till Sveriges företagsamma  historia.

ISBN 978-91-86203-33-7
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Välkommen till ett högaktuellt seminarium  som arrangeras i samarbete mellan  Centrum för Näringslivshistoria, SNS Förlag och Stockholms  Handelskammare.Invandrarnas företagsamma historia är i stora delar okänd 
och den ger en spännande bakgrund till dagens debatt om 
integration. 

Invandrare har under alla epoker sedan medel tiden, i alla 
delar av landet och i prakt iskt taget alla branscher, haft en 
stor betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. Många 
välkända  svenska företag har byggts upp av invandrare, till 
exempel  Bonniers och Gleerups , Cloetta och Marabou, 
Expressen och Göteborgs -Posten  , Felix och Findus, 
Höganäs och Perstorp , Handelsbanken och Sparbanken.

Idag återfinns de i nya branscher och med nya idéer. Då 
som nu är man en viktig motor för syssel sättning och till-
växt i Sverige.

Tid och plats
Måndagen den 22 november 2010, kl. 16.30–18.00 (därefter 
mingel och förtäring). Stockholms Handelskammare, Västra 
Trädgårdsgatan 9. 

Medverkande
dilsa demirbag-sten leder en panel som består av babak 
sadighi, vd Axiomatics, imran ahmad, vd Fittja drift och 
Underhåll, anastasia georgiadou, vd Svensk Personlig 
Assistans med f lera. Medverkar gör även Handelskamma-
rens vd maria rankka och författaren anders johnson.

Garpar, gipskatter och svartskallar

anders johnson

anders 
johnson

Garpar,  
gipskatter  

och  
svartskallar

                                                                             Invandrarna som byggde Sverige

MMMMMMMMMMMMMMM

sns förlag

MMMMMMMMMMMMMMM

CE NTRU M F ÖR NÄRI NG S LIVS H I STORIA
CENTRE FOR BUSINESS HISTORY IN STOCKHOLM

GARPAR,GARPAR,

GarparGarparGGaarrppaarr

jkjk
jk

jk
jk

j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k

j
kj

kj
kj

kjk
jkjkjkjkjkjk

j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k
j
k

j
kjkjkjkjkjk

 

 
garpar, gipskatter och  svartskallar är tre skällsord som använts  om dem som kommit hit från andra länder. Men  

invandrare har – under alla epoker sedan medeltiden,  
i alla delar av landet och inom alla samhällsområden  – haft stor betydelse för Sveriges utveckling.
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personer från andra yrkesgrupper som konstnärer och forskare.  
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ett seminarium om invandrarna som byggde sverige

Anders Johnsons bok Garpar, 
gips katter och svartskallar – 
Invandrarna som byggde Sverige 
finns att köpa i bokhandlarna nu.
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Militärindustri med aviga och räta
Driftiga entreprenörer i 
Halland skapade under 
stormaktstiden en stick-
industri som försåg svenska 
armén med strumpor. När 
krigen var över tog an-
dra kunder vid, och från 
1600-talets stickande går 
det trådar långt in i vår 
tids textilindustri och hem-
slöjd. | anita l. du rietz

för 350 år sedan kom kvinnorna i 
Höks härad, i dag Laholms kommun, att 
involveras i en nyetablerad stickindustri. 
Stormaktstidens krig ställde krav på 
god utrustning. En soldat marscherade 
mycket bättre och längre med stickade 

strumpor, för sydda vadmalsstrumpor 
gav lättare skoskav. Eftersom garnisoner 
fanns i Halland, svenskt sedan 1645, och 
klädesplagg behövdes, så erbjöd sig famil-
jen Durell att etablera ett förlag. (I för-
lagsystemet tillhandahåller en förläggare 
råmaterialet, lämnar ut det till en person 
eller hushåll som mot betalning tillverkar 
de olika varorna, som förläggaren sedan 
säljer.) Strumpor till militären började 
tillverkas i stor skala av allmogehushållen, 
och distribuerades via Wallens säteri. 

Skogen var sedan danskarnas tid sköv-
lad och jordarna magra. Stickning, eller 
binge som det hette i Halland, blev en ny 
och lockande inkomstkälla, framför allt 
för kvinnorna. Inte i något landskap kom 
stickningen att betyda så mycket för så 
många under så lång tid som i Halland.

Magnus Nilsson Durelius (1617–
1677), adlad Durell, hade växt upp i 

Norrköping där fadern var köpman och 
handelsborgmästare. Denne samarbe-
tade med Louis De Geer och Willem 
de Besche i skeppsvarv och repslageri, 
men startade själv vantmakeri 1634 
för att fylla arméns behov av kläde. 
Unge Magnus hade Axel Oxenstierna 
som mentor i sin diplomatkarriär när 
han arbetade med Carel van Cracauw, 
Nederländernas resident i Köpenhamn. 

Husets dotter Brechtgien (1619–
1683) var född i Hoorn norr om 
Amsterdam och blev Magnus hus-
tru 1647, samma år som paret köpte 
Wallens säteri i Våxtorps socken söder 
om Laholm. Birgitta, som hennes 
försvenskade namn löd, räknade släkt-
skap med holländska finansmän och 
militärer, och ansågs som både driftig 
och initiativrik, samt medförde ett 
ansenligt arv.

Det var länge sedan stickning hade militärstrategisk betydelse i Sverige, men nog är det ett hantverk värt att vårda. Här syns ett försök att 
uppmärksamma stickningens betydelse, nämligen stickningstävling på Barnens Dag år 1959. 
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grön botten framträder ett mönster i 
rött med lysande småblomskvistar i täta 
rader – 1600-talets lite stela nejlika som 
strötts ut över klädesplagget. Liknande 
motiv på tröjor finns bevarade bland 
annat i London, och mönstret kan 
mycket väl härstamma från Holland.  

En vit koftliknande tröja med ovanligt 
mönster är yngre, från 1754, sannolikt 
en del av den kvinnliga högtidsdräkten. 
Gunnel Hazelius-Berg har bedömt att 
dessa bevarade tröjor från Halland har 
mönster med klart ålderdomliga drag 
med rötter utifrån, och att andra beva-
rade tröjor sannolikt är av yngre datum. 
Hur motiven hittat vägen till den hal-
ländska landsbygden är oklart men det 
bör varit fråga om en specialist, sannolikt 
professionell, som haft tillgång till ett 
internationellt mönsterförråd, okänt för 
de flesta i vårt land. Släkten ägde Wallen 
under 274 år (1654–1932).

Halmstad var det fröken Christina 
Charlotta Richardy (1751–1831) som 
fortsatte som leverantör av strumpor 
till kronan. Richardy importerade ull, 
och i södra Halland tillverkades enkla 
vadmalstyger, strumpor och täcken. 
Företaget Wallbergs startade 1823 
och fortsatte Richardys företagande 
baserat på ullråvaran fram till 1990. 
Förlagsverksamheten fortsatte under 
1800-talet, med knallar som spred 
varorna över hela landet. Då förekom 
en omfattande produktion av stickade 
arbetströjor. Mycket pekar på att 
stickningen inte var en renodlad kvin-
nosyssla utan de som kunde undvaras 
från jordbruket stickade, som hustrur, 
döttrar, pigor, men även gossar och 
gubbar. 

Berta startar hemslöjden
Maskintillverkning i slutet av 
1800- talet hotade slå ut det handstick-
ade. För att ta till vara sticktraditionen 
startade doktorinnan Berta Borgström 
år 1907 Halländska hemslöjdsfören-
ingen Bindslöjden u.p.a. med kurser i 
strumpstickning. Verksamheten blev 
en succé och år 1911 var 115 stickerskor i 

gång. Under första världskriget försågs 
arméns truppförband med 15 000 par 
handstickade ullstrumpor genom fören-
ingens försorg. 

Bindslöjden fungerade som förläg-
gare, och lämnade ut slutna påsar 
med ett nummer för varje arbeterska. 
Fru Borgström sålde in varorna till 
Militär Ekiperings AB, MEA, lik-
som till Oscar Baeckman och PUB i 
Stockholm. Men även i Laholm och 
i f lera hemslöjdsbutiker, samt på tu-
rist- och badorter, kunde man köpa de 
stickade tröjorna och strumporna, och 
även stickade baddräkter.

På 1960- och 1970-talen blev hand-
stickat olönsamt, då skatten per arbetad 
timme höjdes markant. Maskinstickat 
kunde aldrig nå den kvalitet som stick-
erskorna producerade. Bindslöjden va-
kade över arbetet och levererade endast 
de bästa varorna.

En stickerska bodde en vinter hos sin 
son som var föreståndare för ett hem 
för ”sinnesslöa” män. Kvinnan stickade 
”gubbamönstret” utan att snärja trå-
darna så det blev långa hankar på av-
igsidan. Bindslöjden skickade ett kort 
med texten: ”Snärj trådarna vid huvud 
och fötter på gubbarna”. Männen på 
hemmet som hämtade posten, läste och 
fylldes av fasa. De dröjde länge med att 
lämna fram kortet, och då med en bön 
om att slippa snärjas.

Vid ett museibesök i Stockholm på-
minns vi om Birgitta Durell, invandrad 
från det dynamiska Nederländerna. 
Nationalmuseum köpte ett verk ”av 
okänd italiensk mästare” i slutet av 
1800-talet för 600 kronor, vilket visade 
sig vara Rembrandts Aposteln Petrus, 
det första av mästarens hand som nådde 
Sverige. Tavlan var inköpt av Birgitta 
Durells far år 1646 i Amsterdam, 
hade ärvts av Birgitta, och funnits på 
Wallens säteri.

anita l. du rietz är fil.dr och 
associerad forskare vid Centrum för 
Näringslivshistoria. Hon har tidigare bland 
annat publicerat ”Myten om jämställdhet i 
välfärdsstaten”.

Birgitta organiserade
För att klara uppdraget att förse armén 
med strumpor måste stickningskonsten 
läras ut. Birgittas tjänstefolkinstruera-
des i strumptillverkning. De lärde sedan 
upp övriga anställda, och systematiskt 
spreds stickningskonsten runt om i 
landskapet. Hushåll underställda säte-
riet kunde, som en del av hyran, leverera 
stickade strumpor. Birgitta organise-
rade och drev verksamheten då maken 
Magnus var på något av sina uppdrag 
som landshövding eller vicepresident i 
Göta Hovrätt.

Fårull importerades och delades ut 
till hushållen av förläggaren. Ullen 
tvättades, kardades och spanns innan 
strumpor, vantar och tröjor stickades. 
Män, kvinnor, barn och gamla samlades 
till bingegillen där historier berätta-
des, visor sjöngs och man tävlades om 
vem som stickade snabbast. De färdiga 
varorna hämtades upp av förläggaren 
mot överenskommen betalning. Många 
pigor, drängar, änkor och fattiga kunde 
genom stickningen skaffa sig egen pen-
ninginkomst. Kvinnorna stod ibland för 
hela familjens inkomst. 

Clara tog över
År 1683 fortsatte dottern Magna 
Birgitta Durell (1653–1709), och där-
efter dottersonens änka Clara Sabina 
Lilliehöök (1686–1758), vilken köpte ut 
makens andra syskon och blev ensamä-
gare. Hon drev verksamheten själv i 20 
år, och lade ned mycken möda på att 
utveckla stickkonsten. I hennes boupp-
teckning fanns totalt 238 kilo fin ull för 
kommersiell produktion, vilket räckte 
till 300 manströjor. Dottern Magdalena 
Eleonora Meck (1717–1766) fortsatte 
och 1765 levererades 24 000 par strum-
por till svenska armén under de pom-
merska krigen. 

Vid sidan av strumptillverkningen 
tillverkades tröjor, framför allt till 
fiskare. Här stickades också tröjor av fin 
ull i exklusiva mönster, helt särpräglade. 
Sex kvinnotröjor från trakten finns 
bevarade på Nordiska Museet. Mot en 

Motstående sida: Militärekiperings Aktiebolaget, MEA, hörde till dem som sålde vidare Bind-
slöjdens produkter, så den militära kopplingen fortsatte. Ur Ny Militär Tidskrift nr 5–6 1943.
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Reijmyre Glasbruk – formgivare, konstnärer och yrkesmän under 200 år 
av gunnel mörkfors (red), meddelanden från östergötlands länsmuseum 

reijmyre glasbruk grundades 1810 
och man började blåsa glas två år senare, 
det är alltså 200-årsjubileum. Men 
som framgår av underrubriken handlar 
denna bok inte i första hand om brukets 
ägare och ekonomi utan om formgivare, 
konstnärer och yrkesmän. Det är kanske 
tur, för av de korta avsnitt som handlar 
om ägande och affärer framgår att det 
varit en vinglig resa, kantad av konkur-
ser och ägarbyten. Men bruket har över-
levt. Det sysselsätter i dag 25 personer 
och omsätter 13 miljoner kronor. 

Reijmyre började med att producera 
fönsterglas och hushållsglas, var först 
med så kallat pressat glas men började 
i början av 1900-talet att producera 
konstglas parallellt med bruksglas för 
apotek och laboratorier. Även glödlam-
por tillverkades vid glasbruket.

I samband med konstglasproduk-
tionen engagerade Reijmyre redan 
i början av 1900-talet formgivare – 
Betzy Ählström och Anna Broberg, 
två kvinnor, alltså – och det är om 
dem och deras efterföljare boken 
främst handlar. Här finns sliparen 
Anders Spolander, formgivaren Alf 
Wallander, den framstående gravören 
och sliparen Axel Enoch Boman, gra-
vören Ingmar Lindberg, och en rad 
andra namn, bland dem formgivarna 
Greta Welander, Ellen Meyer, Sten 
Branzell, Monica Bratt, Paul Kedelv, 
Tyra Lundgren, Margareta Hennix och 
Tomas Harila Carlgren.

Men lika viktigt för läsaren är kanske 
att boken också presenterar glaspro-
dukter i bild. Som oftast när det gäller 
böcker om konstnärlig verksamhet är 

detta en vacker och bildrik volym, som 
bjuder på en stilfull resa genom två se-
kler, med intressanta inblickar i glasets 
och glastillverkningens utveckling. 

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

det är frestande att kalla detta 
Sagan om Klässbol. Alla ingredien-
ser f inns där: Vävmästaren Hjalmar 
Johansson som på 1920-talet väver 
linne hemma  – och dör ung. Så sonen 
som tar över, den hotande under-
gången, räddningen på 1950-talet när 
man får beställningar på handdukar 
med f irmanamnet invävt. Nya hot 
följer då linnetyget utmanas av nylon 
och andra konstf ibrer, men då dyker 
den goda fen upp igen och ser till att 
Klässbol får ställa ut i Stockholm. Det 
resulterar i prestigebeställningar till 
såväl ambassader som Nobelfester, 
Riksdagen och hovet.

Och i dag lever alla lyckliga och 
Klässbols linneväveri, vid Glafsfjorden 
några mil söder om Arvika i Värmland, 
tillhör spetsarna inom den svenska 
konsthantverksindustrin.

Men så enkelt har det naturligtvis inte 
varit. De Johanssöner som tar över efter 
Hjalmar – dagens generation är den fjärde 
– är visserligen mer intresserade av sport än 
av boklig bildning, men några av dem har 
skaffat sig gedigen utbildning, kunskaper 
i ledarskap och, inte minst, ett gott nätverk. 

De har också haft modet att anta de 
utmaningar som dykt upp och förmågan 
att ta hjälp av skickliga medarbetare 
inom flera områden. Men främst hand-

lar det, som författaren skriver, om: 

Envishet, självförtroende och hant-
verkskunnande [---] En förlitan på 
traditionen men också [---] insikt 
om behovet att söka nya insikter och 
kunnande utanför den egna kretsen.

Klässbols Linneväveri – att väva sin 
historia är underhållande och lärorik. 
Och den är skriven av en författare som 
behärskar konsten att berätta och har ett 
språk som sträcker sig utöver journalist-
prosan och forskarnas rapportsvenska. 
Klässbol har sett till att få bästa kvalitet 
även i sin företagshistoria.

Klässbols Linneväveri – att väva sin historia  
av sven smedberg, heidruns förlag
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Grosshandlare Peter Militz av gudrun nyberg, carlssons 

när författaren flyttade in i ett 
hus nära Järntorget i Göteborg blev 
hon nyfiken på dess historia – och fann 
att den förste ägaren var en av hennes 
förfäder. Sedan forskade hon vidare. 
I sin bok redovisar hon vad hon fann 
om grosshandlaren Peter Militz, född i 
Ulricehamn 1753, död i Göteborg 1809.

 Militz började arbeta som bodbi-
träde i Ulricehamn som nioåring. När 
han f lyttat till Göteborg fick han så 
småningom anställning i ett handels-
hus som drevs av tre kvinnor, vilket var 
mycket ovanligt. De tre var också syst-
rar, och han gifte sig med en av dem, 
etablerade sig som grosshandlare och 
exporterade och importerade salt, sill, 
tran, bräder, säd, malt, vin, piplera och 
mycket annat. 

Med tiden blev han en aktad 
man, ägare till f lera hus och tomter, 
samt medlem av Handelssocieteten, 

Borgerskapets äldste, secondadjutant 
vid borgerskapets frivilliga infanteri-
corps, ceremonimästare i frimuraror-
den och medlem av Sahlgrenska sjuk-
husets direktion. 

En anställd, Johan Jacob von Holten, 
beskriver Peter Militz som ”denne tjocke 
mannen med en fysionomie som en af 
Bellmans hjeltar [---] mycket fallen för 
poesie [---] glada sällskaper och dryck-
esgillen.”

Det låter inte helt förtroendeingivande 
och mycket riktigt gjorde han år 1799 
konkurs, och slutade sina dagar i ett enkelt 
trähus där han hyrde ut rum till resande.

Gudrun Nyberg presenterar emeller-
tid inte detta som en rak berättelse, hon 
skildrar också sitt sökande i arkiven och 
presenterar rikligt med dokument av 
olika slag. Det gör boken delvis svårläst. 
Å andra sidan ger dokumenten unika 
inblickar i livet i 1700-talets Sverige 

med uppgifter om såväl handel som 
vandel, möbler, matvanor, varor, före-
skrifter och mycket annat.

Sigvard Bernadotte och skandinavisk industridesign  
av thomas lindblad, signum

sigvard bernadotte satte sin 
prägel på många hem – och tekniska 
produkter – under främst 1950- och 
1960-talet. Men hans påverkan sträcker 
sig längre än så. Det menar i alla fall 
Thomas Lindblad, expert på design-
historia. 

År 1950 startade Sigvard Bernadotte 
tillsammans med den danske arkitekten 
Acton Bjørn i Köpenhamn ett företag 
för den i Skandinavien helt nya företeel-
sen industridesign. Sigvard Bernadotte 
hade studerat design i USA och arbetat 
som formgivare hos Georg Jensen, Bjørn 
hade erfarenheter från flygindustrin. År 
1958 öppnade de en filial i Stockholm 
och mellan 1964 och 1971 drev Sigvard 
Bernadotte själv företaget Bernadotte 
Design i Stockholm.

Huvuddelen av boken behandlar 
emellertid de produkter Bernadotte & 
Bjørn formgav. och arbetet för att skapa 
dem. Här finns utombordsmotorer, 
köksfläktar, gasolkök, stavmixer, bröd-
rostar, bestick, kaffe- och termoskannor, 
kastruller, konservöppnaren ”Clara”, 

en rad plastprodukter – skålar, kannor, 
äggkoppar, muggar, borstar – samt skriv- 
och räknemaskiner.

Det är en imponerande rad med 
produkter som de f lesta känner igen. 
Thomas Lindblad går igenom många 
av dem, ger ofta en kort historik över 
det beställande företaget, analyse-
rar produkten och pekar, med hjälp 
av ett omfattande bildmaterial, ut 
Bernadottes ”stil”.

”Designen avancerad men ej för 
futuristisk”, skrev Bernadotte själv. 
Thomas Lindblad beskriver det som 
”en skandinavisk tradition som hyllade 
enkelhet och kvalitet” och som i några 
fall skapade närmast tidlösa produkter. 

Han presentar också en rad av 
Bernadotte & Bjørns medarbetare som 
kommit att spela en roll inom skandi-
navisk design, bland andra Jacob Jensen, 
Derek Dennis, Ulla Meyer, John Rimer, 
Jan Trädgårdh, Carl-Arne Breger, Rolf 
Häggbom, och Peter Pien.

Thomas Lindblad har skrivit en 
lärorik och inspirerande bok, som 

inte minst är intressant för att han 
också lyfter fram industridesignens 
möjlighet att minska kostnader för 
tillverkaren: När Bernadotte Design 
– i praktiken Rolf Häggbom – under 
mitten av 1960-talet fick uppdraget 
att förbättra och förbilliga serveringen 
ombord på SAS f lygplan förändrade de 
allt, från serveringsvagnen till bestick-
en. Bara de nya besticken beräknades 
spara 7,5 miljoner kronor under en 
tioårsperiod; Bernadotte fakturerade 15 
000 kronor för arbetet.
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Aktuell forskning
oskar broberg är fil.dr. i ekonomisk historia vid 
Handelshögskolan i Göteborg och forskar inom närings-
livshistoria.

Boken om Jönköpings 
 Posten och Herenco är en 
i många avseenden gedi-
gen historieskrivning som 
utspelar sig mitt i det mo-
derna Sveriges tillkomst. 
Och ägarna bär på publi-
cistens eviga dilemma där 
opinionsbildning står mot 
lönsamma affärer. 

för några år sedan blev ekono-
misk-historiska institutionen på 
Handelshögskolan i Göteborg kon-
taktade av Herenco AB:s dåvarande 
koncernchef Stig Fredriksson (1939–
2008), som ville initiera ett närings-
livshistoriskt forskningsprojekt med 
utgångspunkt i företagets utveckling. 
Resultatet av kontakterna blev fil.dr. 
Peter Sandbergs bok Ett tidningshus i 
Jönköping. Ursprung, tillkomst, fram-
växt 1861–2008, utgiven i Nordicoms 
serie om den svenska pressens historia. 

Boken bygger på ett omfattande 
käll material hämtat från företags-
arkiv, branscharkiv och offentliga arkiv. 

Författaren relaterar också sitt material till 
aktuell svensk presshistorisk forskning.

I centrum för historien står tidningen 
Jönköpings Posten, som är det nav 
kring vilket tidningshuset kretsat ända 
sedan Herman Hall grundade tid-
ningen 1865. Sandberg finner några na-
turliga epoker i företagets historia, och 
strukturerar sin berättelse efter den. 

Den första perioden omfattar Halls 
tio år vid rodret. Herman Hall var en 
entreprenörspersonlighet med båda föt-
terna i 1800-talets väckelsemylla. Han 
personifierar därför på många sätt den 
liberala samhällsomdaning som sköt 
fart vid 1800-talets mitt. Källmaterialet 
är dessvärre begränsat, annars hade jag 
gärna läst mer om Hall. Det frejdiga 
företagsgrundandet stötte dock på pa-
trull efter boktryckeri, sex tidningar 
och ett förlag. Det hela slutade med 
ekonomiska problem och ombildning 
till aktiebolag 1874. 

Missionsföreningens  
folk tog över
Herman Hall försvann i och med 
detta från företaget, och makten 
försköts i stället till det nätverk av 
personer som fanns kring Jönköpings 

 missionsförening. Tidningen gick in i 
en period av konsolidering och nästa 
expansiva utvecklingsfas skedde efter 
sekelskiftet 1900, när Josef Hamrin 
etablerade sig som tidningens starke 
man, i form av både chefredaktör och 
storägare. Hamrin såg till att tidningen 
etablerade en konservativ-liberal linje i 
opposition mot den socialistiska arbe-
tarrörelsen, men med tydliga koppling-
ar till Jönköpings missionsförening och 
nykterhetsrörelsen. Denna linje kom att 
bestå i ett halvt sekel. 

I början av 1930-talet lämnade 
Hamrin över rodret till två av sina 
söner – Carl-Olof och Yngve – som 
styrde tidningen i nästan fyra decen-
nier. I takt med vikande upplagor 
under 1950-talet blev konf likten mel-
lan de båda bröderna tydlig. Yngve 
slogs för tidningens traditionella linje, 
medan Carl-Olof (och huvuddelen 
av styrelsen) ansåg att tidningen var 
i behov av modernisering. De stora 
förändringarna kom dock först efter 
nästa generationsskifte, när den ovan 
nämnde Stig Fredriksson (gift med 
Carl-Olofs dotter Christina) tog över 
som verkställande direktör och ansva-
rig utgivare i början av 1970-talet. 

Från missionsblad till familjekoncern
– om opinionsbildning och storaffärer 
i Jönköping 
Ett tidningshus i Jönköping – ursprung, tillkomst, framväxt 1861-2006 
av peter sandberg, nordicom sverige
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Herencokoncernen skapades
Fredriksson moderniserade tidningen, 
bedrev en aggressiv uppköpspolitik visavi 
de lokala konkurrenterna och vidgade 
dessutom verksamheten kraftigt utanför 
de traditionella tidningsdomänerna. När 
så det nya namnet Herenco Industrier 
AB antogs 1974 markerade detta verk-
samhetens nya diversifierade inriktning. 
Fredriksson styrde koncernen fram till 
det att fjärde generationen Hamrin tog 
över 2008, då Christinas och Stigs dotter 
Lovisa blev verkställande direktör.

Vid denna tidpunkt hade tidnings-
utgivningen blivit en mindre del av 
Herenco, trots att Jönköpings Posten 
även under senare år varit en av de lön-
sammaste dagstidningarna i Sverige. 
Den industriella koncernen bestod nu 
av tre divisioner – press, tryck och em-
ballage. Och i början av 2000-talet var 
företagets storägare Christina Hamrin 
den rikaste personen i Jönköping. 

Detta är i korthet den historia som 
författaren guidar läsaren igenom. Boken 
präglas av en stor noggrannhet vad 
gäller arbetet med källmaterialet, och 
slutresultatet är en gedigen produkt – att 
få ihop drygt hundrafemtio års historia 
till en balanserad helhet är ingen lätt 

uppgift. Språket flyter lätt och även om 
vissa pressfacktermer förekommer, så är 
det inget som försvårar läsningen ens för 
oss noviser på området (även om jag fick 
googla på ordet officin).

Närheten till det empiriska materialet 
skapar dock två olika problem. För det 
första följer Sandberg inte upp de teore-
tiska trådarna kring familjeföretagande 
och transversala nätverk som presenteras 
inledningsvis. Det är synd, för den rika 
presentationen i de olika kapitlen hade 
kunnat användas för en teoretisk diskus-
sion kring familjeföretagandets möjlighe-
ter och begränsningar i bokens slutkapitel. 
Författaren missar därmed möjligheten 
att knyta an sin fallstudie till den inter-
nationella diskussionen om familjeföre-
tagandets ställning i vår globaliserade tid. 
Herenco visar ju med all önskvärd tydlig-
het att det går att driva företag på tvärs 
med rådande ideal om globalt ägande och 
fokus på kärnverksamhet.

Skalbolagsaffär gav makten
Min andra invändning rör författarens 
hantering av Stig Fredriksson. Det är 
uppenbart att Fredriksson själv var in-
tresserad av att få ”sin” historia skriven, 
och den är på många sätt en framgångs-

saga. Men eftersom alla goda berättelser 
får sin näring av konflikter, så tycker 
jag att Peter Sandberg kunde lagt mer 
krut på att förklara och problematisera 
den skalbolagsaffär som Fredriksson 
iscensatte 1987, och som slutade med att 
familjen Hamrin/Fredriksson tog total 
kontroll över bolaget. Även i en del andra 
affärer visade Fredriksson att han kunde 
vara en kontroversiell affärsman. 

Min invändning rör egentligen inte 
hur författaren har handskats med sitt 
material, utan snarare att han missat 
chansen att fördjupa den grundläg-
gande frågan som har varit närvarande 
allt sedan Herman Halls dagar: Hur 
skall ledningen för en tidning göra av-
vägningen mellan att göra affärer och 
att driva en opinion? Fredriksson och 
företagets utveckling under dennes led-
ning synes vara en utomordentligt god 
utgångspunkt för en sådan diskussion.

Avslutningsvis kan man konstatera att 
Peter Sandberg har skrivit en bok som 
såväl presshistoriker som företagshisto-
riker kommer att ha god nytta av framö-
ver. Dessutom kommer den säkert också 
att uppskattas av en historieintresserad 
allmänhet med kopplingar till Jönköping 
eller den västsvenska tidnings marknaden.
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Få saker går så snabbt till historien som näringslivets mo-
deord. De används en kort tid, förvandlas sedan till f loskler 
och går därefter till historien – sörjda och saknade av få. 
Stockholm Media Week nominerar varje år en floskeltopp 
med ord som alldeles nyss var inne men redan är på väg att 
bli historia. 

Topplatserna innehas av biggest bang for the buck, ma-
rinera frågan, tänka utanför boxen, win-win-situation, 
ta rygg, low hanging fruits, leverera, ligga i framkant, 
highlighta samt fokusera brett. Andra begrepp på väg till 
komposten av förbrukade uttryck är helikopterperspektiv, 
lyfta frågan, i pipeline och pinpointa.

Och betraktade på lite avstånd är många uttryck kanske 
pensionsmässiga redan från början. För om man tänker efter, 
hur fokuserar man brett? Hur kan man egentligen landa 
springande, eller blicka in i framtidsfönstret?

Lithells varumärke Sibylla är en riktig gatuköksklas-
siker. År 1980 ägdes Lithells av Volvo. Det var på 
den tiden ”diversifiering” var slagordet för dagen, 
innan ”satsa på kärnverksamheten” blev nyckeln 
till framgång. 1980 var också året som den dåva-
rande korvdirektören Sören Lithell medverkade i 
Direktörernas kokbok, utgiven av Timbro. 

Han kom dock inte med något raffigt korvrecept, 
hans bidrag heter Gravad älgfilé från Hällshyttan: 1 
kg älgfilé gravas i ¼ dl strösocker, lika mycket salt och 
madeira, ½ msk svartpeppar och lika mycket olja. Efter 
tre dagar skivas den gravade filén tunt och serveras med 
en kall sås av 5 dl gräddfil, 2 msk senap, 1 msk sirap, lika 
mycket svartpeppar samt 1 hackad rödlök. 

Och inte en enda gnutta räksallad eller bos-
tongurka rekommenderar korvdirektören till 
denna rätt. Bild ur LRF:s arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria, foto Olle Karud.

Korvkungens vilda

Kamp mot kaffet: Sveriges bönder förde en hård kamp mot 
kaffet och för mjölken, bland annat genom Föreningen 
Mjölkpropaganda som bildades 1923. Den som drack kaffe 
blev klen; den som drack mjölk blev stark, var budskapet. 
Det var först när vi började dricka kaffe med varm mjölk som 
motståndet mot den svarta drycken upphörde. Ur Arlas arkiv.
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Framsida till programhäfte för premiären av Husmors 
Filmer AB, måndagen den 3 mars 1958 på biografen 
Rigoletto i Stockholm. Husmors Filmer var ett filmpro-
gram för husmödrar där olika filmer om bland annat golv-
vård, tvätt och skönhetsvård visades. Ur ICAs  historiska 
arkiv hos Centrum för  Näringslivshistoria.

Långlivat ljus
Före Liljeholmen var stearinljuset nästan helt okänt i 
Sverige och de ljus som fanns att tillgå av vax eller talg var 
dyra för gemene man. Liljeholmen fick flera svenska och 
internationella priser för den fina kvaliteten på stearinlju-
sen i samband med utställningen. Stearinfabrikens histo-
ria är riktigt lång: år 1839 startade Lars Johan Hierta och 
Johan Michaëlson fabriken vid Liljeholmen i Stockholm. 
Snabbt insåg de att lokalerna var otillräckliga för att möta 
efterfrågan på de populära ljusen och flyttade fabriken 
till större lokaler vid Danvikstull. Namnet Liljeholmen 
behöll man dock och så heter företaget än i dag. När 
fotogenlampan och sedan elektriskt ljus började ta över, 
lyckades Liljeholmens med hjälp av skicklig marknads-
föring få svenskarna att förknippa levande ljus med fest, 
högtid och mys – därför hör vi än i dag till världens mest 
ljuskonsumerande folk. Bild ur Liljeholmens arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria.
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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 12 januari 2010.

1:a pris: Ett bokpaket med tre forskningsrapporter (värde 450 kronor) 
Kvinnors företagande – den verkliga framtidshistorien, Patent och 
pirater – Patentstrategier och varumärken under 100 år och Så ska-
pades den moderna butiken: teknik, ansvar och arbete under 100 år
2 :a–3 :e pris Ulvsunda-Mariehäll (värde 198 kronor)

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

Företagsminnen 
som julklapp: ett 
platt  paket med 
många sidor
Fem nummer för 200 kronor  
ger glädje hela året. Gå in på 
www.naringslivshistoria.se och 
fyll i  prenumerationsformuläret. 
Klipp ut julkortet här intill, 
stoppa i kuvert och lägg under 
granen eller i  
brevlådan. 

Du får fem nummer av tidskriften 
Företagsminnen med posten.  

Trevlig läsning önskar:
 

------------------------------------------

Centrum för Näringslivshistoria presenterar:

näringslivshistoria; 3

Patent och pirater 
Patentstrategier och varumärken under 100 år

Centrum för Näringslivshistoria presenterar:

näringslivshistoria; 2

Kvinnors företagande – den 

verkliga framtidshistorien
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Medlemmar i centrum för näringslivshistoria, december 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
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
Claes Ohlson 
CorpNordic Sweden AB
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic
Edita Norstedts Tryckeri
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
Engkvist Byggmästare, Stiftelsen Olle 
Ericsson
Esselte
Estrella AB
FABEGE
Familjebostäder
FAR SRS
FAR SRS Förlag AB
Fastighetsarbetsgivarna
Fastighetsbyrån
Fastighetsrådet
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
Husqvarna
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
Taxi Stockholm
Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse
Teknikföretagen
Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond, 
Stiftelsen
TeliaSonera
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 markerade med rött
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så drar      du
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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

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

CENTR E FOR BUSINESS HISTORY IN STOCK HOLM




