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I 160 år har vi tänkt 
på resten av ditt liv.
Vi har alltid vetat att värde skapas över tid. Att tänka
långsiktigt lönar sig, oavsett var i livet du befi nner dig 
och vilka val du står inför just då. Därför har vi alltid 
varit förebyggande, inte efterkloka. 
 Vi har utbildat trafi kanter för att minska antalet olyckor.

Anställt brandingenjörer för att bygga brandsäkrare hus. 
Stött forskning om friskvård för att sänka sjukfrånvaron. 
Vår 160-åriga historia har visat att långsiktighet lönar sig 
för alla. Därför tänker vi fortsätta tänka längre.
Se hur det gått till på skandiahistoria.se
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L E DA R E

J AG  Ä R N O G  I N T E D E N  E N DA  som någon gång valt bort en produkt jag 

egentligen skulle kunna ha köpt – bara för att jag ogillar förpackningen,  

logotypen eller något annat som egentligen inte har med innehållet att göra. 

Och tvärtom, har jag också mer en gång lockats att köpa produkter som, om 

sanningen ska fram, visade ha sig ett medelmåttigt innehåll men där för-

packningarna gjort att jag ändå känt att jag bara måste ha dem.

Förpackningar skyddar inte bara innehållet, de väcker känslor. Ibland väl-

digt negativa sådana. Vi är många som stått och svurit när vi kämpat för att 

få upp svetsade plastförpackningar, så kallade blisterförpackningar. Det är 

inte längre bara elektronik som förpackas på det här sättet, numera ser man 

allt från glödlampor till leksaker i dessa närmast inbrottssäkra omslag. Täv-

lingen Så jävla packat initierades för ett par år sedan av några som irriterat 

sig på opraktiska och svåröppnade förpackningar. Där utser man Sveriges 

sämsta förpackning, och kanske inte helt oväntat var det just en 

blisterförpackning som vann.

I det här numret har vi bett Lasse Brunnström som forskat 

om förpackningar och förpackningsdesign att dela med sig 

av sina kunskaper om förpackningshistoria.

I Företagshistoria skriver vi ju nästan uteslutande om 

svenska företag. Ibland gör vi dock undantag. Etab- 

leringen av McDonald’s i Sverige 1973 är ett sådant. 

Även om vissa restauranger i kedjan ägs av McDonald’s 

själva, är det också många franchisetagare som sedan  

etableringen skapat egna snabbmatsrestauranger runt 

omkring i landet. 

Den totala motsatsen till jätten McDonald’s kan sägas 

vara lilla Nora Glassfabrik. Där har man slagit bort alla 

expansionstankar och istället valt att koncentrera sig 

på att behålla den kvalitet och service som företaget gjort 

sig känt för sedan 1923. Vår skribent har åkt dit för att träffa 

både nya och gamla glassfabrikörer.

Med det önskar jag god höstläsning!

Sara Johansson
Chefredaktör

Yta eller 
INNEHÅLL? 
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AVGÖRANDE 
ÖGONBLICK MED 
SVERIGES RADIO
Den första januari 1925 sändes det allra första 

programmet i Sveriges Radio – eller Radiotjänst  som 

det hette under de tidiga åren. Nu har 90 år gått och 

Sveriges Radio uppmärksammar jubileet genom 

kampanjen Avgörande ögonblick där de samlat  

uppmärksammade program och klipp sedan start- 

en. Genom en omröstning har de tio bästa ögon-

blicken valts ut, och bland vinnarna finns allt 

från stora världshändelser till mindre guldkorn, 

som när Astrid Lindgren läser ur boken om Pippi.  

Lyssna på utvaldaogonblick.se. 

100 år 
PÅ HAMNGATAN

När Nordiska Kompaniets varuhus slog upp portarna på Hamngatan den 22 septem-

ber 1915 var det en stor händelse i Stockholm. En ny era där shopping började ses som ett 

nöje startade här i Josef Sachs nya byggnad, ritat av arkitekten Ferdinand Boberg. Nu firar  

NK 100 år på Hamngatan, och shoppingen pågår som aldrig förr.

Öl 
PÅ SPRITMUSEUM
I en tid då mikrobryggerierna verkar poppa 

upp som svampar ur backen kanske det kan vara 

intressant att ta del av ölhistoria och ölkultur på 

ett lite mer komprimerat sätt. På Spritmuseum 

på Djurgården i Stockholm kan den vetgirige 

göra just detta. Museet utlovar både bryggeritips 

och provsmakning. Utställningen, som kort och 

gott heter Öl, pågår fram till den 17 januari 2016.

B
IL

D
 U

R
 N

K
:S

 A
R

K
IV

 H
O

S 
C

EN
TR

U
M

 F
Ö

R
 N

Ä
R

IN
G

SL
IV

SH
IS

TO
R

IA

B
IL

D
 U

R
 N

K
:S

 A
R

K
IV

 H
O

S 
C

EN
TR

U
M

 F
Ö

R
 N

Ä
R

IN
G

SL
IV

SH
IS

TO
R

IA

B
IL

D
 U

R
 IC

A
:S

  A
R

K
IV

 H
O

S 
C

EN
TR

U
M

 F
Ö

R
 N

Ä
R

IN
G

SL
IV

SH
IS

TO
R

IA



7F Ö R E T A G S H I S T O R I A  /  0 3  /  1 5

N O T E R A T

BYGGVARUHUS 
FIRAR 100 
Beijer Byggmaterial fyller 100 år i år. Företaget fick 

sitt organisationsnummer 1915, men hävdar själva 

att deras historia egentligen är mycket äldre. Redan 

1866 startades nämligen Firma G Beijer i Malmö.

Oavsett hur man räknar är det en imponerande lång 

historia och väl värd att fira.

50 år 
MED PLASTKASSAR
I år är det 50 år sedan plastkassen såg dagens ljus. Den här väl-

spridda och välanvända, men också kritiserade, produkten skapades  

av företaget Celloplast i Norrköping. Patentet på en stark påse i plast 

med bärhandtag godkändes i USA 1965 och strax därefter även i  

Sverige. Därmed kunde plastpåsarna på allvar ta upp kampen med de 

tidigare dominerande papperskassarna. I slutet av 60-talet uppgick 

produktionen till 600 miljoner påsar om året.

SVENSKARNA 
som siffror
1749 genomfördes Sveriges första folkräkning. Sverige (och Finland som 

då var svenskt) är det enda land som har sammanhängande uppgifter om sin 

befolkning så långt tillbaka i tiden. Statistiska centralbyrån, SCB, bildades 1858 

och har sedan dess samlat statistik om svenskarna. Det mest efterfrågade mate-

rialet digitaliseras för att göras mer tillgängligt för allmänheten. All officiell 

statistik från 1800-talet går redan nu att ta del av digitalt, och digitalisering av  

material från 1900-talet pågår.

Utställningen Avtryck på Nobelmuseet i  

Stockholm handlar om inspiration, förebilder och 

betydelsen av att föra något vidare. I en del av 

utställningen, videokonstverket Legacy,  berättar 14  

Nobelpristagare bland annat om vikten av arv och 

förebilder. Installationerna bygger på intervjuer 

som konstnärerna gjort med Nobelpristagare i San  

Francisco, New York och Stockholm.  Avtryck visar 

också ett faksimil av Alfred Nobels testamente. 

Utställningen pågår fram till den 15 november i år.

NOBELPRISTAGARNAS 
avtryck
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      DEN   
(O)HÅLLBARA  
      förpackningen

F Ö R P A C K N I N G S H I S T O R I A

Höger. Kylskåpsreklambild från 
1960-talet. Ur Electrolux arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria.
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TEX T L ASSE BRUNNSTRÖM

FÖRPACKNINGSHISTORIA. Överallt möter vi dem:  
i kylskåpet, på hyllorna i affären och i eller  
utanför containrarna vid återvinningscentralen. 

F
örpackningar kan, särskilt i lyxsammanhang, upp-
levas som läckra och till och med återanvändbara, 
men betraktas oftast som ett hinder för att nå fram 
till sitt innehåll, och därefter mest som ett förvar-
ingsproblem. Alla har vi stött på problemet med att 
öppna en elektronikprodukt förpackad i genom-

skinlig hårdplast, så kallat blister. Vi ser den åtråvärda varan, 
men vi måste skära, klippa och slita så att vi nästan skadar oss 
innan vi kommer åt den. Lika svårt kan det vara att klämma ut 
de sista dropparna ur en youghurtförpackning med plastkork 
eller att återförsluta den tegelstensliknande Tetra Brik-förpack-
ningen sedan vi har rivit av den perforerade hörnfliken. För att 
inte tala om hur svårt det är att veta i vilken container vi ska 
slänga vissa förpackningar som är tillverkade i olika material-
blandningar. Samtidigt vet vi att förpackningar är nödvändiga 
för att underlätta transporter, skydda ömtåliga produkter och 
färskhålla maten. Förpackningar kan med andra ord vara både 
ett gissel och en välsignelse. 

VEMS SYFTE TJÄNAR FÖRPACKNINGEN?
Det är viktigt att veta vems perspektiv som gäller när man stude-
rar förpackningar, vem som har tolkningsföreträde. Detta är en 
avgörande fråga för att förstå varför förpackningarna utformas 
och ser ut på ett speciellt sätt. Ta exemplet blisterförpackningar 
där det är väldigt tydligt att det är producentens, distributörens 
och detaljhandelns perspektiv som gäller, definitivt inte konsu-
mentens. Varför? Jo, därför att för producenten är det viktigt att 
det är en väl tillsluten originalvara och inte en utbytt kopia som 
når slutkonsumenten. För distributören är det viktigt att varan 
är lättstuvad och kan levereras i oskadat skick. För detaljisten 
slutligen ska produkten vara så svår som möjligt att stjäla och i 
vissa fall lätt att kontrollera om förpackningen är bruten. För alla 
dessa är den hårda blisterförpackningen i plast närmast perfekt. 
För konsumenten däremot kan det minst sagt vara problematiskt 
att bryta den hopsvetsade förpackningen. Själva öppnandet av 
förpackningen kan till och med orsaka skador, vilket inte minst 
framgår av ett antal filmer i ämnet som är upplagda på Youtube. 

HYGIEN OCH RATIONALISERING
Intentionerna med förpackningsdesignen skiljer sig mycket åt 
genom historien. När konsumentförpackningarna slog igenom i 
Sverige på 1930-talet handlade det mycket om hygien och rationa-
lisering. Genom att förpacka mjölk i förslutna glasflaskor i stället 
för att sleva upp den i medhavda mjölkhämtare effektiviserades 
distributionen samtidigt som hygienen förbättrades. Införandet 
av särskilda förpackningsmaskiner inom kvarnindustrin gjorde 
att mjölet kunde förpackas i fräscht vita, konsumentanpassade 
papperspåsar i stället för att som tidigare levereras till butikerna i 
stora, tunga jutesäckar. Skruvkorkar i metall och bakelit gav enkla 
och säkra förslutningar av läkemedelsförpackningarna jämfört 
med de gamla omständliga tekturhattarna där de inpressade 
naturkorkarna måste säkras med hjälp av en ombunden veckad 
pappershylsa som i sin tur förseglades med sigill. Inom läkeme-
delsindustrin gick man också ifrån dosor av papp och spån för att 
i stället packa piller i transporttåligare askar i oorganisk bleckplåt.      

FÖRPACKNINGAR FÖR MARKNADSFÖRING
Under 1950- och 60-talen flyttades fokus mer mot marknads-
föring och ökad bekvämlighet där det visuella uttrycktes med 
färg, form och grafisk extravagans. Öl i plåtburk är ett gott exem-
pel. Den introducerades i Sverige 1955 och betraktades av ensam-
tillverkaren PLM som en triumf för förpackningsforskningen. 
Företaget gav ut en hel serie anslående reklamaffischer som 
tog fasta på det behändiga och praktiska med öl på burk i stäl-
let för flaska. Den tog lite plats, i kylskåpet kunde man stapla två 
burkar på samma utrymme som en flaska, och ute på sjön eller 
i naturen tålde burken hårda törnar. Det fanns även en annan 
finess som man på den tiden inte hymlade om, och det var att 
man slapp allt besvär med returspring och att släpa på tomglas. 
Ölburken blev också en starkt bidragande orsak till att Svenska 
Naturskyddsföreningen 1962 såg sig tvungna att dra igång kam-
panjen Håll Naturen Ren. 

De nya termoplasterna, i första hand polyeten, revolutionerade 
förpackningsbranschen. >



F Ö R E T A G S H I S T O R I A  /  0 3  /  1 510

F Ö R P A C K N I N G S H I S T O R I A F Ö R P A C K N I N G S H I S T O R I A

Det var med hjälp av polyetenförstärkt papper som Tetra Pak 
utmanade framför allt amerikanska och tyska tillverkare på den 
lukrativa dryckesförpackningsmarknaden. Polyeten medgav till-
verkningen av kolorerade, mjuka förpackningar som snart blev 
allvarliga konkurrenter till glas. En formblåst polyetenflaska är 
lätt, stötokänslig och gick att sammanpressa. Det är nu de så 
kallade klämflaskorna introduceras, för näsdroppar, puder och 
liknande dispenseringsformer. 

Märkligast var kanske de små klämflaskorna innehållande snabb-
verkande lavemang som Pharmacia lanserade under namnet 
Microlax. Flaskorna var försedda med lång pip och var tänkta 
att förvaras i västfickan för att vid akut behov kunna stickas in 
i stjärten. Innehållet skulle mjuka upp fekalierna och efter 5–15 
minuter utlösa den så kallade defekationsreflexen. I reklamen 
riktade man sig till både barn och vuxna i vad som närmast kan 
betecknas som en veritabel lavemangsboom med förpackningen 
som en viktig drivkraft. Orsaken till intresset för det rektala kan 
förmodligen kopplas till en bristfällig toalettstandard i kombi-
nation med tidens fiberfattiga, processade mat.

ENGÅNGSFÖRPACKNINGEN
En annan förpackningstyp som nu gjorde entré var engångs-
förpackningen eller styckeförpackningen. Som mycket annat 
kom idéerna från USA, och i Sverige var det Åkerlund & Rausing 
som 1948 lanserade första styckeförpackningen. Det var en 
värmeförseglad tryckkarta av aluminiumfolie och plast som 
gick under benämningen Enpac. Engångsförpackningens verk-
liga fördelar visade sig när p-pillren introducerades på svenska 
marknaden 1964. Styckeförpackningen förädlades då till en så 
kallad kalenderförpackning med vilken man kunde säkerställa 
den dagliga doseringen genom att exempelvis placera pillren i 
en tryckkarta som hade formen av en rund snurra med vecko-
dagsmarkeringar. I detta sammanhang måste man också nämna 
doseringsasken Dosett som är en svensk uppfinning från slutet 

Ovan. Vilken förpackning ska man välja? Shopping på varuhuset Tempo  
i Vällingby, Stockholm ca 1952-1954. Ur Åhléns arkiv hos Centrum för 
Näringslivshistoria.

av 1960-talet. Med sina 28 fack för tabletter – fyra fack per dag, 
sju dagar i veckan – har den aktivt styrt upp mången tablett- 
beroendes beteende och tidsuppfattning. 

Under de senaste decennierna har branschen alltmer börjat 
snegla på möjligheten att minska förpackningarnas miljöpåver-
kan och öka tillgängligheten. I ljuset av den snabba ökningen 
av engångsförpackningar framfördes under 1970-talet krav på 
att totalförbjuda engångsförpackningar av dryck, något som av 
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marknadsmässiga skäl avfärdades i en utredning. Situationen var 
dock ohållbar med tanke på att tre fjärdedelar av allt förpack-
ningsavfall gick till deponi och resterande till förbränning vid 
den här tiden. Lösningen som framfördes handlade om sortering 
och materialåtervinning, dvs pant, avgifter, återvinningscent-
raler och utvecklandet av ekologiskt hållbara förpackningar. 

En viktig åtgärd var övergången från stålplåt- till aluminium-
burkar i början av 1980-talet, men än viktigare blev 1994 års 
förordning om producentansvar av förpackningar. Förordnin-
gen innebar att tillverkare, importörer och detaljister ålades att 
ta hand om och återvinna alla förpackningar efter konsumen-
tens slutanvändning.

SEGRAR BEKVÄMLIGHETEN?
Vad blev det då av utvecklingen av de ekologiskt hållbara förpack-
ningarna? Ja, där befinner vi oss ännu, i ett ständigt pågående 
utvecklingsarbete. Vi får allt fler biologiskt nedbrytbara förpack-
ningsmaterial, det satsas på materialseparering, och vissa detal-
jister utelämnar den kostsamma primärförpackningen eller har 
gått så långt att de helt exkluderar förpackningar. En sak är dock 
säker, engångsförpackningen regerar och det kommer den att 
göra länge än. Trots alla överfulla återvinningscentraler och 
testandet av nya retursystem tycks bekvämligheten alltid segra 
över resursslöseriet och miljömedvetenheten.     

Ökad tillgänglighet hänger delvis samman med ökad bekväm-
lighet, åtminstone inom livsmedelssektorn där det har satts ett 
tydligt fokus på öppningsbarhet och återförslutning. Även på 
läkemedelssidan har det handlat om att underlätta åtkomsten 
av förpackningens innehåll men också om ökad patientsäkerhet 
genom märkning och doseringsnoggrannhet; det är ingen tillfäl-
lighet att mediciner i engångsförpackningar kom att benämnas 
endosförpackningar. Den stora utmaningen har varit att lösa 
läkemedelsförpackningarnas verkliga dilemma, nämligen att 
de på en gång ska vara lättöppnade för hand- och synsvaga och 
svåröppnade för barn. Det är i hög grad en fråga för framtiden, 
och det är även många andra förpackningsdilemman, som detta 
med blister och olika materialblandningar. 

LYX AV VARDAGSVAROR
En annan sida av förpackningsutvecklingen har varit att göra lyx 
av vardagsvaror. Det började strax efter andra världskriget med 
Kavlis färggranna, sinnrika Raketost och fortsatte tjugo år senare 
med Margarinbolagets representativa Floraask; den representa-
tiva asken med sitt bredbara margarin var utformad för att kunna 
ställas fram direkt på matbordet. Bortsett från en period präglad 
av blåvita ekonomiförpackningar under 1970/80-talet är det en 

Vänster. Diverse förpackningar från 1960-talet.  
Ur Arvid Nordquists arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Höger. Annons Keep on Yogging, Yoggi kiwawa, 1988-1989 .
Ur Arla Foods arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

lyxifieringstrend som snarast har förstärkts fram till våra dagar. Bortsett 
från alla excesser inom traditionella lyxkategorier som parfym, sprit och 
choklad kan vi notera det genom den segmentering som har skett av våra 
basvaror. Salt, socker, mjöl, kaffe och till och med vanligt vatten delas upp 
i olika prissegment och förpackas därefter. Coca-Cola är ett bra exempel 
på hur exakt samma produkt kan prissättas på helt olika sätt med hjälp 
av förpackningarna. Drycken förekommer i minst fyra olika förpacknin-
gar där den dyraste traditionella glasflaskan betingar närmare tre gånger 
så högt literpris som den stora PET-flaskan. Med lite förädling av innehål-
let kan skillnaderna göras än större. Falks flingsalt i en liten transparent 
plastburk är till exempel över 40 gånger så dyrt per kilo som en enkel 
kilosförpackning i kartong. Natriumklorid som natriumklorid kan man 
tycka, men som sagt, förpackningen är och har alltid varit en spegel av 
det samhälle vi lever i. •

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Den (o)hållbara förpackningen 
resulterade i våras även i en bok med samma namn, utgiven av Balkong förlag. 
Redaktörer är Lasse Brunnström och Karin Wagner. 
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12

     KARTONG-
MJÖLKEN
FÖRPACKNINGSKONKURRENS. Mjölkförpackningen är vår 
kanske vanligaste förpackning. Den kännetecknas 
av höga krav på färskhållningsförmåga och att  
den knappt får kosta något.

TEX T L ASSE BRUNNSTRÖM

&
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Vänster. Första modellen av 
Tetra Pak demonstreras 1946. 
Bild från Tetra Pak.
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B
ehovet att förpacka mjölk hänger ihop med urbani-

seringen. När städerna förtätades gavs det inte 

längre möjlighet att hålla sig med egen ko, något 

som tidigare varit mer eller mindre en livsnödvän-

dighet på våra breddgrader. För att kunna möta de 

kalla och ofruktsamma vintrarna var tillgången till färsk mjölk ett 

nödvändigt komplement till lagrat spannmål och rotgrönsaker. 

Mjölk innehåller nämligen nästan samtliga av de näringsämnen 

som människan behöver för sin överlevnad. Sedan hälsovårds-

myndigheterna vid 1900-talets början förbjudit försäljningen 

av lösmjölk på gator och torg, tillhandahölls mjölken i särskilda 

mjölkbutiker. Bara i Stockholm fanns det på 1930-talet drygt 

2 000 mjölkbutiker.

 

K AMP MELL AN OLIK A FÖRPACKNINGAR
Mjölkförpackningen speglar bättre än någon annan förpack-

ning den långa kamp som har varit och i viss mån fortfarande 

förekommer mellan två olika konkurrerande system: returför-

packningar och engångsförpackningar. Konkurrensen började 

redan i början av 1900-talet då en rad olika amerikanska patent 

på dryckesförpackningar av vaxad papp började omsättas i prak-

tiken. På 1930-talet levererade ett tiotal amerikanska företag  

kartongförpackningar till amerikanska mejerier. 

Formerna varierade, några såg i princip ut som dagens förpack-

ningar, andra kunde vara flaskformade eller till och med obe-

liskformade för att enklare kunna avskilja grädden i den ännu 

ohomogeniserade mjölken. Fortfarande dominerade dock mjölk 

på returflaska där varje mejeri hade sina egna flaskor och pant-

system. Det kartongmjölksfabrikanterna försökte sälja in var 

mjölk som var hygieniskt fylld i fabrik i en garanterat oanvänd 

förpackning utan att ha kommit i beröring av en mänsklig hand.

Under 1930-talet nådde kartongmjölken Europa, och i flera länder 

distribuerades nu mjölk i kartong efter amerikanskt mönster. Den 

mest betydelsefulla tillverkaren var ett tyskt företag som 1930 

hade fått patent på förpackningslösningen Perga-Packung. Denna 

tillverkades av paraffinbestruken papp, hade rund botten som 

övergick i en kvadratisk överdel för att underlätta förslutningen, 

och en förseglad flik som fick klippas upp. Perga var anpassad för 

mindre mejerier med långsammare fyllningsprocesser som inte 

krävde dyra maskininvesteringar, men den kom likväl att lägga 

grunden till världens i dag näst största våtförpackningsföretag, 

SIG Combibloc. Perga nådde även Sverige i och med att Grycksbo 

Pappersbruk förvärvade licens och drog igång en tillverkning 

1937 som varade fram till slutet av 60-talet. >

Ovan. Instruktion om hur en pyramidtetraförpackning öppnas från sent 1950-tal. 
Ur Arla Foods arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Pergakartongerna användes till att förpacka exempelvis glass, 

färdigmat och kaffe, men svårigheten att försluta förpackningen 

kan vara ett skäl till att knappast något svenskt mejeri anam-

made nymodigheten. År 1937 var även året då pastörisering 

blev lagstadgad i Sverige. Vid denna tid propagerades ivrigt för 

kartongmjölken, inte minst från läkarhåll. Erfarenheterna från 

USA visade nämligen på vikten av att även efter pastöriseringen  

skydda mjölken mot infektion under dess väg från mejeriet till 

konsumenten; mätningar visade att bakteriehalten i en returflaska 

av glas var fyra gånger högre än i en engångsförpackning av papp. 

ÅKERLUND OCH RAUSING
Det paraffinbestrukna papperet tätade bra, vilket var en anled-

ning till att det framväxande förpackningsföretaget Åkerlund & 

Rausing tillverkade exempelvis burkar för äppelmos och mjuk-

ost i denna teknik. 

Företaget experimenterade också med en ny tätande belägg-

ningsteknik där paraffinet ersattes med polyetenplast, en teknik 

som hade utvecklats av det amerikanska kemiföretaget DuPont. I 

början av 1950-talet hade utvecklingsarbetet gett resultat. Ruben 

Rausing, som 1951 bildat dotterbolaget Tetra Pak, hade med sina 

medarbetare lyckats bygga en maskin som omvandlade ett cyl-

inderformat rör av laminerad papp till tetraederformade våt-

förpackningar.  Grundtanken var att sälja in ett helt nytt system 

med engångsförpackningar som skulle konkurrera ut det sedan 

1920-talet etablerade men tungrodda systemet med returflaskor. 

De första åren klarade man bara av att tillverka små gräddför-

packningar men från 1954 även större mjölkförpackningar. Trots 

att Tetra Pak satsade på för svenska förhållanden grandiosa 

marknadsföringskampanjer, var början problemfylld. Konsu-

menterna uppfattade de pyramidliknande förpackningarna som 

Ovan. Tetraeder i trådback bärs ut från lastbil, 1961.  
Ur Arla Foods arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ovan. Fest-is avnjuts i Tetra Paks pyramidformade 
förpackning, 1960-1961. Ur Carlsberg Sveriges arkiv 

hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ovan. Förpackningsmaskiner och trådbackar med tetraeder från  
Mjölkcentralen i Eskilstuna, 1962. Ur Arla Foods arkiv hos Centrum  
för Näringslivshistoria.

F Ö R P A C K N I N G S K O N K U R R E N S

både obekväma och svåra att öppna och hälla ur utan att spilla. 

Vad värre var, de var ogenomskinliga och behandlades som kon-

server i många butiker, dels beroende på att kyldiskar saknades, 

dels på att begreppet homogenisering var relativt okänt och 

förväxlades med konservering. Resultatet blev att förpacknin-

garna kunde stå framme på butiksdiskarna i flera dagar med 

följden att innehållet snabbt surnade. Det var tack vare tillämp-

ningen av Rausings hurtiga slogan ”propaganda gör förpacknin-

gen”, en uppbackning från den mäktiga Mjölkcentralen (senare 

Arla) och införandet av datumstämplingar som inbrytningen 

lyckades. Tetra Paks kartongförpackningar var nämligen anpas-

sade för en modern mejerivaruhandel som ännu knappast exis-

terade, dvs en handel som var tänkt för självbetjäningsprincipen 

med engångsförpackningar, kyldiskar och diversifierade homo-

geniserade mjölkprodukter. >
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Nedan. Mjölk i Tetra Brik-förpackning från 1963. 
Ur Arla Foods arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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NORSK A ELOPAK
Tetra Pak hade också god hjälp av den anda av protektionism 

och nationell samling som rådde i efterkrigstidens Sverige. Detta 

visade sig i det förpackningskrig som inleddes 1963 och som skulle 

pågå till långt in på 1980-talet. Motståndaren hette Elopak som 

var ett norskt företag och som ägde en europeisk licens för den 

amerikanska förpackningen Pure-Pak. Det var en ur användarsyn-

punkt helt överlägsen så kallad takåsförpackning vars patent gick 

tillbaka till 1915. Pure-Pakmjölken hade fördelen av att levereras 

till butikerna i fyrkantiga transportlådor i stället för de besvärliga 

hexagonala stålkorgarna som Tetra Pak var tvungna att använda. 

Fyrkantförpackningarna rev inte som tetrorna hål på kassar 

och påsar, de var lätta att stuva in i kylskåpet, de kunde öppnas 

utan verktyg, återförslutas och var dessutom mycket enklare att 

greppa och hälla ur än Tetra Paks pyramider. På Tetra Pak måste 

det ha utbrutit panik, det kan man sluta sig till utifrån den fort-

satta utvecklingen; företagets egen korrespondens är inte till-

gänglig för utomstående. 

PROTESTER OCH HETA DEBAT TER
Den direkt konfliktutlösande faktorn var en central rekommen-

dation som utgick från branschorganisationen Svenska Mejerier-

nas Riksförening om att mejerierna skulle välja Tetra Pak i stället 

för Pure-Pak. 

Beslutet utlöste en våg av protester med heta debatter i både press 

och tv, men det ledde också till att Tetra Pak forcerade fram en 

egen fyrkantförpackning. Detta lyckades man med 1964 då den 

tegelstensliknande Tetra Brik introducerades. Brikförpacknin-

gen hade många fördelar. Samma sterila påfyllningsprincip som 

för tetraedern kunde användas, och bottenmåtten utgick ifrån 

den internationella lastpallens måttstandard där varje centi- 

meter noga togs till vara.

Man kan säga att Brikförpackningen blev producenternas val 

men knappast konsumenternas. Sladderförpackningen kallades 

den, läckte gjorde den också i början, och sax behövde man för 

att öppna den. I södra Västerbotten där Elopak hade byggt en 

fabrik som tillverkade kartongarken till Pure-Pak, bröt det ut ett 

massivt konsumentuppror som krävde att Pure-Pak skulle använ-

das, samma sak hände i Borås och på andra platser. Trots alla 

protester kom de stora fusionerade Arlamejerierna i slutändan 

att välja Brikförpackningen. Alltför stora maskininvesteringar 

hade gjorts i det svenska systemet, men en sak är säker: Kon- 

kurrensen med Elopak, som i vissa lägen var stenhård, hade 

pressat Tetra Pak till en intensiv produktutveckling som senare 

kom att resultera i en mängd olika modeller, varav några var  

misstänkt lika Pure-Pak. •

Vänster. Konkurrensen med 
Elopak tvingade Tetra Pak att ta 
fram nya förpackningsmodeller. 
Ur Arla Foods arkiv hos Centrum 
för Näringslivshistoria.

F Ö R P A C K N I N G S K O N K U R R E N S
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GLASFLASKOR. Brännvin är en allt annat än komplicerad vara. En lyckad bränn-
vinsprodukt kräver därför snarare en unik förpackning än ett unikt innehåll 
för att nå framgång. Absolut Vodka uppfyller med råge detta krav. Och det är 

glasbruket i Limmared som tillverkar den världsberömda flaskan.

Flaskornas flaska 

FRÅN 

TEX T JOHANNES STÅHLBERG & M ARIA K APL A
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Ovan. Absolut Vodkas logotyp med 
upphovsmannen L.O. Smith. 

Vänster. Absolut rent Brännvin, 1879. Ur Pernod Ricards 
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ovan. Arbetare utanför glashyttan i början av 1900-talet. Bild från Limmareds hembygdsförening.

H
istorien om hur det statliga Vin & Sprit lyck-
ades bli världsledande med sin Absolut Vodka 
är välkänd. Och flaskan som reklammannen 
Gunnar Broman skapade med en gammal 
medicinflaska som förebild finns numera i 
var mans medvetande. Enligt Broman själv 

handlade framgången om att han bröt helt med den traditionella 
designen för spritflaskor. I stället för höga, vackra och utsirade 
flaskor med fina etiketter skapade han den lilla, knubbiga och 
etikettslösa Absolutflaskan. Och som så ofta när något inte faller 
inom ramarna för det etablerade, blev Broman rejält utskälld 
innan succén var ett faktum.

Spritfabriken i skånska Åhus hade vid denna tid gått på sparlåga 
ett tag. Bara ett trettiotal anställda fanns kvar 1977, och nedläg-
gningshotet vilade tungt över dem. I detta läge började arbetet 
med att satsa på en svensk exportvodka, och Gunnar Broman som 

blivit känd för produkten Pripps Blå fick uppdraget att utforma 
flaskan. Två år senare skeppades den första lasten från Åhus till 
USA, och knappt tio år senare hade den svenska vodkan gått förbi 
sin främsta konkurrent, ryska Stolitjnaja, på USA-marknaden.

SVERIGES ÄLDSTA FÖRPACKNINGSGL ASBRUK
Men själva flaskan – det mest centrala i produktens framgångssaga 
– tillverkades inte i Åhus av Vin & Sprit. I stället gjordes den i  
Limmared. Valet av glasbruk visade sig vara högst värdigt denna 
symbolmättade svenska produkt. Glasbruket i Limmared är näm-
ligen Sveriges äldsta förpackningsglasbruk som fortfarande är 
i drift. Limmared hade också en lång tradition av att tillverka 
flaskor helt i stil med Absolutflaskan, om än för andra ändamål. 
Under många år hade man varit marknadsledande i produk-
tionen av medicinglas och kemtekniskt glas. Och som symbol 
för detta byggde man till och med en väldig råvarusilo i form 
av en apoteksflaska i samband med en omfattande ombyggnad 
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och modernisering på 1940-talet. I mer modern tid kom produk-
tionen på glasbruket att alltmer inriktas mot flaskor för läsk, öl, 
vin och sprit. Bruket var helt enkelt redo för att ta sig an Sveriges 
mest kända flaska genom tiderna.

Men alltsammans började långt tidigare. År 1729 köpte kaptenen 
vid Älvsborgs regemente, Gustav Skarp, Limmareds säteri. Han 
hade då gjort en lyckad militär karriär, blivit adlad och antagit 
namnet Ruthensparre. Områdena runt Limmared erbjöd allt som 
behövdes för glastillverkning. Med ved, kisel och lövträdsaska 
inom räckhåll ansökte Gustav Ruthensparre 1740 om tillstånd 
att få starta glasbruk. När han avled nio år senare hade bruket 
tillverkning av bland annat vinglas, ölglas och – naturligtvis – 
apoteksflaskor.

BRUSEWITZ TOG ÖVER VERKSAMHETEN
Bruket fortsatte att drivas av Ruthensparres fru Anna-Magdalena 
Ruuth, och därefter av deras barn. Under andra halvan av 1800-
talet kom grosshandlarsonen Fredrik Brusewitz från Göteborg 
att ta över verksamheten. Brusewitz hade via sina studier vid 
Chalmers fått möjlighet att resa runt i Europa och studera glas-
industrin i flera länder. 

Sina kunskaper omsatte han genom att anlägga glasbruk i både 
Mossebo och Strömfors i Västergötland, samt genom att utveckla 
bruket i Limmared, som under hans ägo växte i betydelse. 

Sonen Carl Axel Brusewitz fortsatte i sin fars fotspår, utbildade 
sig till ingenjör och reste runt i Tyskland, Österrike, Belgien och 
England för att studera glashantering innan han 1900 blev verk-
ställande direktör för AB Fredrik Brusewitz, som bruket nu hette. 
Resorna utomlands gav uppenbarligen inspiration till moderni-
sering och upprustning. Nya och bättre arbetsmetoder sjösattes, 
en modernare glasugn installerades, och de första halvautoma-
tiska pressblåsningsmaskinerna i Sverige anskaffades. Den gamla 
och slitsamma munblåsningsmetoden var på väg bort.

Nya resor till kontinenten ledde till att ytterligare rationalise-
ringsmetoder kunde införas, och bruket hade nu uppnått sin 
marknadsledande position som tillverkare av apoteksglas, rea-
genskärl och artiklar för kemisk industri. Också antalet arbetare 
ökade rejält under Carl Axel Brusewitz tid. Mellan 1900 och 1930 
fördubblades personalstyrkan från 120 till 250. Man hade nu 
också anställt en egen formgivare, Edvin Ollers. >

Ovan. Denna råvarusilo är formad som en av de medicinflaskor som bruket tillverkade på 1950-talet. Medicinflaskan gav senare inspiration till Absolut-
flaskan. Bild från Limmareds hembygdsförening.
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Tidigare hade modellerna hämtats från utlandet, men nu kunde 
bruket designa sina egna glasförpackningar.

Den rationalisering och mekanisering som Carl Axel Brusewitz 
dragit igång togs ytterligare några steg under 1940- och 1950-
talen, då de sista resterna av munblåsning helt försvann. År 1955 
slutade också den sista manuella verkstaden att användas. Nya, 
helautomatiska maskiner köptes in, även om en del av de gamla 
¾-automatiska användes ända in på 1960-talet.

UNIK DESIGN
När Vin & Sprit behövde en tillverkare av sin nya Absolutflaska 
var Limmared ett gott val, både sett till brukets traditioner och 
till dess funktionalitet. Fast en del utmaningar har man trots allt 
ställts inför – det handlar inte bara om att tillverka 120 miljoner 
flaskor om året. När produkten är så beroende av sin förpackning,  
som ju Absolut Vodka är, krävs det att man ligger i framkant 
hela tiden, även om själva flaskans form i det närmaste är helig.  

Som ett marknadsföringsgrepp fick Limmared uppdraget att 
2012 tillverka fyra miljoner Absolutflaskor som alla skulle vara 
olika. Lösningen blev att med 35 olika färger och 51 olika mönster- 
varianter skapa unika kombinationer av den befintliga flaskan. 
Och året därpå var det dags igen – ytterligare fyra miljoner unikt 
designade flaskor, fast den här gången tillsattes en droppe kobolt- 
blå färg i glasmassan under slutet av tillverkningsprocessen, vilket 
gav en strimma blått inuti glaset på varje flaska.   

De stolta svenska glastraditionerna lever vidare i Limmared, i 
symbios med en av våra mest kända produkter. Visst är Vin & 
Sprit numera franskt, och Limmareds glasbruk ägs av irländska 
Ardagh Glass, men innehållet i flaskorna har odlats fram på svenska 
jordar, och flaskorna tillverkas på landets äldsta förpackningsglas-
bruk. •
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Ovan. Några olika specialupplagor av Absolut-flaskan genom åren. 
Fotograf Johan August Strindberg, Centrum för Näringslivshistoria.
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U N D E R 2 0 Å R H A R J AG S K A PAT otaliga storsäljare men  även 
ett antal designkatastrofer. Bland de varumärken som jag jobbat 
med märks till exempel Arla, Cloetta, Axa, Mariestads, Läkerol, 
Loka, Fazer, GB Glace, Abba och OLW. Genom dessa varu- 
märken har jag även arbetat och delat erfarenheter med många 
marknadschefer och marknadsdirektörer, inte bara i Sverige 
utan även i länder som Finland, Norge och England. Här är två 
av mina bästa lärdomar från två decennier som designer för 
några av Sveriges mest framgångsrika varumärken:

1. En design för det verkliga livet
Tidigt i min karriär monterade man designen på vit pannå för 
att visa upp den för kunden som ett konstverk. Den stora frågan 
man borde ha ställt sig är: betraktar vi konst eller säljer vi 
produkter?

Design kan endast bedömas utan från den miljö den kommer 
befinna sig i. Står den i tråg som skymmer en stor del av för-
packningen? Finns det andra varumärken som konkurrerar 
med färgsignaler och budskap? Om det är en serie – kommer 
den att splittras upp och placeras på olika ställen? Vilken sorts 
tryckteknik används, och vad har tekniken för begränsningar?

En av mina kunder kallade detta för att stresstesta designen. Det 
kan liknas lite vid att prova hållbarheten i till exempel en flyg-
plansvinge genom att låta den påverkas av vibreringar under 
lång tid för att se om den håller i det verkliga livet. Resultatet 
kanske är mer dramatiskt då en vinge kan ramla av planet på 
10 000 meters höjd, men anledningen är densamma: kommer 
produkten att hålla i det verkliga livet?

FÖRPACKNINGSDESIGN. I dagligvaruhandeln fattar vi våra köpbeslut på under  
två sekunder. Under dessa få sekunder – hur skapar man en framgångsrik  

förpackningsdesign som gör att produkten blir uppmärksammad, vald och  
slutligen hamnar i kundkorgen? 

EN FÖRPACKNINGSDESIGNERS 
lärdomar 

K R Ö N I K A

2. Dölja eller förtydliga?
För att bedöma om en förpackning kommer att vara framgångs-
rik så bör man först ställa en väldigt relevant fråga: hur bra är 
själva produkten? Är designens roll att förtydliga innehållet så 
att jag som konsument kan bedöma om jag behöver den eller 
inte? Eller är designens roll bara att sminka innehållet så att det 
ser godare, bättre och mer spännande ut än konkurrenternas? 

I de flesta fall har jag sminkat ett generiskt innehåll. Vackra och 
frestande bilder, trendiga typografier, vitsiga omskrivningar 
och starka färger är allt smink för att få oss att köpa en produkt 
vi egentligen inte behöver. Dessa förpackningar är även de 
som jag ser som mina mindre lyckade jobb. De tenderar att bli 
de mest kortsiktiga lösningarna och leder sällan till återköp. 
De är kostsamma för kunderna och påverkar relationen med 
konsumenten negativt. För att vara långsiktigt framgångsrik 
så måste produkten vara synonym med designen. Motsvarar 
produkten inte förväntningarna så finns det ingen anledning 
för kunden att köpa produkten igen. En bestående design är 
ärlig, beskriver produktens unika egenskaper och är aldrig  
bättre än produkten den säljer. •

Henrik Hallberg, kreativt ansvarig  
på Neumeister Strategic Design.
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P R O F I L E N

Mångsysslaren 
Lars Johan 

Hierta
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P R O F I L E N

D
et var under en vistelse i London år 1837, som jag första gången såg 
stearinljus, hvilka då här ännu voro nästan okända för allmänheten, 
och det förekom mig lockande att söka införa en sådan tillverkning 
 äfven i Sverige… Så beskriver Lars Johan Hierta hur han fick sin 
inspiration till Liljeholmens stearinfabrik som blev hans första  
industriprojekt. Han har av eftervärlden mest förknippats med starten 

av Aftonbladet, förkämpen för tryckfrihet som utmanade kungamakten. Hans före-
tagargärning är inte lika känd. 

HÅRT ARBETE GAV FRAMGÅNG 
Lars Johan Hierta var inte ens fyllda 30 när han hoppade på sitt första entreprenöriella 
projekt efter några år som ämbetsman och journalist. Tillsammans med författaren 
Magnus Jacob Crusenstolpe gav han under riksdagen 1828–30 ut Riksdags-Tidning. Han 
sonderade terrängen som tidningsmakare och affärsman (och gjorde det mesta själv). 

Den unge entreprenören hade redan klart för sig hur han skulle skapa lönsamma 
företag: Med hårt arbete. Hans enorma arbetskapacitet imponerade på samtiden.  
Författaren August Blanche skulle senare bjuda på denna träffsäkra beskrivning: ”När 
han sitter, sitter han som på nålar, det är som blott en enda här i världen besvärade 
honom, och det är vilan.”

I samband med att Hierta gav ut Riksdags-Tidning kom han också över ett tryckeri som 
han köpte för 6 666 riksdaler. Pengarna kom bland annat från ett arv från fadern som 
dog redan 1816. Modern gick bort när Hierta var tre år gammal. Även nu tog Hierta med 
stor energi tag i sina uppgifter. Han for till Tyskland för att inhämta det senaste inom 
tryckeribranschen och uppdaterade tryckeriets maskinpark. På kort tid skapade han 
Sveriges modernaste tryckeri som också var ett av de större i Stockholm. >

TEX T HENRIK SVIDÉN

PROFILEN. Lars Johan Hierta var mångsysslaren och serieentreprenören som 
startade tidningar, förlag, flera industrier och grosshandel. Hans mest 
kända skapelse, Aftonbladet, var inte bara en publicistisk välgärning,  
det var också en god affär.

N A M N : L A R S J O H A N H I E R TA

L E V N A D S Å R :  1 8 0 1 –1 8 7 2

K Ä N D  F Ö R :  L I B E R A L T I D N I N G S M A N ,  

R I K S DAG S M A N , G RO S S H A N D L A R E ,  

FA B R I KÖ R ,  B RU K S PAT RO N , T RYC K A R E , 

B O K F Ö R L ÄG G A R E ,  R E DA R E M M . 

K U R I O S A :  H A N R Ä K N A S S O M D E N S V E N S K A 

S T E N O G R A F I N S F Ö R E G Å N G A R E .

Vänster. Exteriör av Liljeholmens 
stearinfabrik. 1891 byggdes skorstenen. 
1892 invigdes Saltsjöbanan, som inte 
verkar vara färdigbyggd till höger i bild. 
Ur Liljeholmens stearinfabriks arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria.
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Hans intresse för ny teknik och innovationer skulle även fort-
sättningsvis vara en drivkraft för honom. Med tryckeriet följde 
en förlagsverksamhet som snabbt blev en lönsam affär. Bland 
annat gav Hierta ut historikern Anders Fryxells Berättelser ur 
svenska historien.

TIDNINGSMAK AREN HIERTA
Men det var publicist han ville bli. Hans första tidning var kritisk 
mot kungamakten, hans andra, Aftonbladet, skulle förändra hela 
tidningsbranschen. Tidningen, vars första nummer kom i decem-
ber 1830, skulle bjuda på omväxling, utrikesnotiser, bevaka rät-
tegångar och ha en kort och levande framställning. Mottot blev: 
”Värme utan passion – försiktighet utan fruktan”. Man anar även 
Hiertas syn på affärer i mottot, en sparsam men djärv entreprenör.

Tidningen blev en enorm framgång. En ärkebiskop i Växjö kla-
gade: ”Aftonbladet är svenska bondens bibel”. Måhända var han 
bitter eftersom tidningen tidigt hade en respektlös hållning till 
kyrkan. Men det var just fräckheten som gjorde att allmänheten 
snabbt tog till sig tidningen. År 1845 hade upplagan stigit till  
7 490, vilket var en succé med den tidens mått. 

Auguste Blanche skriver i en novell om en hantverkare som såg 
värdet av Aftonbladets tidningssidor på fler än ett sätt. De var 
uppklistrade ”så att man ganska ordentligt kunde läsa åtskilliga 
uppsatser i denna tidning.” Striden med kungamakten – och alla 
andra publicistiska strider som Hierta helhjärtat engagerade sig 
i – gav ytterligare fart åt upplagan. 

DUKTIG NÄT VERK ARE
Hierta var Sveriges första moderna tidningsmakare. Han ville 
som liberal förändra samhället i grunden, bjuda på en allsidig 
bevakning, inte minst av utrikes händelser, och tjäna en hacka 
på det. Redan från start var det han som hade ansvaret för tid-

ningens ekonomi. Dessutom lät han det vi i dag kallar egenan-
nonser pryda tidningssidorna; han gjorde reklam för böcker 
från förlagsverksamheten och stearinljusen från Liljeholmens 
stearinfabrik som han startade i slutet av 1830-talet. 

Under en utlandsresa till London och Paris 1835 hade han aktivt 
letat efter nya idéer att förverkliga, men det var under nästa resa 
– 1837 – som han kom i kontakt med stearinljuset. Han såg en 
möjlighet att introducera nymodigheten i Sverige, ett land som 
osade av talgljus. 

Vid starten låg fabriken i Liljeholmen söder om Stockholm men 
flyttades snart till Danvikstull. Hans kompanjon Johan Michaëls-
son laborerade fram produkten medan Hierta köpte utrustningen. 
År 1839 levererades cirka 5 000 kilo ljus, och det första försälj-
ningsstället blev Aftonbladets kontor. Hierta såg också till att 
aktivera sitt nätverk för att öka försäljningen. När riksdagsmän-
nen reste hem efter en riksdag fick de ofta med sig några paket 
med ljus. Efter tre år var företaget lönsamt. 

När lönsamheten sjönk på grund av konkurrens från billigare 
importerade ljus på 1840-talet, for Hierta till Tyskland för att få 
klarhet i hur de billigare ljusen tillverkades. Med sig hem hade 
han en ny metod och ett antal moderna destillationsapparater. 

Hierta var en nätverkare av stora mått. Han knöt kontakter med 
en mängd uppfinnare, företagare, bankmän och politiker under 
hela sitt liv. Han såg till att starta företag med rätt personer, till 
exempel Michaëlsson eller Gotleb Smerling, systern Carins man, 
som han blev grosshandlare tillsammans med. Han gav också 
sina yngre medarbetare en bra start i livet. Många såg sina kar-
riärer inledas på grosshandlarverksamhetens kontor, till exem-
pel Rudolf Wall som sedermera startade Dagens Nyheter med 
stöd från Hierta. 

P R O F I L E N
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FABRIKÖR OCH FINANSMAN
Under Hiertas levnad tog industrialismen fart i Sverige. Hierta 
blev fabrikör och en ledande finansman. Förutom Liljeholmens 
stearinfabrik grundade han Munksjö pappersbruk, sågverket 
Sunds Bruk och bomullsindustrin Gefle Manufaktur. 

Munksjös pappersbruk utanför Jönköping var ännu ett samar-
betsprojekt, den här gången tillsammans med Janne Lundström 
som grundlade Jönköpings tändsticksfabrik. De träffades på en 
båtfärd i Tyskland, och Hierta blev snabbt övertygad om Lund-
ströms sinne för affärer. Hierta stod för pengarna, och Lundström 
blev driftschef. År 1862 var produktionen av papper igång. Hierta 
följde noggrant verksamheten på håll, visar korrespondensen – 
allt från inköp, försäljning, maskinköp och personalfrågor hade 
han koll på. Efter några år kärvade samarbetet och de två gick 
skilda vägar. Men bruket blev en succé. Munksjö, Liljeholmens 
stearinfabrik och Sunds Bruk var några av de verksamheter som 
Lars Johan Hierta behöll ända till sin död. Men han tycks inte ha 
varit en särdeles sentimental företagare. 

P R O F I L E NP R O F I L E N

”Hierta känner den stora 
 konsten att för litet ge mycket 

och ändå vinna derpå.”
FRÅN ILLUSTRERAD TIDNING, 1863.

Han ville starta nytt och hoppade ofta av när han tröttnade eller 
lönsamheten inte utvecklade sig som han hade tänkt sig. Ett 
exempel är det gotländska myrodlingsbolaget. Hierta hade gett 
sig i kast med att dika ur myrar på Gotland, men sålde bolaget 
efter att han ständigt tvingats skjuta till nya medel. Men trots allt 
lyckades han förvandla en tredjedel av myrmarken till odlings-
bar mark. Hierta sålde också Aftonbladet 1851. 

Han engagerade sig även i ångbåtstrafik, rederiverksamhet, jord-
bruk och sidenfabrik. Och mycket annat.  Crusenstolpe anklagade 
honom för att vara obeslutsam, ”den store odeciderade”. Men det 
är svårt att hålla med honom när man samtidigt vet att Hiertas 
satsningar nästan alltid blev lönsamma. I Illustrerad tidning från 
1863 finns en kärnfull beskrivning av hans gärning: ”Hierta känner 
den stora konsten att för litet ge mycket och ändå vinna derpå.” •

Ovan. Interiör från stearinfabriken på Danviksgatan, 1890-tal.  
Ur Liljeholmens stearinfabriks arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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KUNGSGATAN 4, STOCKHOLM 
LÖRDAG DEN 27 OKTOBER 1973

TEX T GUSTAV SVENSSON
BILD McDONALD'S

Ö G O N B L I C K E TÖ G O N B L I C K E T
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ÖGONBLICKET. När blåsorkestern tar ton är det liv och rörelse av flera slag på 
Kungsgatan i centrala Stockholm. Paradgatan, av fastighetsägarna kallad 
Stockholms egen Madison Avenue, ter sig som ett perfekt affärsläge när det  
är dags för en amerikansk gigant att ta sina första steg på svensk mark.

Ö G O N B L I C K E TÖ G O N B L I C K E T

S
om om det inte redan framgått för alla närvarande 
vad som är i görningen kungörs följande bud-
skap via affischerna i skyltfönstret: McDonald’s 
är i Stockholm.

Vid denna tidpunkt kryllar det knappast av ham-
burgerrestauranger i Sverige, men hamburgaren – denna den 
mest amerikanska av rätter – är ändå inte helt okänd i Sverige 
1973. Restaurangen Burger-Grill i Helsingborg, för eftervärlden 
känd som den första svenska hamburgerrestaurangen, slog upp 
portarna under 1950-talets andra hälft och hade ingen mindre 
än Prins Bertil på besök vid invigningen. Därtill är de inhemska 
företagen Max och Sibylla redan i full gång med att i stor skala 
servera hamburgare till svenska folket – det förstnämnda företa-
get har hunnit hålla på i fem år. Men invigningen av McDonald’s 
föregås av en reklamkampanj som stolt proklamerar att ”Bättre 
hamburgare får du ingenstans”.

Någon kunglighet syns inte till denna oktoberdag, och 
blåsorkesterns muntra musik till trots blir det ett blandat mot-
tagande för McDonald’s Sverigeetablering. Som svar på stats-
minister Olof Palmes kritik av Vietnamkriget föregående jul har 
USA kallat hem sin ambassadör från Stockholm, och i och med 
det har de svensk-amerikanska relationerna nått en ny botten-
notering. Det blåser starka vänstervindar i Sverige, och utanför 
restaurangen kommer demonstrationer med slagord som ”Föd 
inte Nixons lakejer” snart att bli vardagsmat. Det ses inte som helt 
okontroversiellt att en amerikansk snabbmatsjätte nu etablerar 
sig på svensk mark. För den svenske entreprenören Paul Leder-
hausen är det säkerligen ändå en högtidsdag.

Han har tagit det första steget som ensam nordisk franchiseta-
gare för en restaurangkedja som han trott stenhårt på från första 
stund. Och demonstrationerna till trots strömmar kunderna till 
på Kungsgatan.

Under 1960-talet hade Lederhausen gjort sig ett namn som försäl-
jare av kycklinggrillar av märket Barbecue King. Genom sin gene-
ralagentur för denna maskin har han fått tillfälle att besöka USA 
och med egna ögon se den snabbast framväxande restaurangked-
jan i landet, där maträtterna bereds enligt löpandebandprinci-
pen för maximal effektivitet. Han har imponerats av smaken, 
kundbemötandet, snabbheten och inte minst de låga priserna. 
Detta sammanfaller med att McDonald’s ivrigt letar efter inter-
nationella expansionsmöjligheter, där Sverige utmärker sig som 
en liten men intressant testmarknad. Det hett eftertraktade fran-
chiseavtalet ror Lederhausen iland den 19 december 1972 vid ett 
möte på McDonald’s Plaza i Chicago där hamburgerjättens legen- 
dariske direktör Fred L. Turner ger sitt förtroende till honom 
med orden ”You are my man”.

Året innan Sverigeetableringen hade McDonald’s nått en mil-
stolpe genom öppnandet av sin tvåtusende restaurang i världen. 
När portarna nu slår upp på Kungsgatan är det inte den första 
etableringen i Europa men väl den första i Norden, och den kom-
mer före andra europeiska länder som Storbritannien, Irland och 
Spanien. Flaggskeppsprodukten Big Mac lanseras till priset fyra 
kronor och sjuttiofem öre. Med franchiseavtalet kom åtagandet 
att öppna fyra restauranger på 36 månader, ett löfte som Paul 
Lederhausen lyckades infria. I dag har McDonald’s cirka 220 
restauranger i Sverige och är därmed den största restaurang-
kedjan i landet. •
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P R Y L E NP R Y L E N

Gränna 

Polkagrisar
TEX T K ATARINA DANIELSSON/MUSTANG MEDIA

PRYLEN. Den rödvita sötsaken satte inte bara  
Gränna på kartan, den lyfte också sin  
upphovskvinna från nöd till överflöd.

Texten tidigare publicerad  
i boken Svenska Klassiker  
– små historier om stora  
framgångar. Utgiven av  
Historiska Media, 2014.
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F
rågan är om Amalia Eriksson ens blinkade när ny-
blivne maken Anders, skräddare i Gränna, drog sin 
sista suck i dysenteri. Döden var hon tyvärr redan 
stadigt bekant med sedan hon som tioåring förlorat 
hela sin familj, föräldrar och fem syskon, till kole-

ran. Med en veckogammal dotter i knäet och en bakgrund som 
piga var alternativen inte direkt många eller trevliga, även om  
Amalias status som änka trots allt gjorde henne myndig i sam-
hällets ögon. Hennes räddning kom sig av att hon var en driftig 
person och redan bedrev en egen liten tillverkning av konfekt till 
högtidliga tillfällen som bröllop, dop och begravningar. Dessutom 
gjorde hon små pepparmintssmakande karameller som hon 
helt enkelt kallade Polkagrisar (förmodligen efter den populära 
dansen polka och eftersom en sötsak vid den här tiden faktiskt 
kunde kallas för just ”gris”).

Trots att det var ytterst sällsynt att en kvinna beviljades 
företagstillstånd ansökte Amalia om att få starta eget bageri i 
Gränna, och det positiva svaret kom tillbaka undertecknat av 
borgmästare Carl Johan Wennberg. 

Kanske gillade han socker, Carl Johan, och kanske hade han redan 
haft turen att få smaka på det där förunderliga polkagodiset på 
sin senaste middagsbjudning? Hur som helst, med sitt ja gav han 
änkan Eriksson en ny framtid inom räckhåll. 

Polkagrisen bytte snart skepnad till långa stänger, försäljningen 
blomstrade, Amalia blev en välkänd och välbärgad profil i och 
utanför staden. År 1915 besökte till och med kronprinsparet Gustaf 
Adolf och Margaretha bageriet. Och även om livet farit hårt fram 
med Amalia vad gällde trygghet och kärlek, så var det desto bli-
dare mot henne själv i tid räknat. Hon dog 1923, nästan ett sekel 
gammal. Till hennes minne står nu en bronsstaty i Södra parken 
i Gränna, gjord av skulptören Lena Lervik.  

Även om det sedan dess poppat upp fler polkagriskokerier och 
nya former och färgkombinationer, så ska den äkta Grännagrisen 
vara röd- och vitrandig, bakad på socker, vatten, ättika och pep-
parmyntsolja. Och är det grisigt gott så är det; en klassisk stång 
på 50 gram innehåller omkring 98 procent kolhydrater. •

P R Y L E N

Ovan. Amalia Eriksson (i prickig blus) fick den 22 juni 1915 besök av prins Carl (längst fram tillhöger), prinsessan Ingeborg och deras döttrar Margaretha, 
Märtha och Astrid. Bild från Grenna Museum/Historisk Bildbyrå.

Gränna 

Polkagrisar
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BECKERS. ”Det finns inga färgbutiker i Sverige.” Det konstaterar  
Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande  

försäljare för tyska färgfabriker och handelshus.  

B E C K E R S B E C K E R S

FÄRGSTARKA ÅR

TEX T BENGT CARLSSON
BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA

F Ö R E T A G S H I S T O R I A  /  0 3  /  1 530

Vänster. Kontroll av  
färgblandning, 1970-tal.
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B
ecker är född 1838 i staden Hespe i nordvästra 
Tyskland, inte långt från Hannover. Han har 
utbildning i kemi och i vad som i dag heter 
företagsekonomi. Han kommer till Sverige 1864, 
samma år som riksdagen beslutar att avskaffa 
skråväsendet även i städerna. Det krävs inte 

längre mästarprov och rätt till burskap för att idka handel i en 
stad. Becker kommer samtidigt som näringsfriheten, som är en 
förutsättning för att han kan etablera sig.

Den 1 september 1865, alltså för nästan exakt 150 år sedan, anteck-
nar magistraten i Stockholm att Ferdinand Leidig öppnat färghan-
delsrörelse på Malmtorgsgatan 5, ett par kvarter från Kungliga 
Operan och Riksdagshuset. Ett par månader senare anmäler  
Leidig att Carl Wilhelm Becker upptagits som bolagsman. De två 
delar lägenhet i huset på Malmtorgsgatan, och till att börja med 
är det också där de har sitt kontor. År 1868 ändras firmanamnet 
till Firma Wilh. Becker.

INTE BARA FÄRG
Redan från start har firman ett mycket brett sortiment av bland 
annat oljor, pigment, lacker och oljefärger. Man säljer också 
droger, det vill säga läkemedel och kemikalier, som hittills helt 
eller delvis säljs av apotekare som alltså får en ny konkurrent. 
Den första priskuranten, den katalog där varor och priser pre-
senteras, är daterad 1873 och är på hela hundra sidor. 

Huvuddelen av Firma Wilh. Beckers försäljning går till Stockholm. 
Till butiken kommer kärror, både häst- och persondragna, och 
budpojkar i strid ström. Beckers säljer också utanför Stockholm, 
till exempel till andra färghandlare, en bransch som nu växer 
fram. Enligt Beckers egna uppgifter är Firma Wilh. Becker först 
i Sverige med att ha produktion samt detalj- och grossisthandel 
i samma bransch. Carl Wilhelm Becker säljer 1901 verksamheten 
till den mångårige medarbetaren Herrman Gentele. >

B E C K E R S

Nedan. AB Wilh. Beckers första butik på Malmtorgsgatan 5B i Stockholm. 
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B E C K E R S

Även om det inte fanns färghandel i Sverige när Firma Wilh. 
Becker startade så fanns det förstås konkurrens. Det främsta 
exemplet är läkemedel där man utmanar det starka apotekar-
skrået. Under många år i början av 1900-talet pågår en opinions- 
och marknadskamp om detta lönsamma område. Till exempel 
kallas färghandlare och allra mest AB Wilh. Becker för ”tjuv-
apotek” av intresseorganisationen Apotekarsociteten, och flera 
polisrazzior genomförs på Malmtorgsgatan 5. ”Apotekarstriden” 
avgörs 1913 när statsminister Karl Staaffs liberala regering ändrar 
lagen till färghandlarnas fördel. Apoteken behåller ensamrät-
ten att sälja receptbelagda läkemedel i detaljistledet, men inte 
mer än så.

Första världskriget blir en mycket bra period för AB Wilh. Becker. 
Trots stor brist på många insatsvaror får man fram produkter, 
och efterfrågan är mycket stor både från staten och från sven-
skarna. Sannolikt har Beckers aldrig varit så lönsamt som under 
några av krigsåren. De höga priserna då är ett av skälen till att 
AB Wilh. Becker tillsammans med AB Astra i Södertälje bildar AB 
Svensk Färgämnesindustri. Detta bolag ska tillverka färger, läke-

medel och andra kemiska produkter. En rad skäl, bland annat 
att många varupriser faller drastiskt när kriget är över, leder till 
att detta blir en total felsatsning. AB Wilh. Becker är inte direkt 
inblandat, men företagets överlevnad står ändå på spel efter-
som man är ett dotterbolag till AB Svensk Färgämnesindustri. 
En rekonstruktion lyckas dock till sist.

RATIONALISERING
AB Wilh. Becker behåller sitt breda sortiment till och med andra 
världskriget, men därefter börjar en rationalisering. Till exempel 
försvinner tillverkning och försäljning av sjukvårdsprodukter som 
en följd av att det kommer mer specialiserade tillverkare som har 
lägre kostnader. Under åren gör AB Wilh. Becker ett antal förvärv 
i Sverige av både färgtillverkare och färgbutiker, som ibland tas 
över för att inte konkurrerande färgproducenter ska kunna få 
bättre fäste på marknaden. År 1951 köps AB Arvid Lindgren & 
Co som är betydligt mindre än AB Wilh. Becker men stora på 
färg till industrin – ett område som därmed ökar i betydelse för 
Beckers. Med åren visar sig därför det vara ett av de mest cent-
rala företagsköpen.

B E C K E R S

Nedan. Färganalys i labbet, 1960-tal.
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Ovan. Målarfärgstillverkning i Märsta, 1950-tal.

Den mest synliga trenden under 1950-talet är att ”gör det själv” 
blir ett vanligt argument i reklamen – och svenskarna målar som 
aldrig förr. Det är bra för Beckers butiker, men under nästa decen-
nium får dessa ökad konkurrens av nya aktörer som varuhus och 
stormarknader, och AB Wilh. Becker drar ned butiksbeståndet.

Ulf G. Lindén, tidigare sjökapten men nu företagsledare, utses till 
vd för AB Wilh. Becker 1973 efter flera år med dålig lönsamhet. 
Lindén förändrar bolaget rejält genom att både rationalisera och 
internationalisera. Det är redan sedan tidigare viktigt att finnas i 
de frihandelsområden som växer fram, först EEG och Efta, men 
affärer över gränser fortsätter att öka. AB Wilh. Becker köper 
bland annat bolag i Frankrike och i Storbritannien och då främst 
inom området för industrifärg, där bandlack (när till exempel 
stål och aluminium beläggs eller lackas innan det används till 
färdiga produkter) blir det största och viktigaste området. Under 
1970-talet ökar utlandsandelen av koncernens försäljning från 
nästan ingenting till fyrtio procent 1980. AB Wilh. Becker pas-
serar då en miljard i omsättning.

FAMIL JEN LINDÉN
När Ulf G. Lindén lämnat vd-posten blir han relativt snart huvud-
ägare i bolaget i början av 1980-talet, och några år senare övertar 
han alla aktier i AB Wilh. Becker. När han går bort 2009 över-
tar dottern Jenny Lindén Urnes, som några år tidigare utsetts till 
både ordförande och vd, ägandet. Familjen Lindén har därmed 
varit huvudägare i AB Wilh. Becker under längre tid än Carl  
Wilhelm Becker själv.

Successivt går bolaget in på fler marknader i Europa och något i 
USA. Det handlar om att finnas där kunderna finns, och många 
kunder får verksamheter i allt fler länder. Industrifärgen är mest 
internationell medan konsumentfärg är mer nationell eller möjli-
gen nordisk. Medan det är förvärv och strukturaffärer som får 
övriga områden att växa så ökar industrifärgen till stor del orga-
niskt, även om AB Wilh. Becker väljer att köpa befintliga bolag 
för att snabbare få ett fotfäste i några av de länder där man etab-
lerar sig. Finanskrisen i Sverige i början av 1990-talet slår mot 
AB Wilh. Becker, inte minst för att ägarbolaget Lindéngruppen 
är skuldsatt. >
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När krisen är passerad i mitten av 1990-talet börjar omvärlden 
förändras i snabbare takt än tidigare. Plötsligt märks det tydligt 
att det är i Asien och i Östeuropa som det sker mest. Tillverkare i 
många branscher, som hushållsmaskiner, entreprenadutrustning 
och lantbruksredskap, flyttar sin produktion till dessa områden 
av kostnadsskäl men också för att det är här det finns bättre till-
växt. Färgtillverkare som AB Wilh. Becker måste följa efter för 
att inte tappa kunder. Under 1990-talet ökar utlandsandelen från 
50 till 75 procent av koncernens försäljning.

Beckers ägare och styrelse kommer till slutsatsen att koncentrera 
koncernen till färre områden för att klara de satsningar som krävs 
inom samtliga affärsområden. Därför görs, med tio års mellan-
rum, två stora försäljningar av först Alcro-Beckers, alltså konsu-
mentfärgen, och sedan träfärgsverksamheten Becker Acroma.

I STÄNDIG UT VECKLING
Beckers utveckling har följt samhällets. Från en värld där det 
mesta hanteras lokalt, sedan regionalt, så nationellt, interna-
tionellt och till sist globalt. Ständigt med fokus på att veta vad 
kunden vill ha, att ta fram det och att finnas där kunden finns. 
Efter ganska försiktiga steg i Norden gick Beckers vidare ut i 
Europa på 1970-talet. 1990-talet är decenniet då koncernen blir 
verkligt internationell, inte minst genom en rad satsningar i 

Asien. Kund för kund, marknad efter marknad, har tillkommit 
och tillkommer. 

När det gäller produkter har utvecklingen, lite förenklat, gått åt 
motsatt håll. Efter att ha haft en rad produktområden och tusen-
tals olika varor under de första sextio åren, sker en minskning 
av mängden varor och varuområden. En av flera milstolpar är 
när Beckers lämnar sin sista färgbutik i egen regi, på Sturegatan 
i Stockholm, 1988.

Lite förenklat pågår renodlingen i cirka sextio år, tills indus-
trilacker blir den enda verksamheten år 2010. Den här utvecklin-
gen följer kunderna som förutom att bli allt mer globala även blir 
mer specialiserade, vilket ställer krav på att deras leverantörer 
också ska vara det. Mätt på det sättet har Beckers aldrig varit 
så smalt som i dag, med en inriktning på enbart bandlacker för 
metall och plast.

Beckers har i dag över tjugo produktionsanläggningar i nästan 
lika många länder på fem kontinenter. Sverige står endast för 
ett par procent av intäkterna. Oavsett vad som mäts – ställning i 
världen, forskning och utveckling, finanser eller hållbarhet – har 
Beckers aldrig varit så starkt som i dag. •

Nedan. Arbete på Beckers labb, 1970-tal.

DEN förlorade sonens
ÅTERKOMST

D Y N A S T I E R
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Höger. Porträtt av Peter Wallenberg 
från 1994. Ur Atlas Copcos arkiv hos 
Centrum för Näringslivshistoria.

DEN förlorade sonens
ÅTERKOMST

D Y N A S T I E R

DYNASTIER. Peter ”Pirre” Wallenberg gick 
bort den 19 januari i år. Ekonomi- 
journalisten Ronald Fagerfjäll har 
precis färdigställt en bok om honom. 
Här ger han sin bild av den omskrivne  
finansmannen.
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F Ö R E T A G S H I S T O R I A  /  0 3  /  1 536

D Y N A S T I E RD Y N A S T I E R

K
nappt någon av Europas dynastier inom företa-
gandet är så mäktig som den svenska familjen 
Wallenberg. Och få av finansfamiljerna i världen 
och historien har klarat av fem generationer 
och sju maktskiften så smärtfritt som denna 
familjeinstitution, vilken verkat i världens kan-

ske mest kulturradikala land. Kanske hänger framgången sam-
man med det ständiga behovet av anpassning till misstrogna 
makthavare och korporativa strukturer. Några av de hittills nio 
makthavarna har liknat oligarker medan andra till och med varit 
stridande liberaler. Men de flesta har ändå följt devisen att ”spela 
bollen där den ligger”.

En annan viktig förklaring till överlevnadskraften är att den förste 
arvtagaren Knut Agathon råkade bli barnlös och valde att lägga 
hela sin förmögenhet i en familjestiftelse år 1917. Därefter har 
Wallenbergväldet liknat ett fideikommiss där någon eller några 
släktingar förvaltar och håller ihop strukturen och gärna testa-
menterar en del av sin egen förmögenhet dit. I dag styrs imperiet 
av en trojka, och inte mindre än 30 yngre Wallenbergare täv-
lar om att ingå i nästa ledargarnityr som rimligen tar över runt 
2025. De nya får stor makt över svensk forskning och styrningen 
av en rad globala företag, av vilka det heligaste numera är Atlas 
Copco. Ett spännande och obegripligt ansvarsfullt yrkesliv som 
inte vem som helst vågar välja.

Familjedynastier är kanske berättelser mer än något annat. Under 
våren detta år har jag arbetat med ett nytt avsnitt av en följe-
tong om familjen. Det förra handlade om tävlingsmänniskan 
”Dodde” Wallenberg, som i Sveriges mest korporativa tid regis-

serade nästan allt industriellt som hände i samråd med den 
socialdemokratiska regeringen. Det nya avsnittet är lika långt 
och handlar om den ”förlorade sonen” – Pirre. 

ANDRESONEN 
I vår tid har vi lättare att förstå att barn kan komma på kant med 
en alltför krävande förälder. Före första världskriget och Astrid 
Lindgren var sådant tecken på ”dålig karaktär ”. Den trotsige och 
håglöse andresonen Peter skickades därför av sin far, efter jurist-
examen, till Atlas Copco för att gubbarna där skulle ”göra karl av 
pojkfan”. Precis som i sagorna hände det märkliga att Peter bör-
jade älska Atlas Copco med allt dess hårda slit inom bergborr-
ning och anläggning. Han fick praktisera som både gruvarbetare 
och verkstadsarbetare och försöka tämja ointresserade kunder 
i USA, Rhodesia, Kongo och England när långvägarkarriären 
började leda mot företagstoppen. Att utsätta en Wallenbergare 
för alla faror i Afrika var naturligtvis rena galenskapen. Men det 
handlade om ett ”chicken race” mellan fadern och sonen. Vem 
vågade mest, och vem skulle tvingas ge upp först? Det var en 
tjurskallig konflikt från båda håll.

Men Peter blev förhäxad av Afrika, dit han kommit för att inget 
annat var ledigt. Ingenstans hade han mått bättre än i Rhode-
sia där klimatet botade hans dåliga hälsa, och fadern befann sig 
utom räckhåll. Och att tacka nej till Kongo som kryllade av geril-
lasoldater, när ingen annan vågade, var inget som var förenligt 
med Atlas Copco-andan. Erik Johnsson, ansvarig för Peter och 
blivande Atlaschef, blev alltmer stolt över sin adept, och i början 
av 1970-talet blev Erik och Peter ett så kallat radarpar i företags-
ledningen. Ingen tvekan om att Pirre var näste Atlaschef. 
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Nedan. Öppningsceremoni i Salisbury (Harare), Rhodesia (idag Zimbabwe) för nytt dotterbolag. Från vänster Sir Roy Welensky (premiärminister i Rhodesia), 
Peter Wallenberg (vd Atlas Copco Rhodesia). Ur Atlas Copcos arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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ÄNDRADE PL ANER
Men spelbrädet vältes brutalt. Peters äldre bror, som varit chef i 
Stockholms Enskilda sedan 1959, tog sitt liv i samband med den 
stora bankfusion där Skandinaviska Enskilda Banken bildades. 
Bara några månader därefter fick Peter, som hade sviter av en 
malariainfektion, sin första hjärtinfarkt. ”Efter mig kommer inget”, 
konstaterade fadern offentligt. Men han satte ändå in sonen på 
praktik i banken och de stora företagsstyrelserna. Att han stän-
digt visade sin misstro öppet, gjorde att Peter var lovligt villebråd 
för kritik och skvaller. Inte minst bland oss journalister.

Sonens osäkerhet växte. Han hade under mer än ett decennium 
i anglosachsiska länder förändrats och tedde sig nästan som 
en utlänning. Att ständigt föra in utlandsbolagens perspektiv 
och beskriva svenskarna som avvikare internationellt, gav inga 
poäng någonstans. Peter beskrevs som en tröttsam sort. Via 
Atlas hade han fått helt nya vyer, men han saknade helt kunska-
per om bankverksamhet och djupare kunskaper om hemlandet. 

Han fick aldrig sin faders uppskattning och erkänsla, något som 
plågade honom resten av livet. Men han hukade sig och arbetade 
på i faderns skugga medveten om att en ny tid skulle komma. 
Sedan blev han ensam makthavare hösten 1982, den förste efter 
Knut Agathon som ensam hade sista ordet i allt. Ingen period 
skulle bli mer dramatisk än när Berlinmuren föll, Kina reste sig 
och Indien började vakna ur sin slummer. Informationstekniken 
och frihandeln skapade en helt ny värld med ständiga finans-
kriser och omvandlingar. 

STORT AV TRYCK
Inte i sina vildaste drömmar kunde han föreställa sig att han skulle 
sitta 33 år som ordförande för familjestiftelserna och med hjälp 
av medarbetarna och globaliseringen öka tillgångarna där med 
i genomsnitt nio procent realt (!) varje år. Under faderns tid var 
forskningsanslagen från stiftelserna småaffärer som sköttes av 
bankmän i skymundan, i dag är det fråga om miljardprogram i 
digitalisering och molekylärbiologi som inte bara påverkar Sverige 
utan de företag som stiftelsen kontrollerar.

Det märkliga med ”den förlorade sonen” var att han av en slump 
fick rätt utbildning i hur företag måste styras av sina marknader 
i en alltmer globaliserad världsekonomi. Atlas Copco blev en 
förebild för hela den svenska industrin när rutinjobb försvann, 
samtidigt som nya verksamheter etablerades närmare kunderna 
utomlands och antalet kunskapsjobb ökade. Vad hade alternativet 
varit? Den sjuklige Pirre, som inte började sin maktperiod för-
rän vid 56 års ålder, levde längre än någon tidigare makthavare 
och hann sätta kanske större avtryck än till och med sin far. •

Nedan. S-E-Bankens styrelse på varvsbesök i Göteborg, 1982. Här syns Peter  
Wallenberg och Hans Cavalli-Björkman i samspråk. Ur Atlas Copcos arkiv 
hos Centrum för Näringslivshistoria.

Den förlorade sonens återkomst, 
Peter Wallenberg 1926–2015,  
ges ut på Ekerlids Förlag.
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TEX T BONNIE BERNSTRÖM & CHRISTINA NORDIN

Ovan. Litografi av Carl Johan 
Billmark över Norrbrobazaren 
i Stockholm, ca 1850.
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TORGHANDEL. Stockholms torghandel är ett nöje för många, men också en  
irritation för vissa. Vad vet vi om denna urgamla handelsform?  

Varför finns handeln fortfarande kvar trots alla dess vedermödor?

M
ed torghandel avses försäljning på salu-
torg och andra platser som en kommun 
upplåtit till allmän försäljning. Så defini-
erades torghandeln i en statlig utredning 
1988. Tilläggas bör att torghandeln alltid 
sker utomhus. Torghandeln har varit och är 

producentens och hantverkarens uråldriga sätt att sälja, småföre-
tagarnas chans att testa nya produkter samt en möjlighet för 
den lilla människan att tjäna sitt dagliga bröd och, i bästa fall, ett 
blygsamt kapital. Ett tredje sätt att beskriva handeln är genom 
orden oordning och informellt. Det är två återkommande ord i 
olika varianter som har dykt upp i såväl den svenska som den 
internationella forskningslitteraturen. Orden refererar till bland 
annat konflikter mellan myndigheter och handlare – här liksom 
världen över, nu liksom förr. 

VIKTIG FÖR STADENS UT VECKLING
Torghandeln är äldre än den finns dokumenterad. Den kan ha 
fötts med tillkomsten av städer i Mellanöstern för cirka 10 000 
år sedan eller funnits redan dessförinnan i någon form. Städer 
har vuxit upp runt handelsplatserna. Torghandeln har exem-
pelvis haft stor betydelse för Stockholms ekonomiska utveck-
ling historiskt sett. 

Stortorget är Stockholms äldsta torg. Det anläggs förmodligen 
någon gång i slutet på 1200-talet när staden växer. Då, precis som 
nu, drar stadens handelsutbud till sig fler och fler människor som 

vill sälja och köpa, men också roa sig. Sålunda växer Stockholm 
med handel och konsumtion. Detta drev städerna förr liksom 
nu. Detaljerade uppgifter om den tidiga torghandeln på Stortor-
get saknas. Men allt torde ha kunnat inhandlas där då eftersom 
torgen då stod för den allra största delen av invånarnas livsme-
dels- och varuförsörjning. Handeln på landsbygden var därtill 
förbjuden med Magnus Erikssons stadslag från 1350-talet. Med 
stadslagen fastställdes nämligen att all handel, såväl utrikes som 
inrikes, skulle ske i städerna och med städernas köpmän. 

Hur och varför har då torghandeln överlevt in i 2010-talet, trots 
ökade krav på bekvämlighet och ett fortsatt bistert klimat? Svaret 
på den frågan får man leta i vilka behov torghandeln har fyllt. 

STOCKHOLMARNAS HANDELSPL ATS
Det första och främsta behovet som drivit utvecklingen av 
torghandeln gäller städernas varuförsörjning, vilket implicit 
berördes ovan. För en stadsbo år 2015 kan det vara svårt att 
föreställa sig ett Stockholm utan butiker i modern mening, men 
så var fallet fram till slutet på 1800-talet. Genom att handla på 
salutorg, kajer och broar samt hos kringvandrande månglerskor 
klarade de vanliga stockholmarna av sina dagliga inköpsbehov. 
Allteftersom Stockholms befolkning växte, ökade också behovet 
av en bättre organiserad varuförsörjning. Torghandeln tog stor 
plats. Den smutsade ner med avfall och slaktspillning. Kraven på 
bättre hygien ökade starkt. >
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I slutet på 1800-talet kom de första försöken att etablera saluhal-
lar. Många handlare flyttade in i Hötorgshallen 1882 och i Öster-
malmshallen 1888. Men hallarnas lönsamhet sviktade, handlarna 
var för få. Torghandeln attraherade alltjämt många fler kunder. 
Stockholms kommunfullmäktiges beslut att förbjuda torghan-
deln ska därför inte bara ses i ljuset av försöken att modernisera 
livsmedelshanteringen, utan också som ett sätt att bli av med 
konkurrensen från den relativt sett lönsamma torghandeln, 
som utövades av mindre ”aktade” personer. Saluhallarna hade 
vid denna tidpunkt (1914) kommunaliserats. 

Lagstadgade krav på bättre hygien var annars ett långt effektivare 
sätt att minska torghandeln på än att rätt upp och ner förbjuda 
densamma. Mjölkförsäljningen på torgen förbjöds 1911, och mjölk 
såldes därefter enbart i särskilda butiker. Ömtåliga livsmedel, 
såsom kött, förbjöds i mars 1914. Förbudet gällde till en början 
bara på torgen runt saluhallarna, men kom senare att omfatta 
alla salutorg i huvudstaden. Torghandelns positiva och nega-
tiva konkurrens med den etablerade handeln uppmärksammas 
alltjämt. Senast det skedde i stor skala var i debatten om krav på 
kassaregister i torghandeln. Konkurrensen utreddes också i SOU 
1988:46 ”Lagen om tillfällig handel”. Men som en följd av utred-
ningens förslag kom tillståndsgivningen att bli kommunal och 
inte hanterad av länsstyrelsen. Utredarna proklamerade i samma 
utredning att torghandeln nu kunde anses vara i princip fri. 

Många invändningar kan ändå riktas mot detta i princip fri. 
Torghandeln är betydligt starkare reglerad än den fasta detaljhan-
deln. I princip är det bara frukt och grönt som kvarstår av den 

dagliga torghandelns livsmedelsutbud i Stockholm. Torghand-
larna bestämmer inte heller sina egna öppethållandetider, var 
de får stå eller vem som får vara handlare. Detta framgår av kom-
munernas torghandelsstadgor. 

BET YDANDE ARBETSMARKNAD
Torghandeln har även fyllt ett mycket viktigt behov som både 
arbets- och företagsmarknad. I den historiska översikten av Stock-
holms torghandel ”Oordning – torghandel i Stockholm 1540–1918” 
finns en sammanräkning från 1902 av antalet torghandlare i 
Stockholm. Den visar på 1 007 försäljare med fasta och avgifts-
belagda saluplatser, samt 300 lantbor och 1 300 återförsäljare 
på avgiftsfria öppna torgplatser. Livsmedelsbutikerna var då  
1 227 till antalet. 

I dag finns bara 140 saluplatser kvar, men de ger sommartid 
jobb till drygt 400 personer. Över 80 procent av torghandlarna 
är dessutom män med utländsk härkomst. I en sammanställ-
ning i masteruppsatsen ”Den fula ankungen. En undersökning 
om torghandelns vara i Stockholm 1990–2014” besvaras frågan 
om vem som är torghandlare i dag. 

Några av de historiskt färgstarka månglerskorna – en form av 
torgmadamer – har fått sina levnadsöden nedtecknade av Chris-
tine Bladh i hennes avhandling 1991 ”Månglerskor: att sälja från 
korg och bod i Stockholm 1819–1846”.  Några av dessa lyckades att 
samla ihop kapital, investera och lämna efter sig tillgångar till 
efterlevande. De lyckades med det trots att mångleritillstånden 
annars gavs till fattiga kvinnor som en form av fattighjälp. 

Ovan. Aktivitet vid Årsta partihallar i Stockholm någon gång på 1960-talet. Foto: Sallstedts Bildbyrå. 
Ur Svensk Handels arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Nedan. Vy över marknadsstånden på Hötorget och Kungsgatan i Stockholm, ca 1890-1910-tal. 
Ur Martin & Serveras arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

STORA INKOMSTER
Det tredje behovet handlar om att torghandeln genom tiderna 
har inbringat intäkter till staden. Framför allt Gustav Vasa såg 
den ekonomiska fördelen med att samla torghandeln innanför 
stadsportarna. Acciser (skatt till staden) påfördes varorna och 
blev viktiga inkomster för rikets män. 

Numera är det torghandelns immateriella tillgångar som främst 
värderas. I en av den dåvarande Saluhalls- och Slakthusförvalt-
ningens broschyrer från 1993 om torghandel, beskrevs handelns 
immateriella värde: ”Torghandel. Smaka på ordet. Blunda en stund 
och känn den kontinentala stämningen. Hör folklivet, där kunder 
och säljare i glatt samspråk diskuterar pris och kvalitet. Se färg-
prakten. Visst vore Stockholm grått och trist utan torghandeln.” 

Det är inte alltid nystartade torghandlare klarar av att leva upp 
till dessa förväntningar och samtidigt tjäna sitt uppehälle i detta 
krävande yrke där all utbildning saknas. 

Kommentarer om fusk och nedsmutsning är återkommande i 
media och kommunala handlingar. Nu finns också andra kapi-
talstarkare konkurrenter som vill ha tillgång till torgets rum för 
event och uteserveringar. De behov som torghandeln har fyllt 
historiskt, fylls till stor del av andra företagsformer i dag. På en 
punkt är torghandeln ändå överlägsen, och det är att snabbt ge 
nyanlända svenskar jobb. Därutöver fyller ändå många salustånd 
just det färgsprakande behov som beskrivs i Saluhalls- och Slak-
thusförvaltningens broschyr. •
 

Artikeln bygger till stor del på boken ”Oordning – torghandel i  
Stockholm 1540–1918” av fil.dr Christina Nordin, utgiven år  
2009 på Sekel förlag, samt på Bonnie Bernströms masteruppsats 
2015 ”Den fula ankungen. En undersökning om torghandelns  
vara i Stockholm 1990–2014”, Kulturgeografiska institutionen,  
Stockholms universitet. 
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ETT VARUHUS FÖR 

ALLA

V A R U H U S

TEX T ARNE JÄRTELIUS

VARUHUS. Som ung stockholmskis på 1950-talet var det framför allt en sak 
som min mamma förbjöd mig att göra: Jag fick på inga villkor besöka NK.  
”Det varuhuset är bara för överklassen”, enligt mamma Irma. I stället tog 
jag och mina förortskompisar oss till EPA och konsumägda PUB när vi 
skulle lära oss den tuffa konsten att hänga på varuhus och åka rulltrappa. 

U 
nder 1800-talets sista och 1900-talets första 
decennier kallades de flesta lite större affär-
erna i Stockholm för varuhus. Så benämndes 
Karl M. Lundbergs stora detaljhandel vid Sture-
plan. Det samma gällde för NK, PUB, Siden-
huset, Meeths och MEA. 

NK:s stora varuhus på Hamngatan invigdes hösten 1915, och tio 
år senare stod PUB:s byggnad vid Hötorget färdig. År 1930 kom 
det första EPA-varuhuset till Stockholm, och två år senare var 
Tempo på plats. Sedan dröjde det inte länge förrän hela Sverige 
var täckt med varuhus. Ett modernare Sverige började ta form. 
Att tillkomsten av EPA var samtida med framväxten av det sven-
ska folkhemmet var ingen tillfällighet.   

Redan vid 1900-talets början fanns det i Sverige ett antal lågpris-
varuhus att tillgå. Till dem brukar Centralvaruhuset med startåret 
1910 på Drottninggatan i Stockholm räknas. I Göteborg fanns 
varuhuset Grand Bazar, och i Malmö var det Zadigs på Södra 
Förstadsgatan som gällde. Det är i de trakterna som billigvaru-
husen EPA och Tempo har sina ideologiska svenska rötter. EPA 
var en budgetutväxt på NK och Turitz & Co i Göteborg, medan 
Tempo bildades av den tidigare postorderfirman Åhlén & Holm 
med Insjön i Dalarna som ursprunglig adress. 

AU BONHEUR DES DAMES
Alla varuhus moder var och är fortfarande den franske förfat-
taren Émile Zolas roman Damernas paradis (1883). >
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Än i denna dag finns det mycket att lära från den för den som 
tänkt sig starta eller bara arbeta på ett varuhus. Zola baserade 
sin roman på Parisvaruhusen Bon Marché, Magasin du Louvre 
och Printemps, och han såg varuhuset som den moderna kom-
mersens katedral, som samtidigt var en drömvärld som ofta 
låg långt ifrån den materiella verkligheten. I Sverige kallades 
1898 Lundbergs varuhus vid Stureplan av veckotidningen Idun 
för ”Damernas paradis”. Chefen för Sidenhuset på Hamngatan 
beskrev vid samma tid även sitt företag som ”damernas varuhus”.  
Bon Marché, som startade sin verksamhet 1852, har kallats för 
arketypen för ett varuhus. Dess grundare Aristide Boucicaut 
införde då tre i sammanhanget revolutionerande idéer för sin 
affär: 1) En minimal vinstmarginal kombinerad med största möj-
liga omsättning, 2) Fasta priser utan prutmån, och 3) Fri entré och 
inget köptvång. Med det var shoppingen som fenomen skapat, 
och varuhuset kunde lägga grunden till en kringstrosande pas-
sivitet i detta offentliga köprum. Att varuhuset var samtida med 
fabrikernas löpandebandprincip var ingen tillfällighet i samman-
hanget. Tvärtom. De signalerade båda ankomsten för en ny tid.

ET T FOLKHEMSKT PRISPARADIS
På 1930-talet skulle det i Sverige smyga sig in en orm i det annars 
så eleganta varuhusparadiset. Ormen, eller kanske snarare kat-
ten bland hermelinerna, hette Enhetspris Aktiebolaget EPA (med 
tiden blev det endast EPA AB). Enhetspriset betydde i EPAs barn-
dom att det bara fanns ett fåtal prislägen, med en krona som det 
högsta priset. Internationell förebild var den amerikanska låg-
priskedjan Woolworth, men i svensk tappning kom främst tyska 
Karstadt A.G. att tjäna som modell.  

På EPA fick man som kund ta del av den nya tekniken, bekanta 
sig med de nya varorna, åka en tur med den svindlande rulltrap-
pan (1934 kom den första i sitt slag i Sverige till Malmö), beställa 
en mjukglass, spisa de senaste plattorna och käka en hambur-
gare på EPA-baren. 

DRABBADES AV ANTISEMITISM
Men vägen till en självklar plats i det svenska folkhemmet var 
både lång och snårig för EPA-varuhusen. Förvisso fanns det vid 
1930-talets mitt hela 18 EPA-varuhus på olika håll i Sverige, men 
kritikerna mot enhetspriserna, ledda av Sveriges Köpmannaför-
bund, var minst sagt högljudda. I förbundets tidskrift Köpman-
nen skrev en professor Sven Helander i en artikel publicerad 1934: 
”Men ytterligare en sak tillkommer. Det är ett faktum, att inter-
nationellt betraktat, enhetsprisaffärerna i rätt stor utsträckning 
befinna sig i judiska händer.” Att han med det pekade finger åt 
svenska affärsmän som Joseph Leja, Josef Sachs, Herman Gustaf 
Turitz och dennes kompanjon Henning Schlasberg – samtliga av 
judisk börd – var allom bekant vid den här tiden. Kritiken mot 
enhetsprisaffärerna ledde till att Sveriges riksdag efter hela fem 
motioner gjorde en utredning i frågan (”EPA-utredningen”, SOU 
1935:63). På hederlig svensk utredningsprosa kom den fram till 
att det inte fanns någon som helst anledning att genomföra en 
lagstiftning mot enhetsprisföretagen. Tvärtom.

V A R U H U SV A R U H U S
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Nedan. Varuhuset i Karlskoga år 1975. 
Fotograf Holger Staffansson. Ur Åhléns 
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Den antisemitism som gjorde sig gällande mot framför allt EPA 
höll i sig fram till dess världskrigets vindar vände omkring 1943–
44. Det starka antijudiska trycket i Sverige vid den här tiden 
ledde till och med till att H.G. Turitz 1941 fick sparken från sitt 
eget företag.    

DET MODERNAS ENTRÉ OCH SORTI
Under krigsåren öppnade endast fyra nya EPA-varuhus i hela  
Sverige, men efter kriget tog EPA sats igen. När EPA fyllde 40 år 
1970 fanns det inte mindre än 108 EPA-varuhus i landet. Som om 
det inte räckte hade EPA startat 10 varuhus i Norge och Danmark. 
Vad var det då som låg bakom den här formidabla succén för EPA?

Vad EPA-varuhusen gjorde var att öppna dörrarna på vid gavel 
till ett spännande offentligt rum för i första hand barn och ung-
domar. Tidigare hade dessa bara kunnat besöka olika specialbu-
tiker i sällskap med vuxna, på EPA kunde de fritt ströva omkring 
ensamma eller gruppvis bland varorna utan att någon ifrågasatte 
deras närvaro.

För många kvinnor blev EPA-varuhuset en offentlig plats där de 
tryggt och utan manligt sällskap kunde gå och handla utan att 
vare sig behöva förklara sig eller be om ursäkt. 

Varuhuset erbjöd en otvungen vistelse och ett flanerande som tidi-
gare varit ett manligt tidsfördriv. På varuhuset tog nu den kvinn-
liga flanören sina första stolta steg. För väldigt många kvinnor 
blev EPA också ett sätt att komma ut på arbetsmarknaden. 
Biträdena på EPA – och det vimlade av dem – var genomgående 
kvinnor, och varuhuset som arbetsplats kom att etablera en ny 
typ av kvinnlighet.

På EPA kunde den som ville, på ett fritt och otvunget sätt, lära 
sig att konsumera i nya former. Lite grand stod EPA också för en 
möjlighet att prova på sådant som tidigare varit förbjudet. Men 
allra mest var nog EPA, i synnerhet den första tiden, en förmed-
lare av något nytt, av en modern tillvaro.

Vid mitten av 1970-talet hade tiden kommit ikapp EPA. EPA-varu-
husen hade gjort sitt när det gällde rationalisering, standardise-
ring och modernisering. Nu hade det moderna blivit omodernt. 
Andra konsumtionsmönster pockade på. I slutet av 1977 tog de 
sista EPA-varuhusen ned skylten för gott. •

Ovan. Det hundrade EPA-varuhuset i Sverige  
öppnades den 2 december 1965 i Falun.  
Fotograf Sven Jansson. Ur Hufvudstadens 
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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NORA GLASS. Det snart sekelgamla företaget Nora 
Glassfabrik tänker lite annorlunda än andra 
glasstillverkare. Deras glass finns bara en dag, 
sedan är bäst före-datumet förbi. Ända sedan  
1923 har man hållit hårt på detta kvalitetskrav.

Iskall     PASSION
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D
et är krigssommaren 1943. Många svenska 
män är inkallade för militära beredskaps- 
övningar, och världen är i oro. En som inte 
oroar sig är Gull-Maj Schollin, som nyss fyllda 
åtta ser fram emot en sommar på mormors 
glassfabrik i Nora. Trots krigsoron äter folk 

glass i solen. Gull-Maj berättar i dag att hon kände att man måste 
arbeta och hjälpas åt inom familjen. En viss barnslig upphets-
ning över att få daglig tillgång till något så avundsvärt som glass 
spelade förmodligen också in i entusiasmen. Hon fick dra med 
slickepotten och äta när hon hjälpte till att göra tomma glassbyt-
tor rena. Men det skulle gå rätt till. För Gull-Majs räkning ansök-
tes 1945 om tillstånd hos Barnavårdsnämnden så att hon kunde 
förvärvsarbeta lagligt som 10-åring. Detta godkändes.

FYRBARNSMOR MED NÄSA FÖR WÅFFLOR
Gull-Majs mormor Selma Gerdin flyttande till Nora från Gävle 1923 
med fyra barn mellan 12 och 16 år. Hon hade inte formellt skilt 
sig men separerat från sin man som var konstnär och saknade 
förmåga att försörja familjen. Raskt kavlade Selma upp ärmarna 
och startade Nora Bazaraffär som expanderade i takt med att 
hon förvärvade andra butiker som hon slog ihop med bazaren. 
Barnen sattes givetvis i arbete. Selma var sträng, krävande och 
arbetsam. Alla inom familjen fick uppgifter, som att veva glass-
maskin, hacka is eller annat som behövde göras. 
− Mormor var en sträng person såtillvida att arbetet var det vik-
tiga. Oavsett hur mycket man arbetade så jobbade hon tre gånger 
mer. De medarbetare som hon gillade blev som familjmedlemmar 
för resten av livet, berättar Gull-Maj.

Redan till sommaren 1923 införde Selma Gerdin nymodigheten 
nygräddade våfflor serverade med glass. Till en början var ”Vof-
flor”, ”Wofflor” eller ”Franska wåfflor”, som det brukade stå på 
skylten, huvudnumret. Runt 1930 tipsade en handelsresande 
som kom till affären om att en affär i Jämtland som sålde fan-
tastisk glass skulle lägga ner. Selma köpte verksamheten och det 
hemliga receptet som används än i dag. Glassen blev omtalad, 
och snart stod det även ”Glace” på skyltarna. Man sålde där folk 
samlades i och omkring Nora, på exempelvis lördagsdanser, 
marknader och idrottsevenemang. Som mest fanns fem vagnar 
och mobila glassbarer som reste runt. En permanent vagn fanns 
i Folkets park i Nora. 

Som säsongsarbetare anlitades främst hemmafruar som bakade 
våfflor och skolflickor som sålde.

Fram till 60-talet såldes bara vanilj- och smultronsmak i våffel- 
strutar, utan andra tillbehör. Det var enkelt och gick snabbt att 
sälja, köerna skulle hållas korta. När Gull-Maj var som mest erfaren 
kunde hon fylla fem våfflor med glass i taget, i en hand.
− Selma var inte så social så hon skickade fram de yngre att sälja. 
Men generös var hon. Vi fick 10 procent på bruttot, berättar Gull-Maj.

År 1929 blev Selma änka. Bazaren sålde hon 1936, då glassen tagit 
över mer och mer av affärerna.

1700-TALSTEKNIK PÅ 1920-TALET
På 1920-talet användes handvevade glassmaskiner som bygg-
de på uppfinningen Sorbetièren från 1751, en träbytta med en 
inre behållare för glassmeten. Mellanrummet packades med is 
och grovt salt, och glassen rördes i byttan tills den blev kall nog. 
Redan vid 1600-talets slut hade man funnit att en blandning av 
is eller snö och grovt salt kunde sänka temperaturen till minus 
15–20 grader. Glassmaskiner av denna modell tillverkades bland 
annat av Husqvarna vapenfabrik. På 1930-talet började man med 
motoriserad drift av glassmaskinerna. Gull-Maj minns: 
− Vi hade stora blåmålade träbyttor med gjutjärnskärl i mitten som 
skurades med grus för att de skulle bli riktigt rena. Remskivorna 
gick alltid sönder. >

Ovan. I samband med marknader användes en ambulerande glasskiosk 
med texten Glace bar. Bilden är från en marknad i Kumla på 1930-talet.  
Ur Åke Mossbergs Bildarkiv, Nora.

Vänster. Glassfabriken på Kungsgatan vid 1950-talets mitt. Grundaren 
Selma Gerdin-Idemo (1884–1963) med maken Evald Idemo (1883–1973) visar 
hur tillverkningen går till. Foto: Na-Nt. Ur Åke Mossbergs Bildarkiv, Nora.
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FAKTA:

Glass i Sverige
• I Sverige finns glasstillverkning belagt sedan 1700-talet, 
bland annat genom recept i Cajsa Wargs kokbok från år 1755.

• Från 1890 finns det första belägget på gatuförsäljning av 
glass i Sverige. År 1917 öppnade italienaren Pietro Ciprian en 
glasskiosk vid Sankt Eriksplan i Stockholm. Snart följdes han 
av andra glassförsäljare. På 1930-talet började Mjölkcen-
tralen tillverka glass, och 1935 lanserades Puckstången som 
den första glasspinnen i Sverige.

• År 1927 uppfanns den moderna glassmaskinen för mass-
produktion av glass.

   

För att det skulle bli glass behövde man alltså is på sommaren.  
I Nora köptes isen av gubbar som bärgade is från Norasjön vinter-
tid. Isen förvarades sedan i isolerade sågspånstackar i källare tills 
den behövdes. Den omfattande verksamhet som Selma bedrev på 
resande fot ute i landet, byggde på att hon lyckades med konst-
stycket att köpa in is och andra färskråvaror som grädde där glas-
sen skulle tillverkas och säljas. Utöver glass såldes annat ätbart, 
till exempel smörgåsar och mjölk. 

Glassmaskiner med modern kylteknik som inte var beroende av is, 
inköptes 1957 i samma veva som verksamheten övertogs av Selmas 
dotter Elsa. På 50-talet kom också nya krav på att mjölken skulle 
vara homogeniserad, alltså att mjölkens fett splittras så att alla 
fettkulor blir små och inte stiger till ytan. Då var det slut på resan-
det, de moderna maskinerna kunde man inte resa omkring med. 
Ändå blev det mer året-runt-verksamhet efter Elsas övertagande.

Dagsfärsk glass har uppenbara begränsningar vad gäller distri-
bution. Det har gjorts ett par försök att tillverka glass som går att 
distribuera i vanliga frysdiskar, men det har inte varit framgång-
srikt. Efter att Elsa tog över 1957 tyckte Gull-Maj att de skulle 
utvidga, men tiden räckte inte till. Folk kom långväga ifrån till 
Nora så affärerna gick tillräckligt bra ändå.

VIOL-FANATIKER MED EGEN TELEFONKEDJA
De nuvarande ägarna, Anders och Lena Kadesjö samt Maria 
Björklund är de sjätte i ordningen. De köpte företaget 2008, pre-
cis när den nuvarande fabrikslokalen stod klar mitt inne i Noras 
gamla stadskvarter.

Säsongen för Nora Glassfabrik varar från slutet av april fram till 
en vecka in i september. Som mest har de 35 säsongsanställda, 
främst skolungdomar från trakten. Varje dag säljs dagsfärsk glass 
i tre smaker: vanilj, hasselnöt och en tredje smak som varierar. 
En del smaksätts med egna, lokalt producerade koncentrerade 
sylter, som till exempel rabarber, lingon, blåbär och svarta vinbär. 

Emellanåt är dagens smak viol, och då gör man ett undantag från 
regeln att bestämma dagens smak först på morgonen. Just viol-
smaken har ett hundratal fanatiska beundrare som informeras 
via mail, telefon eller SMS dagen innan sedan 13 år tillbaka.

KVALITET VIKTIGARE ÄN EXPANSION 
Nora Glassfabrik är ett litet företag som överlevt i snart 100 år 
på att satsa på kvalitet, vilket tvingar verksamheten att vara 
småskalig.
− Vi förvaltar en historia, och vi lever på det, säger Lena Kadesjö 
under en glassleverans som sker medelst promenad med pirra 
till det pittoreska kaféet Strandstugan.  
− Sedan i fjol har vi tre försäljningsställen i Nora. Nu handlar det 
om att få bra snurr på de ställena. Vi säljer även äppelmust och 
kaffe under eget märke i liten skala.

Glassen är ett slags mellanting mellan den hårdfrysta glass man 
oftast äter, och mjukglass. Den saknar iskristallerna hos hård-
glassen, och man slipper den slippriga industrisötman hos mjuk-
glassen. Glassen smälter lite snabbare än vanlig kulglass.
− Det måste ju vara en viss mjukhet i glassen för att smakerna ska 
komma fram, annars kan man ju lika gärna suga på en djupfryst 
torsk. Jag tycker att de nuvarande ägarna har återställt glassen 
som jag minns den från min tid, säger Gull-Maj Schollin. •

N O R A  G L A S S N O R A  G L A S S

Höger. Dagens glassfabrikörer transporterar 
den dagsfärska glassen på samma sätt som 
förr. Foto: Eva Hildén Smith.
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F R Å G A  O S S

FRÅGA OSS
H A R D U O C K S Å E N F R ÅG A  O M  F Ö R E TAG S H I S T O R I A? 
KO N TA K TA R E DA K T I O N E N@F O R E TAG S H I S T O R I A . S E

FRÅGA: I varje nummer av Företagshistoria har ni ju med en fin gammal reklamaffisch, men när började man göra reklam egentligen? 
Och hur? / Anders
 
SVAR: Reklam har funnits långt tillbaka i tiden. Egypterna gjorde affischer av papyrus, och i Pompeji salufördes olika tjänster direkt på 

väggarna, exempelvis Eupemus stecus e fundo et rota: Eupemus säljer gödsel och en drejskiva. Andra sätt att marknadsföra sig på var att 

använda symboler för att upplysa om sin verksamhet. En skomakare kunde till exempel ha en skylt föreställande en sko utanför sin verkstad. 

I och med tryckfrihetsförordningen i Sverige 1766 dyker de första tidningsannonserna upp. De första tidningsannonserna var mest informa-

tion om producenten och produkten. När Sofia Gumaelius 1877 öppnade sin annonsbyrå i Stockholm utvecklades annonserna ytterligare, nu 

började det göras moderna annonser med visuella inslag och sloganer.

I Sverige börjar konstnärliga affischer gjorda av kända konstnärer att användas. År 1892 beställer Stora Bryggeriet i Stockholm ett antal 

reklamaffischer, en av dessa affischer ritas av Albert Engström. Annonseringen i Sverige ökar i och med industrialismen som gör det möjligt 

att framställa produkter i en allt högre takt varvid konkurrensen om konsumenterna hårdnar. De konstnärliga affischerna med fina detaljer 

överges ganska snabbt för att ge utrymme för mer iögonfallande affischer med kraftiga färger och enklare linjer. Genombrottet för den svenska 

moderna affischkonsten kommer 1913 när Lydia Skottberg vinner Svenska dagbladets affischtävling. 

Jenny Stendahl, arkivarie hos Centrum för Näringslivshistoria.
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K RÖ N I K A

I  S O M R A S  VA R  M I N  F RU  O C H  J AG  på en härlig middag hos goda vänner i Sörmland och fick då tillfälle att beträda anrik 
mjölkhistorisk mark. Platsen var gården Nådhammar, ett utmärkt exempel på hur man kan berätta näringslivshistoria utifrån ett 
gods.  År 1857 hade gården kommit i familjen Lidholms ägo, och 1875 byggdes själva mangårdsbyggnaden. Wilhelm Lidholm lät i 
mitten av 1800-talet uppföra en av Sveriges största ladugårdar och brodern H.A. ett mejeri. H.A. var en pionjär i att börja använda 
ismetoden för att separera grädde från mjölk – De Lavals separator, som kom något decennium senare, förhöll han sig dock kallsin-
nig till. Produkterna hade hög kvalitet, och rörelsen växte med mjölkbutiker (s.k. Nådhammarsbodar) och mejerier i Stockholm.

Stockholms mjölkhandel var vid denna tid helt oorganiserad. Bröderna Lidholm startade därför ihop med två kompanjoner 
1880 även Stockholms Mjölkförsäljnings AB. H.A. Lidholm (som med tiden helt tog över verksamheten) kom att ha en omfattande 
grädd- och smörexport till England. Han var vidare en pionjär vad gällde att förbättra den dåliga hygienen och tog fram bakteriefri  
”kontroll- och barnmjölk”. Då H.A. Lidholm gick bort 1904 ärvdes gården och bolaget av hans svärson Fredrik A. Bentzinger, en 
tysk affärsman som tidigare drivit det mejeri Lidholm samarbetade med i England. År 1915 ombildade Bentzinger mejeriföre-
taget till Lantmännens mjölkförsäljningsförening u.p.a. – som med tiden fick namnet Arla. Då hade han redan sålt Nådhammar, 
men herrgården fortsatte att ha näringslivskoppling. Den köptes 1907 av Sven Carlsson som var entreprenör och uppfinnare, 
och som arbetat tio år med oljeutvinning för bröderna Nobel i Baku. 

Carlson satt i hela tolv bolagsstyrelser, bland annat för det då nygrundade Astra. Redan efter 
tio år köptes herrgården av en annan industriman, Martin Waldenström, vd för Gränges-

bergsbolaget och LKAB, styrelseledamot i bland annat SAF och Sveriges industriförbund och 
medlem av Bilderberggruppen. I familjen Waldenströms ägo förblev Nådhammar till 1990 

då gården köptes av Spendrups Bryggeri AB. Sedan dess har dåvarande vd:n Jens Spendrup 
bott på corps-de-logiet. Historiens nycker gjorde att det alltså blev fortsatt Gränges-

bergsanknytning, fortsatt dryckesanknytning (fast öl i stället för mjölk) och fortsatt 
en ”godsherre” som satt i arbetsgivarorganisationens styrelse.

I dag omger böljande kornåkrar Nådhammar, korn som mältas och blir till 
läckert svenskt öl. Några bölande kossor ser man däremot inte i den anrika 
ladugården. Mjölkproduktion har varit olönsam länge, och 1999 gav man 
upp att hålla kor. Ett märke från Arla på bakdörren är det enda som min-
ner om historien, medan själva ladugården i stället blivit ett storstilat rid-
hus för lipizzanerhästar, vilka numera föds upp på gården. Historien har 
gått från mjölk och kossor till öl och lipizzaner. •

JORDBRUK. På sistone har de svenska mjölkböndernas allt svårare situation upp-
märksammats i pressen. Många bönder går nu med förlust på verksamheten,  
och allt fler ladugårdar töms på sina kor.  

FRÅN KOSSOR 
till lipizzaner

51

FO
TO

: E
V

A
 H

IL
LD

ÉN
 S

M
IT

H

Edward Blom är en tv-personlighet och skribent med särskild 
inriktning på matens, dryckens och näringslivets kulturhistoria. 
Vid sidan om anställningen i eget bolag är han även knuten till 

Centrum för Näringslivshistoria som fellow writer.
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Medarbetarna på Centrum för Näringslivshistoria  
väljer ut sina personliga favoriter bland arkivens skatter. 

U R  A R K I V E T

TEXT JESSICA WAHLÉN, ARKIVASSISTENT  
HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA
BILD UR BRANDFÖRSÄKRINGSVERKETS ARKIV 
HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA

SPÄNNANDE FÖRSÄKRINGSBREV
Centrum för Näringslivshistoria håller på med ett stort uppdrag att skanna och registrera Brandverkets allmänna brand-
försäkringar. Bland alla tusentals försäkringar hittar vi försäkring nr 73693 Mårbacka. Den tecknades den 25 augusti 1938 
i Östra Emterviks socken, Fryksdals härad i Värmlands län med underskrift av självaste doktor Selma Lagerlöf. Försäkrin-
gen gäller i 24 år. Två år senare dör Selma, och 1944 går försäkringen över till Mårbackastiftelsen.  

I försäkringshandlingarna hittar man även en enkel karta på hur husen låg. Därefter kommer beskrivning och värder-
ing. Här kan man läsa hur husen är uppförda och inredda.

UR FÖRSÄKRING 73693:
• Handelslokal och bostadshus, på betongsockel i tvenne våningar, varav undre våningen är uppförd av tegel, 
 och den övre av plank, bräder och masonit.

• 1:a våningen innehåller: förstuga med trappa till övre våning, rum för värmepannan, handelslokal, 
 lagerrum och lagerkällare, allt i samma plan.

• 2:a våningen innehåller hall, kök och 2 rum.

• I undre våningen äro golven av cement, dels klädda ifö-plattor, väggarna äro putsade och oljemålade. 
 I rummet där värmepannan är placerad är jämtväl taket putsat.

• I övre våningen äro väggarna i hall och kök klädda med vallbord och målade och rummen tapetserade. 
 Samtliga tak äro spända med papp.

• På husets östra sida finns en veranda som sträcker sig nästan utmed husets hela längd, av stolpar och räckverk, 
 med golv av cement och yttertak av ikopalpapp. På västra sidan mindre utbyggnad över butiksingången, 
 med golv av cement och yttertak av ikopalpapp.

• Elektrisk kraft för belysning finnes.

I handlingarna finns även en beskrivning av den elektriska starkströmsanläggningen. Vårt arbete med skanning och 
registrering av brandverkets akter har på gått under ca 1,5 år och börjar nu bli klart, vilket innebär att materialet blir 
sökbart och lättillgängligt för forskare.
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U R  A R K I V E T
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SVENSK LUFTFART 1900–1951.  

CIVILFLYGET, PRIVATA AKTÖRER & OFFENTLIGA 
INTRESSEN   

J A N  O T T O S S O N   

Gidlunds förlag

Utvecklingen av det svenska flyget startades av en 

samling entusiaster i Svenska Aeronautiska Säll-

skapet som bildats 1900. De började flyga, bygga 

flygplan och starta flygbolag. Men staten var inte 

intresserad. Flygbolagen fick inga subventioner 

och tvingades snart lägga ner. Först 1924 när AB 

Aerotransport, ABA, bildades, fick Sverige ett flyg-

bolag som lyckades överleva. Det fick statliga sub-

ventioner och hade dessutom stöd av tyska Jun-

kers. År 1935 förstatligades ABA. Ny ordförande 

blev SJ-chefen Axel Granholm som var mån om 

att flygets biljettpriser inte skulle hota tågtrafiken. 

Så ABA hade det tufft. Men politikerna svängde, 

och 1942 tog bland andra statsminister Per-Albin 

INGENJÖRER BERÄTTAR 

PE R J E R K E M A N  

Carlsson Bokförlag

Sju ingenjörer berättar hur de kring sekelskiftet 

1900 utvecklade produktionen av sulfit – och 

senare sulfat – för tillverkning av pappersmassa. 

Det är berättelser som innehåller många svårbe-

gripliga tekniska beskrivningar, men här finns 

också intressanta skildringar av djärva, och 

ibland katastrofala, experiment som förbättrade 

produktionen. Men alla slog vakt om sina fram-

steg. Konkurrenter släpptes inte in. Och om de 

gjorde det fick de betala. Vid ett tillfälle beta-

lade en besökare 1 000 kronor per minut som 

han betraktade nyheten. (Årsinkomsten för fab-

rikens arbetare låg då kring 800–900 kr.) Man 

arbetade i 12-timmarsskift under primitiva förhål-

landen. Barnarbete var vanligt, säkerheten i bästa 

fall bristfällig och miljötänkandet obefintligt. 

 Berättelserna skildrar grundartiden inom 

en av Sveriges basindustrier. De har samlats in av 

Sveriges Pappers- och Cellulosaingeniörsförening 

(SPCI), och många kommer att tacka den för det. 

/ Börje Isakson

EN BANKDIREKTÖR MED SKÄGG    
 
K A R L - H E N R I K PE T T E R S S O N  

Ekerlids förlag

När Karl-Henrik Pettersson 1978 blev bank-

direktör överraskades många av hans bak-

grund: planeringschef på Industrideparte-

mentet. Där hade han bland annat varit djupt 

involverad i de industrikriser som präglade 

1970-talet. Men han hade bankerfarenhet. Mel-

lan 1967 och 1970 var han assistent till Jan Wal-

lander, då vd för Sundsvallsbanken, senare leg-

endarisk chef för Svenska Handelsbanken. Det 

är detta och den förvandling som sparbankerna 

genomgick under 1980-talet som han skildrar. 

Och, inte minst, fastighets- och finanskrisen 

som 1991 tvingade honom att avgå som bank-vd.  

 Med erfarenhet från olika maktcentra ger 

Karl-Henrik Pettersson intressanta insiderskil-

dringar från några av de mest dramatiska ekon-

omiska kriserna i Sverige. Samtidigt pekar han 

ut de systemfel som han anser orsakade dem. 

/ Börje Isakson

R E C E N S E R A T R E C E N S E R A T
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Hansson initiativ till bildandet av ett nytt, privat 

(!) flygbolag, SILA (Svensk Interkontinental Luft-

trafik AB). Den 13 juni 1945 genomförde SILA sin 

första USA-flygning – med en ombyggd version 

av ett amerikanskt bombplan, Boeing B-17, som 

nödlandat i Sverige under kriget. Då hade Sverige, 

Norge och Danmark inlett förhandlingar om 

flygsamarbete. Och den 1 augusti 1946 var avta-

let om att bilda det som blev Scandinavian Air-

lines System, SAS, klart. År 1948 gick ABA och 

SILA samman, och 1950 övertogs bolaget av SAS. 

 Professor Jan Ottossons svenska flyghistoria 

är gedigen utan att vara tung. Och den är extra 

intressant eftersom han också skildrar det sam-

spel mellan privata aktörer och statlig intressen 

som till sist ledde fram till den unika konstruk-

tionen SAS.

/ Börje Isakson

KLÄDER, SHOPPING OCH FLÄRD:  
MODEBRANSCHEN I STOCKHOLM 1945–2010 

C A R I N A G R Å B AC K E  

Stockholmia Förlag

På ett halvsekel har den svenska klädindustrin 

förändrats i grunden. Ur textilbranschens 

aska efter krisåren på 70- och 80-tale reste sig 

en ny generation av konfektions- och mode- 

företag på helt nya premisser. Omställningen  

från industriell produktion av kläder för en 

nationell marknad, till handel med kläder 

under egna varumärken på en global marknad, 

är del av den större berättelse som handlar 

om Sveriges strukturomvandling och den 

internationella övergången från industrisam-

hälle till tjänste- och serviceekonomi. I denna 

process försköts också beklädnadsindustrins 

svenska hemvist från Västsverige, där mycket 

av tillverkningen tidigare skett, till Stockholm, 

som stärkte sin position som modehuvudstad.  

 I en ny bok väver ekonomhistorikern Carina 

Gråbacke samman berättelsen om ”det svenska 

modeundrets” historiska rötter med den om Stock-

holms utveckling till modestad. Kläder, shopping 

och flärd: Modebranschen i Stockholm 1945–2010 

är en mycket läsvärd bok, full av nya insikter om 

ett ämne de flesta av oss finner välbekant men 

få satt sig in i. Gråbacke skriver rakt och enkelt 

om hur kedjeföretag som Kapp-Ahl och Hennes 

konkurrerade ut de traditionella ekiperingsbutik-

erna. Hon visar hur H&M blev multinationellt och 

i sin tur plantskola för en generation av framgång-

srika märkesföretag. Men hon vill mer än så: hon 

vill visa hur mode skapas i en samverkan mellan 

kommers, kultur och konsumenter. Denna breda 

ansats är bokens främsta tillgång, och Gråbackes 

skildring av Modestockholm speglar både modein-

dustrins globalisering, massmodets etablering och 

Sveriges modernisering. Rekommenderad läsning! 

/ Anders Houltz

TORSTEN KREUGER  

1884–1973  
 

M AG N U S U L L M A N 

Bokförlaget Magnus Ullman

Magnus Ullman är advokat i Stockholm. Hans 

hobby är att skriva böcker, främst i historiska 

ämnen. Han har bland annat skrivit om en rad av 

våra mest framgångsrika första generationens 

affärsmäns liv och leverne i slutet av 1800-talet och 

framåt. Porträtten är samlade i böckerna ”Så levde 

de”, och ”Så levde de. Del II”, båda tyvärr slutsålda.  

 Ullmans senaste bok handlar om Ivar 

Kreugers yngre bror Torsten, ”affärsmannen, 

tidningsmannen, rättskämpen, naturvännen 

och båtentusiasten”. Torsten Kreugers liv var 

växlingsrikt (om än inte lika dramatiskt som 

broderns), fyllt av stora ekonomiska framgångar 

men också motgångar. Han var en mycket skicklig 

affärsman och byggde snabbt upp en betydande 

förmögenhet. Men efter Kreugerkraschen drab-

bades Torsten av det Kreugerhat som utbröt i 

landet. Han gjorde stora ekonomiska förluster 

och dömdes i det så kallade Högbroforsmålet till 

ett års straffarbete. En mycket omtvistad dom.  

Men han reste sig, gjorde nya framgångsrika 

affärer och dog som en förmögen man.  

 Ullman skriver kunnigt och engagerat, och 

boken innehåller ett intressant bildmaterial. 

/ Stellan Björk

R E C E N S E R A T
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FÖRETAGSQuizet
Testa dina kunskaper om näringslivshistoria!

FÖRETAGET  1957 byttes K:et  
i företagsnamnet  

till ett C.

Sedan 1995 säljer 
företaget sina varor 
bland annat via sin 
egen butikskedja 

Home.

Hans Werthén 
tjänade som vd och 

därefter som  
styrelseordförande  

i sammanlagt 
nästan 25 år.

En annan minst  
lika känd förgrunds-

figur är Axel  
Wenner-Gren

Detta svenska 
företag är världs-

ledande inom  
tillverkning av  

vitvaror.

PROFILEN Är sedan 1996  
ledamot av  
Ingenjörs- 

vetenskaps- 
akademien.

Innan karriären 
inom näringslivet 
var hon general-

direktör för  
Verket för hög- 
skoleservice och 

Riksskatteverket.

Sitter i dag som 
styrelseordförande 
i Svenska Spel och 
AFA Försäkring.

Var verkställande 
direktör för  

Systembolaget  
åren 1999–2006.

Bor i dag på gården 
Övre Torp i 

Södermanland 
tillsammans med 
Sveriges förrförre 

statsminister.

ÅRTALET Måltipset lanseras 
av Svenska Spel.

Det första riktiga 
datorviruset sprids 

på Apple-datorer via 
disketter.

Sveriges riksdag 
röstar ja till utveck-
ling och produktion 
av JAS 39 Gripen.

Filmen E.T. har 
premiär och blir 

snabbt årtiondets 
mest framgångsrika 

film. 

Argentina invaderar 
och ockuperar  

Falklandsöarna.

PRODUKTEN Lanserades i Sverige 
 1958. Inspirationen 

kom från en  
amerikansk förlaga, 
som sägs ha varit en 
favorit hos Richard 

Nixon.

På grund av tem-
peraturkänsligheten 

och transport- 
svårigheter såldes 
den till en början 

bara i Stockholms-
området.     

Varumärket ägs  
av Arla.

Varumärkesnamnet 
är troligen hämtat 
från spanskans ord 
för ost. Produktens 

namn är ett exempel 
på ett så kallat 
 varumärkesord. 

På engelska kallas 
osten vanligen för 

cottage cheese.

ORTEN Staden grundades 
1621 av Gustaf II 

Adolf.

Bland stadens  
mellanstora företag 
hittar man herrkon-

fektionsföretaget 
Oscar Jacobson och 

juicetillverkaren 
Brämhults.

Kända profiler från 
staden innefattar 

bland andra  
Martin Lorentzon, 

Sven Salén och förre 
statsministern  

Ingvar Carlsson.

I dag är det post-
orderföretagen som 
dominerar stadens 

näringsverksamhet. 
Här har Ellos,  

NetOnNet och 
Hobbex sina säten.

Textilstadens en 
gång så framstående 
tillverkning av tyger 

har mestadels  
flyttat utomlands.  

Textilhögskolan 
finns alltjämt kvar.

Företaget: AB Electrolux Profilen: Anitra Steen Produkten: Keso Årtalet: 1982 Orten: Borås.

FRÅGEKONSTRUK TÖR GUSTAV SVENSSON 

F Ö R E T A G S Q U I Z E T I  N Ä S T A  N U M M E R
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I  N Ä S T A  N U M M E R

SVERIGES ENDA TIDSKRIFT OM

näringslivets 
historia
   SPECIALPRIS FÖR SVD:S LÄSARE
TECKNA EN PRENUMERATION PÅ FORETAGSHISTORIA.PRENSERVICE.SE
UPPGE INTERNETKOD: 3321008

4 nr för 199 kr

FÅ DEN SOM PAPPERSTIDNING DIREKT HEM I BREVLÅDAN

ORD.PRIS 249 KR

NÄSTA NUMMER AV 
FÖRETAGSHISTORIA 
UTE DEN 1 DECEMBER

I  N Ä S T A  N U M M E R

Flottare, dragare  
& sumprunkare 
Vi tar en titt på några yrken och titlar från en svunnen tid.

JULDRYCKEN FRAMFÖR ANDRA
Det alkoholfria ”julölet” som 

blev en dundersuccé.

INTE BARA HJÄLMAR
Malungsföretaget Jofa 

förvandlade skräp till guld.
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R E K L A M K L A S S I K E R

I detta nummer:

Reklamkampanj från 1949 för att få fler att använda grädde.

Ur Arla Foods arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Arla firar 100 år!
Katarina på Källsby gård, en av 3385 Arlabönder.

Rosa har varit det populäraste  

konamnet ända sedan 1915.

Elin Rydström på Lovön,  en av 396 Arlabönder  i Mälardalen.

Arla Köket®, 
provlagad matinspiration.

Förpackningen har varierat, 
innehållet har varit detsamma.
Den här kom 1958.

Ekomjölken såg dagens  
ljus 1991 och är idag  
populärare än någonsin. 

Supermodellen Emma lanserar  minimjölk som ett superfood 1990.

Jordgubbsfilen  
revolutionerade  

mejerihyllan 1997.

Så 80-tal.

Naturens egen sportdryck.

1915 2015

I år är det hundra år sedan några kloka 
svenska mjölkbönder gick samman för att  
sälja sin mjölk. På Hotell Kronprinsen i  
Stockholm lades 1915 grunden till det som 
kom att bli kooperativet Arla, som idag är  
både lokalt och globalt. Fortfarande med  
bönder som ägare. Fortfarande med samma 
syfte som för 100 år sedan, att sälja mjölken   
   och ge tillbaka förtjänsten till bönderna. 

        För oss på Arla är mjölken en gåva från    
          naturen som vi är väldigt rädda om.  
           Under åren som gått har vi utvecklat  
           många naturligt goda och nyttiga  
          mejerivaror som blivit en självklar del  
        av dagens alla måltider. Vi jobbar hårt  
     för att göra vägen till Sveriges matbord  
så god som möjligt och det är vi extra stolta 
över. Det är självklart för oss att visa omtanke 
om både djur och natur. Svenska kor får beta 
gräs i öppna landskap och varje gång du väljer 
Arla, så gör du något bra för en Arlabonde 
nära dig. För visste du att sju av tio svenskar 
har en Arlagård som sin närmaste mjölkgård? 
Eller att vi är världens största producent av 
ekologiska mejeriprodukter? På arla.se kan du 
läsa mer om vår 100-åriga historia, 
våra ägare mjölkbönderna, våra  
produkter och dessutom ta  
del av matinspiration och  
mycket mer.

Nu höjer vi mjölkglaset och  
skålar för ett helt sekel  
tillsammans. Vi ser fram  
emot minst hundra år till.  

Yoggi® lanserades 1971  
och Crème Fraiche 1982. 

Mejeriet på Dalagatan i Stockholm  
stod klart 1921, och var verksamt 
i drygt 60 år.

Den randiga förpackningen 
kom 1992. 


