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JAN OTTOSSON & LYNN KARLSSON

Inledning

I samband med att professor Mats Larsson fyllde 60 år, beslöt sig kollegorna
vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, att anordna ett
seminarium, där olika aspekter kring familj och företagande skulle belysas.
Seminariet ägde rum i oktober 2013, vid Uppsala universitet, betitlat ”Familjer
– företagande, entreprenörskap och finans. Ett seminarium i samband med
professor Mats Larssons 60-årsdag”. Denna skrift är en dokumentation, baserat
på utskrifter av de anföranden som hölls vid seminariet, liksom redigerade
versioner av den efterföljande diskussionen. Ulf Olssons bidrag har tidigare
publicerats vid Institutionen för ekonomisk historia, Skriftserie, 2013. Därefter
har den transkriberade debatten infogats. I vissa fall har ljudupptagningens
kvalitet inte möjliggjort att alla åhörare som gjorde inlägg namngetts.
Vår förhoppning är att denna skrift ska kunna ge inspiration och kanske
även bidra till den debatt som förs kring företagshistoria. I den nedanstående
förteckningen återfinns ett urval av Mats Larssons publikationer.
Fil dr Kristina Lilja, fil dr Karin Ågren, docent Tom Petersson, fil dr Lars
Fälting, professor Lars Magnusson, professor Maths Isacson, fil lic Lynn
Karlsson, professor Ylva Hasselberg, professor Jan Ottosson samt doktorand
Henric Häggqvist har samtliga varit verksamma i den arbetsgrupp som förberedde och genomförde seminariet. Karin Ågren fotograferade vid seminariet
och har redigerat dessa bilder.
Institutionen ber att särskilt få tacka VD Alexander Husebye och Centrum
för näringslivshistoria, som bidragit till att göra seminariet och dokumentationen möjlig. Ett stort tack till alla som medverkade till att denna skrift och
seminariet kunde genomföras.
Uppsala i januari 2014
Jan Ottosson och Lynn Karlsson
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Professor Mats Larsson – publikationer i urval
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JAN OTTOSSON

Introduktion

Varmt välkomna allihop och jag hälsar särskilt Mats Larsson såklart extra
varmt välkommen. Mitt namn är Jan Ottosson, jag är professor på institutionen
och vi möts ju idag för att uppvakta Mats i samband med hans 60-årsdag,
som i och för sig ägde rum i september 2013, men Ekonomisk historiska
institutionen, vi vill ta tillfället i akt att särskilt uppmärksamma och fira Mats
för de insatser som han ju gör för institutionen och vi har valt att göra detta
i form av ett seminarium och ett efterföljande samkväm som vår present till
Mats och vi har valt att betitla det här seminariet: ”Familjer, företagande,
entreprenörskap och finans, ett seminarium i samband med professor Mats
Larssons 60-årsdag”. Det finns goda skäl till den här titeln, tycker vi. En hel
del av det som Mats har pysslat med i olika sammanhang har bland annat rört
frågor om familjeföretagande och vi tyckte att det kunde vara lämpligt.
Naturligtvis är det så att Mats med sin långa bakgrund i ämnet har hunnit
med en hel del och jag tänkte ta tillfället i akt att ta upp några av de här sakerna:
förutom det som han är till vardags, professor och prefekt på institutionen, så
är han ju också föreståndare för UCBH, Centrum för Business History, och
också författare till ett stort antal böcker inom företagshistoria, presshistoria
försäkringshistoria, bank- och finanshistoria och brukshistoria och vi minns
särskilt Bredsjö bruk, hans avhandling från 1986. Nu aktuella forskningsfält
innefattar bland annat patentfrågor. Vi kunde naturligtvis också notera det
stora internationella kontaktnät som Mats har genom den nyss genomförda,
mycket lyckosamma Business History konferensen här i slutet på augusti med
mer än över 170–175 deltagare från ett stort antal länder.
Mats har också en lång bakgrund i akademien, han har varit bland
annat professor vid Högskolan Dalarna och från 2001 professor här vid
universitetet. Ett stort antal doktorander har haft dig som handledare, många
studenter har du mött både på grundutbildning och högre nivåer. Du har varit
verksam också i olika typer av andra sammanhang, Riksbankens Jubileumsfond, Handelsbankens forskningsstiftelser för att bara nämna några av
de engagemangen. Därtill bör också nämnas uppbyggnaden av UCBH, ett
tvärvetenskapligt centrum för forskning i företagshistoria, under en lång rad
av år som ju också har krävt otroligt mycket energi, men som har gett mycket
god utdelning. Så vi tycker att det här naturligtvis är väldigt roligt att vi får
tillfälle att på det här sättet uppvakta dig idag. Naturligtvis är det så också att
jag särskilt vill ta upp många år av ömsesidigt utbyte ända sen bankprojektets
17

dagar i slutet på 1980-talet under professor Håkan Lindgren och biträdande
professor Ragnhild Lundströms ledning. Det har varit jättekul att få umgås
under så lång tid.
Ni ser programmet för idag, men innan vi går in på programpunkterna
så tänkte jag faktiskt ta upp en sak. Jag vill också tacka naturligtvis alla
kollegor på institutionen som har varit med och gjort det här seminariet, det
här symposiet och efterföljande buffé möjligt. Så jag vill bara hälsa er alla
och prorektor varmt välkomna till den här eftermiddagen och kvällen till Mats
Larssons ära.
Den första föredragshållaren är professor Lars Engwall från Företagsekonomiska institutionen. Varmt välkommen.
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LARS ENGWALL

Rubens rötter

Tack så mycket! Det är en stor glädje att få vara här och att vara den förste
talaren på detta seminarium till Mats Larssons ära. Särskilt hedrande känns
det ju eftersom jag är den ende företagsekonomen som håller föredrag. Jag
ser det som ett tecken på de goda relationer som rått mellan våra institutioner
sedan 1958 då min företrädare, Sune Carlson, fick inkvartera sig i köket hos
Karl-Gustaf Hildebrand i Skandalhuset. Det var så det började. Alla har vi
varit små.
Jag ska tala över ämnet Rubens rötter och det är kanske är en och annan
som tror att det här ska bli ett konsthistoriskt föredrag om den kände målaren
Peter Paul Rubens. Det är dock en svensk med förnamnet Ruben, som jag ska
tala om. Han föddes den 17 juni 1895 i en församling som heter Raus söder
om Helsingborg. Rubens far var målarmästaren och färghandlaren August
Andersson och hans mor hette Mathilda.
De ses på bilden nedan tillsammans sina tre barn, av vilka Ruben står till
vänster i keps. Ruben kom senare att gå vidare till studier och tog studenten
i Helsingborg 1915. Därefter, som brukligt var på den tiden, inkallades han
till militärtjänst. Den ledde till
hans första kontakter med nationalekonomi. Han hade nämligen
en kamrat där som hade intresserat sig för nationalekonomi och
denne satte en del skrifter i hans
händer. Det gjorde att han fick en
håg för nationalekonomi och att
han sökte till Handelshögskolan i
Stockholm.
Handelshögskolan hade startat under mycket provisoriska
förhållanden 1909 i en byggnad
som hette Hotell Brunkeberg, på
den plats där Riksbanken nu ligger. Som student där tog Ruben
ett stort intryck av Eli Heckscher.
Det ser därför ut som en tanke att
vi senare i eftermiddag kommer
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att få höra mer om denne förste professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
I Handelshögskolans arkiv finns Rubens uppsatser i handelsteknik (dåtidens företagsekonomi), nationalekonomi och ekonomisk geografi. Av dessa
anknyter de två första väl till detta seminariums titel. I handelsteknik handlade
uppsatsen om förbindelser mellan avdelningskontor och huvudkontor i en
bank, någonting som i högsta grad fortfarande är aktuellt i dessa dagar. I nationalekonomi var ämnet utvecklingen av Sveriges interlokala banker, medan
han i ekonomisk geografi skrev en uppsats om höstveteförädling i Sverige.
Bakgrunden till den senare är av allt att döma att han hade haft vissa planer
på att gå den agrara banan innan han kom underfund med att ekonomi var det
som skulle bli hans karriär.
Efter Handelshögskolan blev Ruben anställd på Stockholms Enskilda Bank
och var där i några år. Men som han själv har sagt i en intervju, förstod han
snart att de högre befattningarna var reserverade för personer som hade namnet Wallenberg. Han sökte sig därför från banken och hamnade istället på en
organisationsavdelning inom SLT. Där kom han arbeta med en man som hette
Carl Ramström i det som kallades organisationsavdelningen, som i princip
var en konsultverksamhet. I den annons från Nordisk Tidskrift i Organisation,
som visas i bilden nedan kan man, förutom Ruben Andersson, lägga märke
till Gerhard Törnqvist som då var hans studiekamrat på Handelshögskolan.
De kom att betyda mycket för varandra under de kommande åren som jag
kommer att visa senare.
Redan i den första årgången av nämnda tidskrift medarbetade Ruben
med artikeln ”Några synpunkter på organiserandet av ett tidningsföretag”.
På så sätt finns ytterligare en anknytning till dagens jubilar, eftersom också
tidningsföretag har varit en del i hans forskning. Den här artikeln innehåller
slutord som rätt så mycket är ett budskap som präglade Ruben under hans
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livstid: ”Besparing av produktivkrafterna, kapital och arbete, vid uppnående
av ett givet resultat är ett tillämpande av den ekonomiska principen. Detta är
utgångspunkten för allt ekonomiskt tänkande och handlande och är, som i
början av denna uppsats framhållits, organisationens medel och mål.” Det är
formuleringar som man också idag kan höra från både konsulter och direktörer.
1920 kom Ruben och hans kamrat Gerhard Törnqvist att få var sitt
stipendium från Handelshögskolan för att kunna genomföra studier vid
Colombiauniversitetet i New York. Under den här studietiden intresserade
de sig särskilt för Scientific Management (med kursen ”The Principles and
Practices of Factory Management”), men de gick också igenom ett stort antal
andra kurser såsom
•
War and Economic Dynamics
•
Personnel Management
•
Advanced Business Organisation and Administration
•
Psychology of Advertising and Selling
•
Vocational and Industrial Psychology
•
Economic Geography and Foreign Trade Problems
•
Corporation and Trust Problems
Men det var som sagt Scientific Management som var deras stora intresse
och för att få ytterligare kunskaper om denna rörelse gjorde de, liksom många
studenter som har varit i USA, studieresor. Dessa förde dem som längst västerut till Chicago. För resorna fick de hjälp i kontakterna med företag genom
Taylor Society, något som de berättade för Eli Heckscher i ett brev på följande
sätt: ”Taylor Society (a society for the promotion of science in management)
och dess direktör Professor Person, voro vänliga nog att hjälpa oss att lägga
ut resrouten samt att ge oss introduktionsbrev till lämpliga företag. I Philadelphia besökte vi sålunda The Link Belt Company, ett av de tidigast Taylororganiserade företagen, samt Curtis Publishing Company.” Resan företog de i
den bil som visas i bilden nedan, som enligt de brev som de skickade hem var
praktisk för att ta sig fram med, även om den inte alltid fungerade.

23

Förutom kurserna resulterade de båda studenternas studier i en masteruppsats som hade tre delar. Den första, som hade titeln ”The Growth of the
Principle of Scientific Management”, innehöll två huvuddelar: ”Economic
Industrial Development and its Consequences” och ”Organisation and Wage
Problems”. I del två återgav de sina observationer ifrån studieresan under
titeln ” Some Samples of the Present Practice of Scientific Management” för
att i den tredje delen presentera ” Conclusions”.
Efter den här resan kom de tillbaka till Stockholm, där Ruben ändrade
sitt efternamn från Andersson till Rausing efter sin födelseförsamling. Den
undervisning som han hade haft på Handelshögskolan togs över av hans
studiekamrat Gerhard Törnqvist, medan han själv återvände till praktiken.
Gemensamt för de båda var att de kom att tillämpa scientific management
i ett vidare system. Taylors principer hade tidigare tillämpats inom ramen
för företagets väggar för att få en effektivitet i produktionsflödet. Vad de nu
gjorde var att de tillämpade de här principerna också utanför företaget. För
Törnqvists del innebar det att göra tidsstudier inom detaljhandeln, medan
Rausing använde sig av principerna i praktiken.
I slutet av 1920-talet kom Ruben Rausing i kontakt med Erik Åkerlund,
som 1906 tillsammans med J.P. Åhlén hade startat tidningsförlaget Åhlén
& Åkerlund. Då Åkerlund hade planer på att sälja detta bolag visade Ruben
Rausing intresse för att köpa, vilket inte var onaturligt med tanke på att han
en gång i tiden skrivit den tidigare nämnda artikeln om tidningsföretag. Det
här tyckte en familj som Mats Larsson känner väl till, Bonniers, inte om. I
stället såldes därför Åhlén & Åkerlund till Bonniers 1929 och Erik Åkerlund
och Ruben Rausing blev kompanjoner i det nystartade företaget Åkerlund
& Rausing. Åkerlunds ambitioner med företaget sammanfattas väl av hans
uttalande: ”Jag har lärt det svenska folket att använda sina läskunskaper och
nu ska vi tillsammans revolutionera distributionen genom förpackningar.”
Ruben Rausing har senare behandlat de här frågorna i en uppsats i en bok
tillägnad Jacob Wallenberg på dennes femtioårsdag, Han skrev där att: ”rationaliseringsarbetet i Amerika [har] förts ända fram till konsumenten d.v.s.
omfattar även distributionen, under det att rationaliseringen i Europa stannat
hos fabrikanten”. Han påpekade att detta hade stor betydelse för en viktig
basindustri i Sverige, nämligen pappers- och massaindustrin, eftersom ”en
’medelinnevånare’ i U.S.A. konsumerar mer papper än kött och papper och
papp [är] hans största konsumtionsartikel näst vatten och mjölk”.
Parallellt med Rausings affärsverksamhet arbetade Gerard Törnqvist
med tidsstudierna i affärerna. De resulterade i ett antal skrifter, bland dem
Varudistributionens struktur och kostnader som publicerades 1946. Där
skrev han: ”Enligt tidsobservationer, som jag själv utfört, medför för ordinära
specerivaror förpackningen av sådana varor, som eljest måste vägas upp,
en tidsbesparing på 30–40 % (i ett bestämt fall var den normala tiden för
vägningsvaror 82 sekunder, för paketerade varor däremot 56 sekunder).
Skillnaden förklaras dels genom själva vägningsproceduren (i runt tal någon24

ting sådant som 10 sekunder), dels genom »promenaderna» mellan varans
plats och vågen.” Forskaren från Handelshögskolan hade således arbetat som
tidsstudieman i butiker och tagit tid på hur lång tid det tog för expediterna
att hantera varorna. Detta var naturligtvis mycket intressant information för
dem som liksom Erik Åkerlund och Ruben Rausing var verksamma inom
förpackningsindustrin.
Gerard Törnqvist fick sedermera 1934 en professur vid Handelshögskolan
inriktad mot distributionsekonomi. Han gav ut sina forskningsresultat i
ett antal olika skrifter som jag menar skulle ha fått ett stort internationellt
genomslag om de hade varit på engelska. En av dem utkom 1929 och
behandlade kostnadsanalys och prissättning i detaljhandeln. Den pekade på
behovet av att noga analysera kostnaderna i handeln och möjligheterna att på
detta underlag sätta priser. Intresset för dessa frågor kom också att öka genom
nya tankar inom den nationalekonomiska forskningen om fåtalsmarknader.
I ett ytterligare arbete publicerat 1933 med titeln Distributionsvägarna i
kritisk belysning behandlade Törnqvist det vidare distributionssystemet från
fabrikant via olika mellanhänder fram till kunden.
Det är svårt att bevisa, men det kan mycket väl vara fallet, att det här arbetet
som gjordes på Handelshögskolan i Stockholm på 1920- och 1930-talen har
haft mycket stor betydelse för hur svenska distributionsföretag har utvecklats.
Det är värt att notera att vi idag har ett antal svenska distributionsföretag som
har varit och är mycket framgångsrika över världen såsom IKEA, H&M och
förstås Tetra Pak. Det sistnämnda företaget, startades 1951 av Ruben Rausing,
som ett dotterbolag till Åkerlund & Rausing. Redan året därpå kom den första
tetraederformade förpackningen som man levererade till det närliggande
Lundaortens mejeriförening. 1954 gick första exporten till Alster Milchwerk i
Hamburg. År 2013 återfinns företaget enligt dess hemsida på 170 marknader
med 67 000 processenheter, 17 422 distributionsutrustningar och 8 708 förpackningsmaskiner.
Jag hoppas nu att det framgått klart att Ruben, som jag talat om här, är en
passande person för det här seminariet. Mitt föredrag har ju nämligen handlat
om de olika komponenterna i seminariets titel: familj, företagande, entreprenörskap och finans. Inom dessa ramar kan mitt anförande kort sammanfattas
med formeln: Ruben + Taylor = Tetra.
Jan Ottosson: Tack så hemskt mycket för ditt föredrag. Är det någon i
publiken som har några kommentarer eller frågor?
En person bland åhörarna: Jag är intresserad av din slutsats här om Tetra
Pak och häromdagen bläddrade jag i en bok som jag tror är skriven 1948 eller
något sådant där som handlade om livsmedel och då förpackades ju mjölken i
glasflaskor, där man propagerade för pappförpackningar och att man hade det
i USA. Så min fråga är, när Ruben var i USA var det något han kontakt med?
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Lars Engwall: Jag skulle tro att det är lite senare, men citatet från 1942 som
jag gav är ju mycket belysande när Rausing dels pekar på att man i USA har
haft rationaliseringsarbete även utanför företaget, dels att man konsumerar
så mycket papper och papp. Så att inspirationen kommer från USA är klart.
Rausing och Törnqvist hörde till en grupp av studenter som var tidiga att fara
till USA. De fick sedan många efterföljare på 1920–1930-talet. Då började
man resa mer och mer till USA och vad som inspirerade många var de stora
massmarknaderna.
Jan Ottosson: Tack så mycket så länge. Det finns också lite tid för reflektion och en diskussion i slutet av den här eftermiddagen. Nästa föredragshållare är professor Ulf Olsson, Göteborgs universitet, ekonomisk historia.
Varmt välkommen.
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ULF OLSSON

En värdefull berättelse. Wallenbergarnas
historieprojekt1

Den akademiska disciplinen ekonomisk historia är ett barn av den industriella
revolutionen. För att förklara den väldiga samhällsomvandlingen som skedde i
västvärlden från slutet av 1700-talet krävdes nya grepp från historikernas sida.
Hur det gick till i vårt land skildrar Ylva Hasselberg i sin bok Industrisamhällets förkunnare. Tre pionjärer, Eli Heckscher, Bertil Boëthius och Arthur
Montgomery, engagerade sig för det nya ämnet under mellankrigstiden. De
hade olika utgångspunkter och de koncentrerade sig på olika aspekter. Men
för dem alla var det viktigt att analysera de nya, kapitalistiskt organiserade
företagens roll i processen.
Samtidigt började näringslivets män så småningom själva att bli intresserade
av sin historia, inte sällan i samband med något jubileum. Det sista kvartsseklet
av 1800-talet var den svenska industrins stora grundarperiod. Hundra år senare
tyckte man på många håll att var dags för en återblick. Familjeföretagare ville
berätta sin framgångssaga, företag med mer splittrad ägarbild ville skapa
identitet och sammanhållning genom att peka på traditionerna. Ibland, kanske
mer undantagsvis, trodde man att man faktiskt kunde lära sig något användbart
genom att studera det förgångna.
Den berättelse som följer handlar om ett möte mellan de två intressenterna
i näringslivshistoria, historikerna och företagarna, och om min egen roll i sammanhanget. Underlaget är ett antal näringslivshistoriska arbeten, alla förtecknade i den bibliografi som avslutar texten, och mina personliga erfarenheter.
Den viktigaste källan är en omfattande intervju som jag gjorde med Gert Nylander år 1999 och som finns bevarad i arkivet hos Stiftelsen för Ekonomisk
Historisk Forskning inom Bank och Företagande.
Stockholms Enskilda Bank grundades 1856. När det drog ihop sig till
hundraårsjubileum beslöt man att skaffa fram en historik att dela ut. Banken
ägdes av familjen Wallenberg och leddes på 1950- och 1960-talen av bröderna
Jacob och Marcus Wallenberg, med Marcus som den utåt dominerande figuren. Han hade 1951 anställt en ung nationalekonom på banken, Erik Dahmén,
1

Denna uppsats publicerades ursprungligen i vänboken till Gunnar Wetterberg På cykeltur
genom livet (Atlantis, Stockholm 2013). Förlaget har generöst tillåtit omtryckningen, som givit
chansen till några små språkliga justeringar. Jag vill också tacka Oskar Broberg.
Bilderna återges med tillstånd av Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank
och Företagande.
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som i smyg ibland kallades ”filosofie bankman”. Han antogs känna till den
akademiska världen och fick i uppgift att hitta en lämplig författare. Dahmén rekommenderade sin gode vän historikern Olle Gasslander. De båda var
skolkamrater från Halmstad och studentkamrater från Lund. Gasslander hade
författat en biografi om den liberale 1800-talspolitikern J A Gripenstedt, men
hade ingen större erfarenhet av att skriva om ekonomi eller bankrörelse.
Gasslander gav sig med friskt mod in i det innehållsrika men ännu
oorganiserade arkivet på Enskilda Banken. Det gick ett par år, men snart
blev det tydligt att han höll på att gå vilse. Något måste göras och Dahmén
tillfrågades igen. Han tog kontakt med ännu en Halmstadsvän, historikern Sven
A Nilsson, som i sin tur kände en lämplig ung man, licentiand och assistent
vid institutionen i Lund, och dessutom med erfarenhet från Landsarkivet där.
Efter att Marcus Wallenberg sänt ner sin vice vd Göte Engfors för sonderingar
anställdes Gert Nylander 1954 vid Stockholms Enskilda Bank. Hans uppgift
blev att hjälpa till att få fram en historik under de två år som återstod till
jubileet. Med alla klutar satta lyckades det, men i stället för att skildra de
hundra åren kortades perioden i flera steg och den bok som kom till jubileet
handlade om åren 1886-1899. Volymen fick en efterföljare tre år senare och
nådde därigenom hjälpligt fram till 1914. Fokuseringen blev lyckad; Bank och
industriellt genombrott. Stockholms Enskilda Bank kring sekelskiftet 1900 är
en djupborrande och intressant bok, om än inte lättläst.
När Gasslander var klar med sitt uppdrag försvann han till familjeliv och ett
läroverkslektorat på Kungsholmen. Men hans assistent blev kvar på banken.
Gert Nylander skulle bli den som ordnade bankens arkiv och samtidigt togs
i anspråk så snart det handlade om uppgifter med historisk anknytning. Det
kunde gälla en liten skrift om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse inför
ett jubileum eller underlag för ett tal som Marcus Wallenberg skulle hålla.
När Jacob Wallenberg skulle fylla sjuttio år 1962 redigerade Gert Nylander
brevväxlingen mellan bankens grundare A O Wallenberg och hans son och
efterträdare K A Wallenberg. Han hade stött på den stora brevsamlingen i
arkivet och kunde skapa två vackra volymer, en idealisk gåva till Jacob från
hans yngre bror Marcus.
Gert Nylander var en lågmäld och diplomatisk person som lyckades vinna
förtroende hos både Jacob och Marcus Wallenberg trots att de båda inte alltid
kom överens. Samtidigt höll han kvar sina goda kontakter med den akademiska
världen och sina vänner därifrån. Denna förmåga att befinna sig i två nätverk,
den wallenbergska företagarvärlden och den historievetenskapliga kretsen,
förklarar den roll som han snart skulle komma att spela som förmedlare av
forskningsuppdrag. Han blev bröderna Wallenbergs head hunter när det gällde
att rekrytera författare.
Först i tur stod en biografi över Marcus Wallenberg sr, ”Häradshövdingen”
kallad. Han hade gått bort 1943 och hans söner Jacob och Marcus närmast
dyrkade sin far och tävlade om att visa sig värdiga att vara hans efterträdare.
Jacob hade i god tid fått lova sin far att se till att en biografi blev skriven.
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Men åren gick, och den yngre brodern Marcus, trött på att som så ofta tvingas
vänta på sin tövande och tvekande bror, tog ett eget initiativ. Han skickade
upp Erik Dahmén till Uppsala för att fråga professor Karl-Gustaf Hildebrand
om han vill åta sig uppdraget. Hildebrand var professor i ekonomisk historia,
erkänt god skribent och dessutom etablerad poet. Han hade skrivit sin doktorsavhandling om Falu stads historia och kände väl till svensk brukshistoria.
Hildebrand var intresserad, men Marcus hade gjort det stora misstaget att inte
tala om saken med sin bror, vilket stjälpte planen. ”Skall Hildebrand skriva
om Pappa”, sade Jacob, ”han är ju son till Karl Hildebrand, som Pappa inte
tyckte om.” Karl Hildebrand var en historiker och konservativ politiker som
under mellankrigstiden hade varit ordförande i Riksgäldsfullmäktige och inte
alltid kommit överens med Marcus Wallenberg sr.
Det blev lite pinsamt när Gert Nylander skickades till Uppsala för att
förklara för Hildebrand att han blivit bortvald. I sökandet efter en biograf till
Häradshövdingen frågade man nu i stället Arthur Montgomery, professor i
ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Stockholm. När han tackade
nej av hälsoskäl gick man vidare till Ingvar Andersson, en av landets mest
framstående historiker och tillika riksarkivarie. Han blev överväldigad av det
innehållsrika bankarkivet och tackade ja. Problemet var att det nya riksarkivet
i Marieberg höll på att byggas upp under stora födslovåndor och att Ingvar
Andersson redan var minst sagt fulltecknad med skrivprojekt. Han höll på med
både en historik om Uddeholmsbolaget och en biografi över kompositören
Frans Berwald. Dessutom drev han sitt långsiktiga projekt om Skånes historia.
Trots att han erbjöds både arbetsplats och biträdeshjälp på banken kom han
aldrig igång med arbetet om Häradshövdingen. Han orkade inte och försvann
sakta ur bilden.
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I stället dök Torsten Gårdlund upp. Hans meriter var goda: flyhänt skribent,
författare till en biografi om Knut Wicksell och en monografi om Atlas Copco.
Gårdlund hade ett förflutet som professor på Handelshögskolan i Stockholm
och som ekonomisk rådgivare i Afrika. Numera var han professor i internationell ekonomi i Lund. Båda bröderna Wallenberg godkände namnet. Gårdlund
fick sitta i Ruben Rausings gamla rum på Åkerlund & Rausings kontor i Lund
och levererade redan efter tre års arbete 1976 sin breda och välskrivna volym
Marcus Wallenberg 1864–1943. Hans liv och gärning.
På 1960-talet radikaliserades det svenska samhällsklimatet. Ledaren för
vänsterpartiet kommunisterna Carl-Henrik Hermansson gav ut vida spridda
framställningar där det riktades hård kritik mot landets ledande finansgrupper,
”de femton familjerna”. Främst på de anklagades bänk satt Wallenbergarna,
som fick utstå mycket spott och spe från talarstolar, i pressen och på gatorna.
Upp till direktionsvåningen på banken vid Kungsträdgården ekade den
retoriska frågan ”Känner du stanken från Enskilda Banken?”
Kritik kom också från det socialdemokratiska regeringspartiet, som tillsatte
i en statlig utredning, kallad koncentrationsutredningen, om ägandet i svenskt
näringsliv. Den fann mycket riktigt att Wallenbergsfären behärskade stora delar
av svensk industri, men också att den höll sina positioner med förvånansvärt
små men strategiskt placerade ägarposter. Svenska Bankföreningen fick
utredningen på remiss och som en egen bilaga till remissvaret författade man
inom Enskilda Banken en utförlig och historiskt upplagd skildring över hur
Wallenbergsfären fått sin dominerande position. Man hade inte sökt makt, var
budskapet, men kommit att bli ägare eftersom man tagit på sig ansvaret för
företag som behövt räddas ur svåra kriser genom kapitaltillskott och resoluta
ingripanden från bankens ledning.
Marcus Wallenberg tog illa vid sig av kritiken mot familjen, men drog också
slutsatsen att man måste möta den med fakta och upplysning. På hösten 1969
skrev han till alla företag han dominerade och påpekade att de hade ett ansvar
för att redovisa sin verksamhet inte bara inom företagen utan också utåt, ett
visa upp sina goda resultat och sin goda skötsel för att bemöta kritiken. Vi har,
menade han, en ”god historia att berätta och ingenting att dölja”. Ordentlig
forskning skulle visa att Enskilda Banken och dess ägare hade gjort industrin
och landet stora tjänster. Med hjälp av Gert Nylander sjösattes en serie projekt
att skriva historien om några av Sveriges industriella flaggskepp. Det gällde
Svenska Tändsticksaktiebolaget, L M Ericsson, Asea och Alfa Laval, samtliga
dominerade av Wallenbergsfären och med Jacob eller Marcus Wallenberg som
styrelseordförande.
Det var inte främmande för svenska ekonomhistoriker att skriva företagshistoria. Ämnets grundare Eli Heckscher menade att en analys av näringslivets
utveckling var en självklar uppgift. Han hade själv tagit initiativet till det
brett upplagda projektet att beskriva de järnbruk som gick samman i den så
kallade Fagerstakoncernen. På 1950-talet engagerade projektet en stor del
av den generation forskare som skulle etablera det nya ämnet ekonomisk
32

historia i Sverige. Dit hörde bland andra Ernst Söderlund, efterträdaren till Eli
Heckscher i Stockholm, samt de som skulle bygga upp de ekonomisk-historiska
institutionerna i Uppsala och Göteborg, Karl-Gustaf Hildebrand respektive
Artur Attman. Resultatet blev i praktiken inte bara företagsmonografier, utan
en skildring av svensk brukshantering under tre sekler.
Det växte inom universiteten vid denna tid fram en växande skepsis mot
företagshistoria, särskilt om det gällde monografier och alldeles särskilt om den
bekostades av företagen själva. Enligt den radikala vänsterns uppfattning hade
författarna då valt fel sida i klasskampen eller i varje fall svikit sin uppgift som
historiker. Det som kom att dominera forskningen var i stället socialhistoria,
arbetarhistoria eller genushistoria, ämnen med en tydlig emancipatorisk
underton. Samtidigt fanns en underström av näringslivshistoria med nya
impulser både vad gällde teorianknytning och metod. Särskilt vid Ekonomiskhistoriska institutionen i Uppsala hölls verksamheten vid liv. År 1979 gavs det
ut ett specialnummer av Historisk Tidskrift med temat näringslivshistoria, där
man kan avläsa den tidigare utvecklingen och vad som var nytt och lovande.
Inför den wallenbergska satsningen på företagsmonografier gällde det
åter att skaffa författare. Än en gång approcherades Karl-Gustaf Hildebrand
och nu gällde det Tändsticksbolaget. Det bestämdes att fyra av hans elever
från Uppsala skulle skriva bolagets historia ur olika aspekter och så skulle
Hildebrand binda samman det hela med en överbryggande text i en femte
volym. Projektet var viktigt för näringslivshistorien på så sätt att två av
monografierna var doktorsavhandlingar. Det blev en något av en bekräftelse
på att genren tillhörde den akademiska världen även om forskningen
finansierades av företagen. Lars Hassbring och Ulla Wikander skrev sina
tydligt avgränsade avhandlingar om aspekter på Tändstickskoncernens och
Kreugers verksamhet. Tillsammans med Hans Modigs och Håkan Lindgrens
volymer om den internationella tändsticksmarknaden bildade de bas för KarlGustaf Hildebrands sammanfattning Expansion, crisis, reconstruction 1917–
1939. Tyngden i Tändsticksprojektet ökade av att böckerna publicerades på
engelska och därigenom på 1970-talet gav internationellt renommé åt svensk
business history.
Därefter kom turen till Ericsson. En av Gert Nylanders vänner från Lundatiden var Artur Attman, som numera var professor i ekonomisk historia
i Göteborg. Han var utbildad historiker, men hade liksom Hildebrand på
senare tid också sysslat med företagshistoria. Attman kontaktades och åtog
sig uppdraget, som knöts till Ericssons hundraårsjubileum 1976. Upplägget
blev att han själv skulle skriva vissa partier, medan han vände sig till två av
sina elever, Jan Kuuse och mig för att skriva andra. Kuuse tilldelades de äldre
delarna. Attman reserverade för sig själv frågor som gällde vissa utländska
etableringar och de händelseförlopp där Marcus Wallenberg spelat en viktig
roll, medan jag på min lott fick bolagets utveckling under senare år. Den tekniska utvecklingen skulle skildras i en separat volym.
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Vid 1970-talets början hade jag efter min doktorsavhandling, som handlade
om arbetarlöner, bland annat författat en historik om svensk verkstadsindustri
för Metalls räkning och höll på med ett arbete om svenska verkstäder och
det andra världskrigets upprustning. Utan fast tjänst och med tung undervisningsbörda på institutionen tyckte jag att det lät lockande att få arbeta med
Ericssonprojektet.
Arbetet var spännande. Jag kunde studera effekterna av trettiotalskrisen,
krigsårens upprustning och efterkrigstidens internationella expansion på ett
konkret plan. Hela projektet gick enligt ritningarna, historiken hann publiceras
i tre påkostade volymer före bolagets storslagna hundraårsjubileum 1976.
Uppdraget gav också erfarenheter som illustrerar en del av problemen med
beställningsarbeten. Jag förutsatte att jag skulle få fri tillgång till bolagets
egna källmaterial, men det visade sig i efterhand att så inte var fallet. Vid
mina sittningar i bolagsarkivet i Midsommarkransen i Stockholm togs jag om
hand av en pensionerad ingenjör, vars befogenheter var oklara och visade sig
begränsade. Brita Lundström gick trettio år senare för sin avhandling igenom
Ericssons policy när det gällde sin historieskrivning. Hon kunde då visa hur
koncernledningen trots allt övervakade min tillgång på källmaterial.
Slutsatsen av denna upplevelse är att man inte skall åta sig ett arbete
där tillgången på källmaterial medvetet begränsas. Det ligger självfallet ett
problem i att skriva om ett företag efter det att man godkänts som författare och
utlovats betalning för sitt arbete och sedan vara beroende av företagets arkiv. I
mina fortsatta företagshistoriska arbeten har jag varit noga med att ta reda på
hur källäget ser ut och garantera mig fullständig tillgång till materialet. Vad
jag kan bedöma har jag undgått att än en gång hamna i en situation liknande
den som jag råkade ut för i Ericssonfallet.
Nästa företagshistorik som skulle skrivas gällde Asea. Bolaget skulle fylla
hundra år 1983. Nu fann Gert Nylander en författare som hette Jan Glete.
Han hade bland annat sysslat med Ivar Kreugers affärer inom ett projekt som
administrerats vid Stockholms universitets historiska institution. Det uppstod
något av en maktkamp mellan styrelseordföranden i Asea Marcus Wallenberg
och verkställande direktören Curt Nicolin om hur historiken skulle se ut.
Marcus Wallenberg ville se en långsiktig och bred historia, där Enskilda
Bankens stora betydelse skulle bli tydlig, inte bara ett teknikfokuserat arbete
om senare tider, som Nicolin förordade. Gert Nylander fick bevaka att
uppläggningen blev som Marcus Wallenbergs ville.
Det var ett djärvt steg att göra den relativt unge och oprövade Glete ansvarig för ett så stort projekt. Marcus Wallenberg misstänkte i början att det
kanske inte riktigt skulle framgå hur Enskilda Banken räddade Asea vid
seklets början. Han ville träffa Jan Glete för att ta en närmare titt på honom.
Glete var en ovanlig historiker, dels i sitt val av ämnen, dels i sitt något
excentriska uppträdande och yttre apparation. Han promenerade ut till familjen
Wallenbergs sommarvilla Täcka Udden på Djurgården, kom två timmar för
tidigt och fick vänta på trappan tills Marcus Wallenberg och Gert Nylander
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kom. Rätt snart vann Glete värdens godkännande. Han var som alltid oerhört
kunnig och minnesgod. Dessutom kunde han gå runt och identifiera alla fartyg
på de marinmålningar som Marcus Wallenbergs farbror Knut hade hängt upp
på väggarna i den stora villan. Glete var en ledande forskare inom området
europeiska örlogsfartyg och skulle senare publicera flera volymer i ämnet.
Marcus Wallenberg försvann snart. Han överlämnade lugnad ansvaret till Gert
Nylander.
Gert Nylander kunde alltmer handla på egen hand och fick med sin förankring hos Marcus Wallenberg en auktoritet utåt. Till sin chef sände han korta
promemorior om hur de olika arbetena framskred; ”han ville inte ha mer än en
A4-sida så han slapp vända på papperet”. Däremot läste inte Marcus Wallenberg några textutkast, han litade på att Gert Nylander bevakade det hela och
respekterade hans omdöme – inte minst när det gällde hur en historiker arbetade. Glete fick frihet att skriva ett omfattande och väldokumenterat arbete om
Asea och därtill en kortare, populärt hållen version, Storföretag i starkström.
Ett annat företag som räknades till Wallenbergsfären var Alfa Laval.
Mångårig chef där var Hans Stahle och när frågan där kom upp om en historik
föreslog han Torsten Gårdlund, vars böcker han läst. Gårdlund ville inte ha
ett alltför stort uppdrag, utan begränsade sig till tiden före 1914 och var särskilt intresserad av personfrågorna. Martin Fritz från Ekonomisk-historiska
institutionen i Göteborg hade i viss mån varit inne på Separators historia och
han erbjöds att skriva om den turbulenta och internationellt expansiva utvecklingen efter 1914. Alfa Laval-historiken skrevs parallellt med Aseaboken i
början av 1980-talet.
År 1976 skapades Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning (EHF) av
Erik Dahmén och Gert Nylander och knöts till Handelshögskolan i Stockholm.
Det innebar ett återuppväckande av Eli Heckschers gamla skapelse från 1929,
Institutet för Ekonomisk Historia, som hade haft koppling både till Stockholms
högskola och Handelshögskolan. Det nya institutet blev ett forum för att knyta
samman beställare och författare och stod som utgivare av flera av böckerna
kring Wallenbergsfären, från vilken det fick sin finansiella grundplåt.
Mycket ändrades när Stockholms Enskilda Bank slogs samman med Skandinaviska Banken 1971. Gasslander hade fått ersättning för sitt arbete från
Enskilda Banken, medan industriföretagen själva fick betala sina egna böcker.
De följande publikationerna om Enskilda Banken och familjen Wallenberg
skulle komma att finansieras av stiftelser som bar familjens namn. Jacob Wallenberg gick bort 1980 och Marcus 1982. Dessförinnan hade man skisserat
en fortsättning på serien om banken och dess ledare. Det bildades en liten
informell kommitté som bestod av Göte Engfors, som varit vice verkställande
direktör under Marcus Wallenberg, Erik Leijonhufvud, direktör i Enskilda
Banken, Erik Dahmén och Gert Nylander. Båda bröderna Wallenberg var angelägna om att inte familjens historia skull bli bortglömd. Och Marcus litade
inte på att den nya bankens ledning skulle känna något ansvar för detta. Det
gällde att agera själv: ”kom ihåg att Thunholm inte är någon Wallenbergare”.
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Snart efter fusionen bestämdes det att den nya banken, Skandinaviska
Enskilda Banken (SEB), skulle bekosta skrivandet av de båda sammanslagna
bankernas historia fram till 1971. Marcus Wallenberg argumenterade för att
Gårdlunds biografi över hans pappa också skulle ingå i denna uppgörelse och
fick igenom detta trots tveksamheter från Lars Erik Thunholm, som kom från
Skandinaviska Banken och var den sammanslagna bankens verkställande direktör.
I samband med fusionen 1971 kom också frågan upp om framtiden för
Enskilda Bankens historiska arkiv. Resultatet blev en stiftelse som garanterade
arkivets fortsatta existens. Den fick ansvaret för att driva ett historiskt arkiv
som innehöll källorna från Stockholms Enskilda Bank, arkivmaterialet från
de investmentbolag som ägarmässigt låg nära denna bank samt privatarkiven
från de medlemmar av familjen Wallenberg som funnits i bankens ledning.
Allt placerades så småningom vid Täcka Udden i en byggnad som från början
fungerat som stall, sedan som garage och nu inreddes för sitt nya ändamål.
Med hjälp av pengar från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bevarades på
så sätt en materialsamling, som skulle inte bara utgöra ett enastående underlag
för Wallenbergforskare utan bli ett av landets mest utnyttjade privatarkiv över
huvud taget.
Det hade alltid funnits ett starkt historiemedvetande inom släkten Wallenberg. Man firade regelbundet vissa minnesdagar tillsammans och man återberättade sedelärande episoder och talesätt från de tidigare släktingarnas historia.
Familjedynastins långa överlevnad kan förmodligen till stor del förklaras med
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detta närmast rituella återknytande bakåt. På sitt yttersta och i samband med
att arkivets fortsatta organisation ordnades lade Marcus Wallenberg ett ansvar
på Gert Nylander när det gällde sonsönernas inskolning i traditionen. Äldste
sonen Marc jr var då borta sedan mer än tio år och arvet skulle föras vidare av
den yngre sonen Peter, kallad ”Pirre”: ”Du får lära upp pojkarna. För du vet
hur det är. Pirre kommer aldrig att hinna med det här att ägna sig åt sådana
frågor. Han får nog ändå. Men pojkarna [, det] är viktigt att dom lärs upp för
vi måste föra känslan för familjen vidare.”
Planerna på att skriva Enskilda Bankens historia tog form vid mitten
av 1970-talet. Det skulle bli tre författare och tre volymer, en som tog vid
där Gasslander hade slutat och sträckte sig fram till mitten av 1920-talet,
en som gick fram till 1945 och alltså omfattade Jacob Wallenbergs tid som
verkställande direktör och slutligen en som omfattade tiden därefter, den
period som dominerades av Marcus Wallenberg. För de båda första perioderna
tillfrågades Ragnhild Lundström och Håkan Lindgren, två av Karl-Gustaf
Hildebrands mer erfarna adepter, för den sista fick jag en förfrågan från
Gert Nylander, som jag lärt känna under arbetet med Ericssonboken. Den
optimistiska målsättningen var att det hela skulle ligga färdigt efter sex år.
Marcus Wallenberg var särskilt angelägen att träffa mig, antagligen för att
jag skulle ta hand om hans period som ledare i banken. I juli 1976 kom ett
plötsligt besked att han var i Göteborg och hade tid. Jag var på segelsemester i
Bohuslän och fick bråttom i land. Vi möttes i all hast på den nya bankens kontor
i Nordstaden. Det blev en stunds samtal, mest om allt annat än bankhistoria,
men därmed bekräftades att jag skulle skriva en del av historiken. Det var
första och sista gången jag mötte Marcus Wallenberg med anledning av mina
uppdrag som författare. Jag hade ett halvt löfte om att få träffa honom när min
bok började bli färdig, men han blev på sommaren 1982 snabbt alltför sjuk
och gick bort innan något möte hann ordnas.
År 1978, flyttade jag, 38 år gammal, med min familj till Umeå, där jag hade
utnämnts till professor i ekonomisk historia vid universitetet. Uppdraget för
SEB komplicerade min nya arbetssituation i största allmänhet, men vad som
förvärrade den ytterligare var att jag började min forskning med att försöka
utreda den så kallade Boschaffären.
Det andra världskrigets period och åren omedelbart därefter hade varit
turbulenta inom Stockholms Enskilda Bank på grund av samarbetet mellan
banken och vissa tyska intressen, särskilt Boschkoncernen. Detta stora
tyska företag hade i början av kriget sålt flera utländska dotterbolag till
Wallenberggruppen för att undgå att de togs i beslag som fientlig egendom.
Så hade skett under det första världskriget och Boschkoncernen hade
tvingats rekonstruera sin organisation till stora kostnader. Till en början hade
Wallenberggruppens köp kompletterats med hemliga återköpsklausuler, något
som vid krigsslutet uppdagades av de amerikanska myndigheterna. Svenskarna
hade redan under kriget sålt vidare alla Boschbolagen utom det amerikanska,
American Bosch Corporation, som de inte kunde sälja. USA-myndigheterna
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hade nämligen lagt beslag på företaget eftersom de menade att det egentligen
var ”fientlig egendom”. Wallenberggruppen sattes efter kriget på en ”grå”
lista och fick svårigheter att göra affärer i USA, eftersom man där betraktades
som kollaboratör med Nazityskland. Wallenbergarna stämde USAs regering
och en rättegång om vem som egentligen ägde det amerikanska Boschbolaget
förbereddes. År 1950 avslutades hela affären med en förlikning. Den svenska
sidan återfick äganderätten, men fick inte kompensation för de ekonomiska
förluster man gjort genom amerikanernas beslag.
De första åren slet jag med denna trassliga affär, som hade lämnat mycket
arkivmaterial efter sig, inte bara massiva specialsamlingar i bankarkivet i
Stockholm, utan vid Boschkoncernens högkvarter i Stuttgart, i Public Records
Office i London, i National Archives i Washington, i Utrikesdepartementets
arkiv i Stockholm och i advokatarkiv i New York. Därtill kom personlig
korrespondens från de inblandade på banken.
Det var ett hett ämne jag hamnat i. År 1989 publicerades en bok av två
holländska författare, som tog upp frågan om bröderna Wallenbergs agerande
under kriget, Affärer till varje pris. Wallenbergs hemliga stöd till nazisterna.
Boken hade inspirerats av en kritisk artikel av Gunnar Adler-Karlsson i Dagens
Nyheter tio år tidigare. Innehåll var i huvudsak redan känt, men boken väckte
med sina tillspetsade påståenden stor uppståndelse i media. Själv fick jag sitta
i SVTs nyhetssändning och kommentera det hela, en otacksam uppgift i den
upphetsade opinionens motvind. Mitt arbete om Boschaffären redovisade jag,
utom i bankhistoriken, också i en separat skrift, Stockholms Enskilda Bank
and the Bosch Group.
Den andra stora frågan att hantera i min bankmonografi var slutpunkten i
historien om Enskilda Banken, samgåendet 1971 med Skandinaviska Banken
och Marc Wallenbergs självmord samma år. Han var son till Marcus Wallenberg och hade varit verkställande direktör i Enskilda Banken under tolv
år. Det var Marc som var tänkt att föra familjetraditionen vidare i den nya,
stora banken. Så småningom skulle jag skriva en särskild biografisk skiss över
honom, En länk i kedjan.
Under åren med arbetet om bankens historia fanns ett slags forskningscentrum i banken, en avdelning som hette Arkiv och forskning och där Gert
Nylander höll samman arbetet med historieskrivningen. Där arbetade han
själv och några sekreterare och där fanns också först Ernst Söderlund och
senare Torsten Carlsson, författare till Skandinaviska Bankens historia fram
till 1939 respektive tiden därefter. Torsten Carlsson var utlokaliserad från sin
banks utredningsavdelning, arbetade i stor stil och lät sina två sekreterare
skriva ut över sjuhundra promemorior innan han började sammanfatta. De
som arbetade med sina bankhistorier kunde där tillsammans ventilera sina
utkast tillsammans med framför allt Gert Nylander men också Erik Dahmén
och Karl-Gustaf Hildebrand. För min del seminariebehandlade jag min bankforskning också på hemmaplan i Umeå. Min ambition var att integrera be38

ställningsuppdraget med institutionens normala arbete, att på så sätt göra
uppdragsforskningen rumsren i akademiska kretsar.
År 1986 publicerades min del av bankhistorien, volymen Bank, familj
och företagande. Den skulle följas av två gedigna volymer: Håkan Lindgrens
Bank, investmentbolag, bankirfirma och Ragnhild Lundströms Bank, industri,
utlandsaffärer. År 1999 var projektet att skriva Enskilda Bankens hela historia
därmed fullföljt. Som en fortsättning kan man betrakta den historik över
investmentbolaget Investor som Håkan Lindgren senare skulle skriva. I och
med den stora bankfusionen 1971 hade Investor övertagit rollen som centrum
i familjen Wallenbergs industriella sfär. Boken omfattade hela perioden från
bolagets grundande 1916 och gav djupa insikter i svenskt affärsliv under en
lång period.
Vad som återstod att behandla var de ledande personer i släkten som ännu
inte fått någon biografi: bankdynastins grundare Oscar, hans äldste son och
efterträdare Knut och Häradshövdingens två söner Jacob och Marcus. Först
gällde det portalfiguren A O Wallenberg. Det var det stora uppdraget med
tanke på hur vittfamnande och dynamiskt hans liv hade varit. Ett författarnamn
kom efter en tid på tal, nämligen docenten i historia Göran B Nilsson. Han var
utbildad under Sven A Nilsson och tillhörde den framstående generationen
unga historiker i Uppsala. Efter sex år i Stockholm som docent ville han dra sig
tillbaka från det akademiska, leva som fri skribent och bo i Karlstad, där hans
hustru arbetade. Göran B Nilsson, främst expert på 1800-talets svenska politik,
åtog sig i slutet av 1970-talet att på åtta år skriva den önskade biografin. Den
nya bankledningen gick inte med på att ta kostnaderna, utan familjestiftelser
kopplades in, främst Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.
Från Nilssons hand skulle det komma ett stort antal böcker under ett stort
antal år som resultat av denna uppgörelse. De tre rent biografiska volymerna
kom 1984–1994 och kompletterades av en speciell volym om tidens
bankväsende och andra mindre skrifter i ämnet. En sammanfattning på över
400 sidor, Grundaren, skulle så småningom översättas till både engelska och
franska. Göran B Nilsson uträttade ett biografiskt storverk i alla avseenden.
Marcus Wallenberg hade, precis som sin far, försökt säkra att han skulle få
sin livshistoria skriven. Flera gånger tog han upp saken med Gert Nylander,
senast strax före sin bortgång 1982. Inte så långt efter begravningen anmälde
sig Torsten Gårdlund som intresserad av att skriva en biografi över den
bortgångne. Gert Nylander spjärnade emot, han tyckte att det måste gå en tid,
men han hade också andra namn i tankarna.
Jag hade lockats ner från Umeå till Handelshögskolan i Stockholm 1989 och
efterträdde därmed Erik Dahmén, som upprätthållit en professur i ekonomisk
historia där fram till sin pensionering. Gert Nylander och jag diskuterade
frågan om en biografi över Marcus Wallenberg och jag gjorde ett antal resor
och intervjuer för att samla underlag, men inte förrän 1995 blev det klart att
jag skulle få uppgiften. Det var en laddad stämning när Gert Nylander, Torsten
Gårdlund med sin hustru och jag själv satt på Restaurang Prinsen i Stockholm
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och Gert berättade att den som skulle skriva Marcus Wallenbergs biografi
satt vid bordet, men att det inte gällde Gårdlund. Gårdlund tittade förvånat
upp från sin tallrik och frågade om det var Gert som skulle skriva innan han
fick klart för sig att det var mig Gert hade i tankarna. Han ville ha förnyelse,
sade han till mig, han hade arbetat med Gårdlund i många år och tyckte att
han visste alltför väl vad han skulle leverera. Själv hade jag blivit fascinerad
av Marcus Wallenbergs person under mitt arbete med bankmonografin. Jag
kände mig lockad och smickrad av erbjudandet och jag antog det.
Samma år sökte jag och fick den tjänst som professor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet som Artur Attman byggt upp. Jag var 55 år
gammal och fick uppleva tillfredsställelsen att mina arbeten om Ericsson och
Stockholms Enskilda Bank bedömdes välvilligt av de sakkunniga trots att
de skrivits som uppdragsforskning. Jag tog det som ett erkännande av näringslivshistoriens plats inom disciplinen. I arbetet med biografin över Marcus
Wallenberg fick jag assistans av Anders Perlinge. Han var en utbildad och erfaren arkivman och lärde sig snart att hitta i det innehållsrika arkivet samtidigt
som han blev alltmer aktiv, både hemma och utomlands, som expert på frågor
som gällde företagsarkiv. Perlinge lotsades in i arkivet under 1990-talets andra
hälft och efterträdde Gert Nylander, som gick bort 2003. Som chef för Wallenbergarkivet vid Täcka Udden övertog han arvet efter sin företrädare att inte
bara sköta arkivet utan att stimulera användningen av det. Ambitionen hade
givit titeln till festskriften till Gert Nylander Bevara och beforska.
Kombinationen av personarkiv och företagsarkiv gör samlingarna vid
Täcka Udden till en guldgruva för en forskare. Där fanns alltså ett mycket rikt
källmaterial om personen när jag arbetade mig igenom Marcus Wallenbergs
livshistoria. Det omfattade personlig korrespondens och dagböcker, vittnesmål
från medarbetare och släktingar och dokument från alla företag och organisationer där Marcus Wallenberg hade varit inblandad. Särskilt korrespondensen
från de yngre åren, till exempel med hans första hustru, gav viktiga nycklar till
hans personlighet och val i avgörande situationer. Biografin Att förvalta sitt
pund. Marcus Wallenberg 1899–1982 låg klar år 2000 och kom året därefter
i engelsk version som Furthering a Fortune. Marcus Wallenberg, Swedish
Banker and Industrialist.
Marcus Wallenberg var en känd person, länge dominerande i svenskt näringsliv men också, liksom hans bror, far och farbror, anlitad av statsmakten,
särskilt under det andra världskriget. Den aspekten aktualiserades igen när
regeringen 1996 tillsatte en kommission för att undersöka judiska tillgångar
i samband med kriget. I centrum stod frågan om internationella guldtransaktioner. Denna så kallade guldkommission var en avläggare av en utredning
som satts igång av den judiska världsorganisationen i USA, där den övergick
i en statlig utredning och fick avläggare i andra länder. Wallenbergarkivet är
privat, och materialet där lyder inte under någon offentlighetsprincip. Företrädare för kommissionen fick ändå full tillgång till källmaterialet från krigsåren.
Man var intresserad av Wallenberggruppens internationella relationer under
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tiden för det Tredje Riket, inklusive
krigsårens guldtransaktioner. Resultatet av granskningen publicerades
som ett antal bilagor till den statliga
utredning som publicerades 1999.
För min del blev detta ett slags
överprövning av vad jag skrivit om
sådana frågor i min bankhistorik och
i min biografi över Marcus Wallenberg. Jag blev kallad till kommissionen och närmast förhörd av deras
experter. Det hela utföll väl på så sätt
att min historieskrivning inte kunde
beläggas med några felaktigheter.
Det var ändå inte behagligt att figurera i diskussionerna kring bröderna
Wallenberg och det andra världskriget. I medierna och en del polemiska
böcker drog man sensationella men svagt underbyggda slutsatser, som man
menade bekräftade egna misstankar, medan jag själv och andra historiker hade
arbetat länge med källmaterialet och skrivit texter som inte många orkade läsa
och med sina försiktigt dragna slutsatser lämpade sig dåligt för stora rubriker.
Skillnaden mellan journalistens och historikerns arbetssätt blev tydlig för mig.
Jag hade svårt att acceptera vissa journalisters tendens att blunda för fakta och
deras ovilja att se historiska händelser utifrån dess egen tids förutsättningar.
Jag kunde förstå deras arbetssituation, till exempel brådskan och behovet av
att sälja sitt arbete. Men jag stärktes också i min uppfattning om det historiska
arbetets betydelse som motvikt mot dagsjournalistiken.
En annan slutsats kunde man också dra, nämligen att det är viktigt för ett
företag att vårda sitt historiska arkiv. Rättsligt sett kan ett företag kasta allt sitt
material efter tio år, men därmed gör man sig av med möjligheten att klarlägga
sin egen historia. Utan det innehållsrika gamla stallet vid Täcka Udden hade
fältet varit mycket öppnare för lösa spekulationer om vad som hände under
det andra världskriget. En farlig tankegång dök upp i diskussionerna under
denna tid: statsmaktens borde ha rätt att ta del även av privata arkiv. Faktum
var att riksdagen tog ett visserligen tidsbegränsat beslut i den riktningen 1999
i samband med en utredning av de svenska säkerhetstjänsterna. Tanken att
motsvarande lagstiftning generellt skulle gälla företag och enskilda personer
är skrämmande; inte minst skulle en mängd arkivmaterial försvinna och historikerna lämnas i sticket.
Man tror sig gärna skapa sin egen historia eller gå sin egen väg. Min
vandring fram till biografiskrivande ter sig naturlig för mig, men ser man sig
omkring är det uppenbart att jag har varit en del av en större rörelse, både
internationellt och inom Sverige. Biografin har fått en allt större acceptans
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som historisk genre och allt fler har givit sig in på området. Professionella
svenska historiker har alltid skrivit biografier. Läsebok för folkskolan, som
började komma ut på 1860-talet, illustrerar varför. Den innehöll ett antal
levnadsbilder, framför allt över tidigare kungar. Det gällde att visa upp goda
exempel och höga föredömen för att förädla människorna i religiöst eller
nationellt hänseende. Så sent som 1932 kunde vår ledande historiker Nils
Ahnlund ge ut biografin Gustaf Adolf den Store. Ahnlund var då en i raden av
historiker som sett som sin uppgift att skildra den svenska statens utveckling
och kungarnas roll i denna process.
Men biografiskrivandet förlorade sin ställning efter 1930-talet. En ny
historikerskola erövrade scenen, den weibullska, med sin betoning av källkritiken och avvisande av den gamla idealismen. Lauritz Weibull skrev en
gång: ”Historikern har ingen tid och inget fosterland”. Historievetenskapen
har med detta synsätt ingen annan uppgift än att klarlägga vad som verkligen
skett. Personligheten ingår inte i det faktiska, alltså faller den utanför vad
som skall undersökas. Lauritz bror Curt Weibull skrev till exempel en bok
där han kyligt och källkritiskt granskade olika episoder i drottning Kristinas
liv. Han kunde korrigera mycket av vad som tidigare skrivits om henne, bland
annat av Sven Stolpe i hans spridda helporträtt, en spännande berättelse om en
fascinerande människa. Men någon egen Kristinabiografi skrev inte Weibull.
Biografin som genre hade också av andra skäl en mycket svag ställning vid
de svenska universiteten under det radikala 1960- och 1970-talet, när många
historiker bekände sig till en materialistisk eller marxistisk historieteori. Bland
dem sågs en biografi i princip som ointressant eftersom de menade att enskilda
människor inte betydde något för historiens gång. Det är den materiella basen
som ytterst styr utvecklingen; tekniken och ekonomin och samhällsklasserna.
Under mina år som aktiv inom universitetsvärlden skrevs inga historiska
doktorsavhandlingar i form av biografier. Det var ett alltför suspekt fält att ge
sig in på för en ung historiker.
Vad är det då som hänt eftersom biografier därefter blev mycket mer accepterade inom hela det humanvetenskapliga området? Många symposier
har ägnats den frågan och många delsvar har kommit. Själva tidsandan
verkar efter 1970-talet ha förskjutits från strukturen till aktören, från det
kollektiva till det individuella, från det kvantitativa till det kvalitativa, från
socialhistorien till den politiska historien och från analysen till berättandet.
En relativt färsk antologi Med livet som insats. Biografin som humanistisk
genre (red. Rosengren & Östling) innehåller flera intressanta bidrag bl.a. av
den danska historikern Birgitte Possing som gjort flera utmärkta analyser,
också giltiga för Sverige, av vad hon kallar ”the biographical turn”. En läsvärd
sammanfattning av genrens utveckling finns också i B G Halls avhandling
Perspektiv på Patron. Bruksägaren och statsministern Christian Lundeberg
(1842–1911). Där ägnas, typiskt nog, ett långt kapitel åt frågan ”Biografin – en
vetenskaplig metod?”
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Att skriva biografi var ett nytt arbetsfält för mig, även om jag som läsare
med stigande ålder hade ägnat mer tid
åt biografier. Man kan säga att redan
företagsmonografierna var ett steg bort
från strukturhistorien. Det handlade om
aktörers brottning med strukturerna och
aktörers möjlighet att påverka sin omgivning, inte bara anpassa sig till den.
Men för att analysera företag och marknader fanns en uppsättning modeller och
teorier, ofta utvecklade tillsammans med
företagsekonomer. Historieutbildningen
hade däremot inte lärt mig några regler
för att skriva om enskilda människor.
Somerset Maugham lär ha sagt: ”There
are three rules for writing biography, but
fortunately no one knows what they are.”
Jag kunde känna en ny sorts bävan inför skrivandet av boken om Marcus
Wallenberg, större än den tvekan jag haft inför att författa företagshistoria.
En biograf har på något sätt en annan människas öde i sina händer. Det är en
ansvarsfull roll att ta på sig. Min föresats var att försöka undvika att instruera
och predika genom exempel eller polemisera för eller emot en person, utan
att i stället upplysa en bredare allmänhet om en persons liv. Hela livet, från
vaggan till graven, och hela gestalten, inte bara prestationer och verk, utan
också långt in i det personliga. Detta för att försöka undgå determinism, men i
stället ge utrymme för motsägelser och tillfälligheter i en persons karaktär och
livsförlopp. Min föregångare och förebild i genren, Göran B Nilsson, menar
att biografin ”mer än någon annan genre aktualiserar kulturvetenskapens
grundproblem: förhållandet mellan individ och struktur eller om man så vill
filosofiskt uttryckt: människans fria vilja.”
Mina erfarenheter fick jag stor användning för när jag senare tog på
mig uppgiften att skriva om Knut Wallenberg, den person bland de ledande
männen i familjen som ännu inte fått sin biografi. Det var en svårare uppgift
än den förra, med tanke på att det gällde en person och en tid som jag
kände sämre till än när jag skrev om brorsonen Marcus. Som tidigare hade
jag ändå tillgång till ett stort arkivmaterial, samtidigt som jag hade glädje
av Gasslanders analys av banken kring sekelskiftet 1900. I likhet med förra
gången fick jag också möjlighet att sätta mig in i huvudpersonens relationer
till sina familjemedlemmar vid sidan av alla affärer och politik.
Som vanligt öppnade korrespondensen vägar till personen: breven från
det tyska internatet Korntal, dit Knut kom som 13-åring, biljetterna till Alice
från en förälskad Knut i Paris på 1870-talet, vittnesbörden om kampen med
statsminister Hammarskjöld under utrikesministertiden under det första världs43

kriget eller promemoriorna inför bildandet av den stora stiftelsen 1917. Min
värsta utmaning var Knut Wallenbergs betydelsefulla affärer med utländska
obligationslån. Att förstå hur de gick till var besvärligt nog, att skildra dem på
ett läsbart sätt var än värre. Jag har all förståelse för att somliga läsare snabbt
har bläddrat igenom detta kapitel. Men andra delar av Knuts liv var desto
färgstarkare och mera tacksamt att beskriva. Att läsa biografier är ett utmärkt
sätt att öppna fönstret till förgångna tider; att skriva biografier är ännu mer
givande.
Min biografi Finansfursten. K A Wallenberg 1853–1938 kom ut 2005
och i engelsk version som A Prince of Finance. Swedish Banker, Statesman
and Philantropist året därefter. Strax därefter publicerades Håkan Lindgrens
biografi över Jacob Wallenberg. Med kunskaperna från sina bankstudier under
Jacob Wallenbergs tid i botten kunde han utreda inte minst de trassliga turerna
kring Kreugerkraschen och de komplicerade relationerna till Nazityskland.
Därmed var också den planerade sviten av wallenbergska familjebiografier
fullbordad.
Hur skall man då summera den långa serien av publikationer om den
wallenbergska familjen och de wallenbergska företagen? Marcus Wallenberg
lyckades utan tvivel i sina ambitioner att göra bankens och familjens insatser
analyserade och kända för sina ättlingar och alla andra. Med sedvanlig omsorg
i valet av medarbetare fick han i Gert Nylander en trogen ambassadör som
kunde fullfölja planerna. I grunden förtröstade han på att objektiv forskning
skulle visa familjens stora betydelse, men vi vet strängt taget inte om han
skulle ha varit nöjd eftersom han bara fick se en del av böckerna färdiga.
Gert Nylander tillhörde den akademiska historikermiljön, som han hela livet
höll nära kontakt med. Han tillförde i samarbetet sin egen förmåga att sköta ett
arkiv, att rekrytera professionella historiker och slå vakt om den vetenskapliga
kvalitén. Själv blev han ingen historiker i kraft av egna publikationer. Medan
många av hans kamrater från Historiska institutionen i Lund gick långt i
den akademiska karriären, fick han själv nöja sig med att publicera mindre
arbeten, sent omsider licentiera och få ett hedersdoktorat i Uppsala. Han hade
utan tvivel alla förutsättningar att få framgång i den offentliga arkivvärlden,
men han valde alltså tidigt den privata sektorn. Inom banken gjorde han heller
ingen karriär, utan arbetade bakom kulisserna och byggde sin position via sina
direktkontakter med herrarna Wallenberg. Ändå var han med all rätt till sist
belåten med sitt livsverk. Han hade utifrån sina förutsättningar gjort en viktig
insats för historieforskningen genom att hjälpa sin arbetsgivare att satsa på
långsiktig, seriös forskning.
De stora projekten kring Wallenberggruppen har i sig inneburit ett viktigt
bidrag till svensk ekonomisk historia. Vi har fått en ovanligt inträngande insyn
i det svenska näringslivets villkor och arbetssätt under ett drygt sekel tack
vare satsningen från periodens dominerande ägargrupp. Ett viktigt resultat av
den stora satsningen blev att svensk ekonomisk historia vitaliserades inom
området finans- och företagshistoria. Det har märkts inte minst i den position
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som svenska forskare erövrat på den internationella scenen. Traditionen från
Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning (EHF) har dessutom utvecklats
och förts vidare vid både Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala
universitet liksom den satt spår vid Institutionen för ekonomisk historia i
Göteborg. Ansträngningarna från Marcus Wallenberg och Gert Nylander
innebar en betydande förstärkning för svensk företagshistorisk forskning och
den medförde på sikt en betydelsefull breddning av svensk ekonomisk historia.
Hemligheten bakom den värdefulla serien av publikationer kring Wallenbergsfären stavas förtroende. Marcus Wallenberg och Gert Nylander hade
olika utgångspunkter, men kunde med gemensamma ansträngningar få fram
böcker som byggde på seriöst historiskt hantverk med fri tillgång till ett rikt
källmaterial. Motsättningen mellan historikers och företagares förväntningar
på näringslivshistoria är naturlig, men kan under lyckliga omständigheter ersättas av samverkan till ömsesidigt utbyte.
Jag tänkte eftersom jag är i Uppsala, att jag skulle säga någonting om
nätverk. Jag kan tänka mig att en nätverksapproach skulle kunna förklara en
del. Här är de personerna som var inblandade i det här stora projektet på lite
olika nivåer. Det fanns ett banknätverk där Marcus Wallenberg, Dahmén och
Nylander som fungerade på det sättet. Det fanns ett Lunda-nätverk mellan de
här personerna. Sven A Nilsson spelar en rätt stor roll, han var en sådan där
person som band saker till sig. Gasslander fick de in på det sättet, Dahmén
och Nylander likaså. Sen byggde då, kan man säga, Nylander på egen hand
upp kontakterna med de här och reste och träffade, alltså underhöll verkligen
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sitt nätverk när det gäller de här författarna. Sen är det självklart att ifrån den
nivån så gick det ett band ifrån Hildebrand och ner till sina adepter, Lundström,
Lindgren, Hassbring, Modig och Wikander. Det var liksom Hildebrands
personer och där till höger finns Attman och där finns Martin Fritz och Jan
Kuuse och Ulf Olsson som tillhörde dem. Men ska man förklara så blir ändå
den viktigaste kopplingen mellan Marcus Wallenberg och Gert Nylander och
då handlar det om förtroende, vill jag påstå, alltså förtroendet mellan de två
gjorde att det kunde fungera som jag tycker relativt väl. Gert Nylander kunde
alltså den akademiska miljön och rörde sig säkert där. Han hade ett väldigt
förtroende hos Marcus Wallenberg och Marcus Wallenberg kunde överlåta
mycket, men han hade naturligtvis hela tiden information och ville veta vad
som hände. Jag blev god vän med Gert Nylander, han gick bort, och han var
väl lite, tror jag, en akademisk pappa åt mig som jag kanske behövde, i alla fall
blev vi goda vänner och jag satt sedan på slutet när han blev lite dålig, ja han
var inte dålig, han gick bort ganska plötsligt, men jag gjorde ändå en mycket
stor intervju som bandades och som finns på arkivet ute på Täcka Udden med
honom om det här. Och vad jag då har berättat bygger i huvudsak på hans
berättelse, han var ju insidermannen och nyckeln i alla de här nätverken på
något sätt. Det där förtroendet är alltså nyckelfrågan och jag sa att det finns en
inbyggd motsättning mellan beställare och utövare av företagshistoria när den
görs som uppdragsforskning på det här sättet, men jag vill mena att i lyckliga
fall, och det här var ett rätt så lyckligt fall, tycker jag, så har ändå resultaten
blivit ganska gott och det kan ibland, om man har tur, bli en samverkan till
ömsesidigt utbyte. Tack för mig.
Jan Ottosson: Tack så mycket Ulf. Någon synpunkt?
Lars Engwall: Ulf, hur unikt är det här för det svenska systemet eller
kan man internationellt se något liknande? För ekonomisk historia är ju lite
speciellt för Sverige.
Ulf Olsson: Ja, business history skrivs nog på många håll i och för sig,
men det är sällan sådär förankrat riktigt i den akademiska miljön som det har
blivit här. Jag vill inte påstå att det är unikt, ja som stort projekt möjligen, men
det är klart att det finns många stora böcker som har skrivits om Deutsche
Bank och andra. Jag såg i Ortmarks omfattande självbiografi, där skriver han
att Wallenbergarna skiljer sig från de andra genom att de har skaffat goda
skribenter och då sträckte jag på mig lite, därför han menar på att det kan
vara lite unikt i Sverige då att man har skaffat det, men det är klart att jag inte
vill säga någonting annat om Bonnierprojektet eller något annat, det har väl
funnits andra som har gjort det också. Men jag tror att samarbetet mellan Gert
och MW har gjort det lite speciellt. Dessutom så finns det ett arkiv som nästan
är oslagbart därute på Djurgården. Man har ju sparat varenda pappersbit.
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Susanna Fellman: Det här Nestlé projektet som genomfördes för ett antal
år sedan byggde också ganska mycket på holländska forskare, så det kan ha
haft liknande effekter på den akademiska forskningen.
Ulf Olsson: Ja.
Susanna Fellman: Jag menar utifrån att det på något sätt avspeglar ju
Wallenbergarnas position. Det kanske också avspeglar ett familjeföretag.
Ulf Olsson: Det är framförallt de som vill ha sin historia skriven, ja.
Där finns det här inslaget av vård av traditionen och så vidare som ju sällan
kommer fram annars.
Peter Hedberg: Kan du berätta om Gert Nylanders efterträdare?
Ulf Olsson: Han har efterträtts av docent Anders Perlinge som fått den
uppgiften. Anders Perlinge är fantastiskt duktig arkivarie och gör ett väldigt
gott jobb, men han har ingen Marcus Wallenberg att stödja sig på. Nu drivs inte
så mycket forskning där. Det har gått över, rätt mycket, den eran, det hänger
delvis ihop med att det grundades så mycket företag i slutet på 1800-talet så
att det var tid att skriva 100-årsjubileer, men arkivet finns, alla kan komma in
och alla kan söka att få komma in där och det är ett fantastiskt arkiv, det vet
alla som har varit där.
En person bland åhörarna: Du nämnde det här med tradition och de
äldre, men tror du att det kommer att skrivas biografier över dagens ledande
Wallenbergare?
Ulf Olsson: Ja, jag skrev en liten bok faktiskt om Boy-boy som tog livet av
sig i samband med fusionen 1971, som var en tragisk historia som jag kanske
egentligen inte borde ha skrivit eller den skulle jag ha skrivit senare, det är
möjligt. Men i alla fall, det har jag gjort. Peter Wallenberg, nuvarande nestorn
eller patern, han vill nog gärna ha en biografi skriven över sig. Men det är inte
så enkelt och man får nog vara borta ett tag innan det skrivs någonting. Sen
vet jag inte om man kommer att skriva biografier över de yngre. Är inte den
tiden förbi eller?
En person bland åhörarna: Det var det jag var litet inne på.
Ulf Olsson: Ja, men det vet man inte. De är inte ens 60 år eller vad är de?
Kersti Ullenhag: Jag tycker det här är ett fantastiskt projekt som ni gjorde,
men det är en helt annan värld också och spelar inte det roll för vad man
kommer att skriva och inte kommer att skriva. Jag menar Wallenbergarna
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hade ju ett nationalistiskt drag, det hade man ju på den här tiden. De satt
ju på Industriförbundet och Industriförbundet skulle tänka på företagens och
Sveriges utveckling. Om man sen tänker på den siste som fick ett tungt jobb
utav Marcus alldeles innan han gick bort, det var väl Percy Barnevik och han
har ju sen gått genom pressen som den globale ledaren. Asea har expanderat,
men antalet sysselsatta i Sverige har gått ner. Så jag menar det var ju en bild
av svensk utveckling och det fanns den fonden bakom som ju inte finns nu. Så
det är klart mot den bakgrunden kan man ju säga att det här, att de bidrog till
landets utveckling, det gjorde de ju faktiskt och de kunde klara det med små
andelar. Jag menar ni har ju räknat in Wallenbergs företag där de hade fem
procent.
Ulf Olsson: Ja, om de tillsatte styrelsen. Man kan väl säga, att ska man
skriva biografi idag, kan man mycket väl tänka sig att skriva en biografi över
en del av dem som har fått biografier tidigare, men då ska man skriva dem på
ett annat sätt. Den biografiska, jag gick inte in på detta, men den biografiska
traditionen har ju fått ett slags lyft och ökat intresse på senare tiden och där
skulle man kunna göra mycket roligt av dem, därför att de ändå var som de var
den gången. Nej, det har blivit annorlunda, men det roligaste var tyckte jag när
jag skrev om Marcus Wallenberg, det var ju att visa det som, jag tror Gunnar
Wetterberg har som något slags motto, att Wallenbergarna var en lika viktig
del i den svenska modellen som välfärdssystemen. Och det hade man inte
sysslat mycket med innan det här projektet kom igång och där hade Marcus
Wallenberg rätt kan man säga, att svensk historia var i stort sett arbetarrörelsens
och socialdemokratins historia tills man faktiskt tog itu med detta också.
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YLVA HASSELBERG

Åka tåg och bli forskare. Om Eli Heckschers
resa genom Sverige

Varje forskares väg till sitt ämne, sina perspektiv och sina försanthållanden är
unik. Man söker sig fram, ibland går man på en nit och under stundom blir man
uppmuntrad. Händelser som kan verka obetydliga sätter spår som kommer att
finnas där för resten av ens forskarliv. Människor präglas på många sätt av
det de läser, av det folk säger, av ämnets och institutionens traditioner och
av den som råkade börja forskarutbildningen samtidigt och få plats i samma
rum. Allt sådant måste en biograf tänka på. Inte minst någon som biograferar
Eli F Heckscher vilket jag just nu gör. Hur blev den man jag skriver om och
vars rykte och eftermäle är intimt sammantvinnat med föreställningen om vad
ekonomisk historia är som ämne, den han var. För övrigt vem var han egentligen? Det är svårt nog att göra klart för sig vem människan är bakom myten,
kanske en omöjlig arbetsuppgift, men ännu svårare att följa den slingriga väg
som en människa tar genom livet. Vad är avgörande? Vad är mindre viktigt?
Hur känner man igen det som verkligen betyder något?
Mycket hanterar man genom igenkänning. En forskare som skriver om en
annan forskare kan jämföra, se den andre i ljuset av sig själv. Vissa dilemman,
vissa vägval är antagligen tidlösa. Det är en lugnande tanke. Vilka vetenskapliga problem är viktiga? Vilka arbetssätt passar mig? Hur ska jag göra för att
andra forskare ska tycka att det jag gör är bra? Om jag tycker att mitt ämne är
så viktigt att jag nästan är mitt ämne och det går uselt, ska jag byta då? Alla
problem är inte individuella. Alla lösningar är inte heller individuella. Man tar
sig fram på det sätt man kan, man försöker hitta sin roll och sin plats att vara
på. Så gjorde en ung forskare för 100 år sen och så är det nu.
Du Mats, du har nu kommit till den tid i livet då man kan börja – åtminstone
börja – sammanfatta. Det här är den jag var, den gången jag kom till Uppsala
universitet. Det här är den jag blev. Det här är vad jag kan. Det här är vad jag
tycker är roligt och det här är vad som är viktigast att göra med den tid jag
har kvar som forskare. Jag ska inte göra något försök idag att skriva dig på
näsan vem du blev, du slipper bli biograferad idag. Istället ska jag berätta en
liten historia om Eli Heckschers väg till vad man skulle kunna kalla ett liv
som samhällsvetare. Ett liv som någon som skrev en historia som spelade roll
för nuet, belyste och förklarade det. Jag tror att det är en historia som angår
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dig Mats och jag tror att det är en historia som angår alla andra som lyssnar
härinne.
Den här historien, den börjar med en kris. Redan här blir det en ovanlig
historia, hade Eli Heckscher verkligen kriser? Upplevde han misslyckanden,
denne man som gått till eftervärlden som en nästan overkligt produktiv och
betydelsefull forskare. Svaret på den frågan är ja. Eli Heckscher hade det
också besvärligt ibland. Han hade sin första kris som forskare år 1903 när han
skulle skriva ihop sin licentiatavhandling. Han hade då varit i Uppsala sen
januari 1897 och han var en ung historiker med nationalekonomi som biämne.
Att vara historiker var att vara viktig, det var att ha Harald Hjärne, den
store Harald Hjärne som lärare och beskyddare. Hjärne blev riksdagsledamot
strax efter att Eli börjat läsa historia och han var stor under de här åren, både
som forskare, som skribent och som politiker på den moderat konservativa
flanken. Det var också att umgås med en stor krets av unga män, bara män,
som också skulle bli historiker och som var säkra på att de hade en central
livsuppgift och skulle komma att bidra till samhällets fortbestånd. Eli och hans
vänner var enormt aktiva studenter. Många av dem var med i Heimdal. De
startade föreningar, de spelade teater, även Eli spelade teater, gav ut tidningar
och sprang på möten. De hade nog ganska roligt har jag tänkt och de kände sig
väldigt nyttiga. Eli han blev snabbt varm i kläderna i Uppsala. Han gjorde sig
känd som arbetsam och han fick många uppdrag av Hjärne.
Han presenterade och opponerade på Historiska seminariet och Historiska
föreningen. Han fick också hjälpa David Davidson, professorn i nationalekonomi, med statistiska arbetsuppgifter. Han fick till och med vara tredje opponent på en avhandling i nationalekonomi. Han begrep inte vitsen med den,
men det ansågs ändå att hans opposition var bra. Han var en enormt lyckad
student.
Men sen skulle han alltså bli forskare och han ville skriva om merkantilismen,
en brett upplagd studie av merkantilsystemet i de europeiska länderna. Det var
ett enormt ambitiöst projekt och långt ifrån andra unga historikers ämnesval.
Problemet var att det inte gick alls så bra med det här. Eli hade mycket höga
krav på sig själv och han körde helt enkelt fast. Hans pappa Isidor tyckte att han
skulle ge upp sin ambition att skriva ”En världshistorisk totalframställning”
för att istället göra något mindre och lättare. Klarade man som 23-åring inte
av det omöjliga, då fick man göra någonting annat.
Till slut blev Eli tvungen att ge sin pappa rätt, han fick ge sig, sluta att skjuta
upp sin examen och inskränka sig till en liten behändig text om produktplakatets
utfärdande 1724. Det är en ganska beskedlig sak, produktplakatet, och väldigt
långt från världshistoriska spekulationer. En källnära detaljerad analys av
frihetstidens handels- och sjöfartslagstiftning. En hederlig arbetsuppgift, men
kanske ändå något av ett nederlag. Men ändå, nu var han licentiat, lite stukad,
men ändå en examen.
Så uppstod frågan, vad skulle han göra nu? Hans föräldrar, som hade blivit
ganska oroliga när deras son hade hållit på att arbeta ihjäl sig med en uppgift
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som inte var realistisk, ville ha hem
Eli till Stockholm. Kanske var det
bättre att Eli tog på sig något mera
jordnära att göra istället för att försöka bli en stor historiker. Gustav
Cassel, den nyblivne professorn i
nationalekonomi vid Stockholms
högskola, hade en idé om ett beställningsuppdrag, en undersökning som skulle gälla de svenska
järnvägarnas statsnytta. Här skulle
den unga historikern få chans att
komma lite närmare samhället som
för en ung konservativ vid den här
tiden ju ändå var lika med staten
och statsnytta. Efter ett visst spjärnande tackade Eli slutligen ja. Det
var ett mycket lyckosamt val. År
1904 flyttade han hem till Stockholm för att bli amanuens på Stockholms högskola och för att påbörja arbetet
med ”En nationalekonomisk historik” över järnvägarnas faktiska inverkan på
den svenska ekonomin på uppdrag av Kungliga järnvägsstyrelsen. Arbetet
skulle ingå i firandet av statsbanornas 50-årsjubileum 1906.
Uppgiften krävde en helt annan forskningsmetodik än det väldiga arbetet
med en universalanalys av merkantilsystemet. Dels var det redan från början
begränsat i tid, det skulle ingå i jubileumsskriften ”Statens Järnvägar 1856–
1906”. Det gick alltså inte an att ha annat än en mycket praktisk inställning
till det hela, något som ytterligt begränsade möjligheterna att sträva efter
perfektion. Dels var detta ett arbete som hade stöd från Järnvägsstyrelsen som
också tillhandhöll en myckenhet med källmaterial, bland annat godsstatistik,
och dessutom ett antal intresserade läsare. Sist, men inte minst, krävdes att Eli
satte sig in i hur järnvägssystemet faktiskt fungerade praktiskt och konkret.
Järnvägsundersökningen blev en mycket sinnlig och ytterst social historia
som, förutom genomgångar av stora skriftliga källmaterial och en uppfinningsrikt kombinerande av dem, också innebar att Eli reste runt i landet och
intervjuade stationsinspektörer, företagsledare och ingenjörer. Stambanorna
var huvudådror i det blodomlopp som järnvägssystemet med alla dess tvärbanor och enskilda järnvägar nu utgjorde. I detta blodomlopp färdades år
1906 den unge licentiaten Heckscher beväpnad med en röd biljett utfärdad av
järnvägsstyrelsen som gällde överallt. Breven hem andas en viss stolthet över
den fart, fläkt och betydelse som omgärdade det nya uppdraget. Eli blev av
misstag tagen för att vara självaste yrkesinspektören av en medresenär, andra
tittade storögt, men tordes inte att fråga vem det var som bemöttes med en
sådan respekt av tågpersonalen.
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Detta var en något annorlunda forskarroll än vad som hade bjudits Eli i
Uppsala. Det var en forskarroll som innebar en direkt och fysiskt kontakt
med det fenomen han studerade. Han var inte längre i någon reell bemärkelse
någons elev. Vad Hjärne tyckte om det här, det kunde antagligen kvitta och
framförallt så var ju Hjärne inte där. Inte olikt en resande konsul, hans far var
ju dansk handelskonsul, for Eli med sin statistik runtom i landet för att tala
med människor och se den ekonomiska utveckling som järnvägen åstadkommit och ta reda på om den gagnade den svenska statens och därmed samhällets intressen. Han satt med sitt anteckningsblock i knäet på stationerna och
noterade flitigt det han fick reda på. På köpet fick han en omfattande insikt i
det svenska näringslivets utveckling. Han besökte många svenska storföretag
och skrev hem om bland annat trustbildning. Han hade redan börjat tänka på
nästa bok som skulle behandla trustbildning i den svenska industrin. Ingen
kunde ifrågasätta att han nu befann sig i centrum av ett skeende.
Det här var ett nydanande och mycket fruktbart sätt att arbete, att låta sig
översköljas av det fenomen man studerar, att under en period faktiskt leva
sitt liv på tåg. Arbetssättet blev föremål för medveten reflektion först 50 år
senare, då den originella och inflytelserika amerikanske sociologen C Wright
Mills gjorde sina berömda resor runtomkring i USA på motorcykel och sedan
skrev The Sociological Imagination om sitt sätt att arbeta. Läser man det som
blev resultatet, nämligen den doktorsavhandling i nationalekonomi som Eli
efter omarbetning av ursprungsmanus framlade i maj 1907 kan man inte annat än slås av att det var nu han fann sin roll, sina frågor, sitt sätt att skriva
och argumentera. Ja, hela den historiska kontext som senare kom att bilda
utgångspunkt för centrala argumentationslinjer i hans forskargärning.
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Järnvägsboken är förutom att vara välargumenterad och en analytiskt
avancerad studie också som en portal som vetter mot tidens stora frågor eller ett
komplex av dem. Vad hade industrialiseringen inneburit för landets utveckling
ekonomiskt och när det gäller befolkningstillväxt? Hur hade den uppkommit
och vilken roll hade järnvägarna i ekonomisk tillväxt? Enligt vilken rationalitet
agerade människor när järnvägen byggdes? Var kanske förväntningarna på
järnvägens effekter i framtiden nog så viktiga för skeendet som vad den
faktiskt kom att bringa med sig? Hur fungerade olika näringar, järnindustri,
träindustri, livsmedelsindustri, jordbruk och hur påverkade järnvägen
förhållandet dem emellan? Vilka var effekterna av statens ambitioner att styra
järnvägsutbyggnaden och av de politiska beslut som hade fattats beträffande
lokaliseringen av olika banor, prissättning et cetera? Alla dessa frågor krävde
en analys av orsakssamband och det är det här som utgör den allra tydligaste
skillnaden gentemot produktplakatet. Produktplakatet är en text som aldrig
lämnar historiska fakta för att ge sig in på en analys. Järnvägarna betydelse
däremot är i en mening som om en blixt plötsligt slagit ner och kastat ljus på
det förhållande i vilket industrialiseringen med järnvägarnas benägna bistånd
försatt landet Sverige vid sekelskiftet 1900.
Svaret på frågorna blev lika intressanta som komplexa. Järnvägsutbyggnaden hade gynnat olika landsdelar olika mycket. Störst konsekvens när det
gällde utveckling mätt som befolkningstillväxt hade den haft under sin utbyggnadsperiod och för regioner där befolkningsutvecklingen tidigare varit
svag. Framförallt hade järnvägsutbyggnaden bidragit till en ny sorts tätorter,
stationssamhällena, kring vilka den ekonomiska utvecklingen nu var centrerad.
Järnvägen hade vidare bidragit enormt när det gällde att minska transportkostnaderna framförallt inom järnindustrin, men också inom exempelvis sockernäringen. Bulkvaror som exempelvis träkol och råvaror kunde transporteras
i en grad som tidigare är okänd historiskt annat än via vattenvägarna. Genom
att medge transporter i en tidigare okänd grad hade järnvägarna också bidragit
till ekonomisk koncentration och rationalisering. Industrin, fastän fortfarande
i Sverige lokaliserad till landsbygden i högre grad än i andra europeiska länder, frigjordes till viss del från sin geografiska bundenhet. Dessutom öppnade
järnvägen upp inlandet och skapade nya marknader och den hade också verkat
prisutjämnande. Vidare var järnvägarna företag och arbetsgivare i sig själva
och därmed också centrala bidragare till en bygds ekonomiska utveckling.
Metodologiskt är den här boken faktiskt också nydanande. Det är en studie
som grundats på både intervjuar och på någon form av deltagande observation
fastän givetvis utan något medvetet tänkande kring dessa frågor, men det
är också intressant att Eli nu på egen hand utbildat sig till en avancerad
användning av historisk statistik. Framförallt är det befolkningsstatistiken han
använder som indikator på järnvägens effekter på utvecklingen i avhandlingens
första del. Att genomföra en sådan undersökning var komplicerat av flera skäl.
Dels byggdes järnvägen ut etappvis vilket innebar att en viss bansträckning
kunde befinna sig i flera olika faser av utveckling med vidhängande effekter
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eller brist på effekter samtidigt. Järnvägens omland behövde specificeras
för att jämförelser mellan olika regioner och banor skulle bli rättvisande.
Sedan behövde befolkningsutvecklingen naturligtvis också kopplas till
järnvägsutbyggnaden kausalt, det vill säga effekterna av järnvägen måste
isoleras från den utveckling som ändå skulle ha ägt rum utan dess tillkomst.
Sammantaget krävdes rätt avancerade metodologiska överväganden och
den som framförallt bidrog till Elis utveckling som statistiker, var Sveriges
kanske mest kände befolkningsstatistiker genom tiderna, Gustav Sundbärg,
som i egenskap av förste aktuarie vid Statistiska centralbyrån spelade en
inte obetydlig roll i arbetet. Sundbergs inflytande syns för övrigt inte bara i
statistisk metod utan också i avhandlingens fokus på demografiska samband.
Järnvägsavhandlingen blev ett expresståg mot vetenskaplig mognad och
självständighet, praktiskt, metodologiskt och analytiskt. Man kan också säga att
det var nu Eli i någon mån blev samhällsvetare fastän denna term ännu inte var
uppfunnen. För en nutida läsare framstår avhandlingens frågor och empiriska
fokus som historiska, men det var en avhandling i nationalekonomi, ett ämne
som ännu så länge lämnade stort utrymme för historiska undersökningar.
Framförallt fick Eli nu både rätt och plikt att svara på frågor som rörde den
generella samhällsutvecklingen och som hade samband med nuet. Han fick
försöka förklara och han formulerade sina utgångspunkter med hjälp av
den nyare anglosaxiska ekonomiska litteraturen. Cunninghams Politics and
Economics, Marshalls Principles of Economics och makarna Webbs Industrial
Democracy som hade kommit ut 1902. Från Webbs hämtade han inspiration
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till ett frågedrivet och hypotesdrivet arbetssätt som ålade forskaren ett aktivt
och kritiskt förhållningssätt till källmaterialet.
Det finns mycket att besinna i denna historia. För det första blev ju det
som ursprungligen var en kris och en halvmesyr och sen ett sätt att ta sig ur en
hopplös situation, en början till något nytt, ett sätt att förhålla sig till historien
som hittills hade varit okänt, början till en karriär. Det är något som vi alla är
betjänta av att tänka på. Man måste finna sin väg och jag har berättat för er
hur Eli fann sin. För det andra är järnvägsboken enligt min mening upphov
till en ämnestradition, att skriva historia som ett led i förklarandet av samtiden
och att göra det på ett sätt som förefaller samtiden viktigt och intressant.
För det tredje så är det faktiskt här som svensk företagshistoria uppstår, med
Elis besök på Bofors, idoga arbete i diverse väntsalar, och inventeringen av
skoindustrin i Kumla socken. Svensk ekonomisk historia har mycket att tacka
järnvägen för. Svensk ekonomisk historia började skrivas om tåg på tåg och
där drar vi i bromsen. Tack för att ni har lyssnat och grattis Mats!
Jan Ottosson: Tack så mycket Ylva. Frågor, kommentarer. Lars Engwall.
Lars Engwall: Du sa att Eli Heckscher hade kriser, vi kommer ju till det
senare, men man kan ju inte underlåta att påpeka något annat som var viktigt
för ämnet ekonomiskt historia, nämligen att Eli Heckscher inte fick bli rektor
för Handelshögskolan och därför så kunde man erbjuda honom EHF.
Ylva Hasselberg: Javisst, det är 1929.
Lars Engwall: Ja, precis och jag pratade med Gunnar Heckscher om det
där. Han sade att han hade tröstat pappan och sagt: ”men pappa skulle inte bli
rektor, det var bättre det som hände.” Och det är liksom samma poäng som
du har.
Ylva Hasselberg: Ja, alltså den här krisen 1929, har jag skrivit om i en bok
redan och den var ju reell. Han var ju fullkomligt övertygad om att alla hans
kollegor ville ha honom till rektor och sen visade det sig att de inte ville det
och då blev han fruktansvärt sårad och som plåster på såren fick han då ett eget
ekonomiskt historiskt forskningsinstitut som sen blev enormt viktigt i vårt
ämnes utveckling. Så visst, det finns ett antal kriser varav den här som jag har
pratat om nu är den första.

(Bilderna i detta kapitel publiceras med tillstånd av innehavaren Sten Heckscher.)
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SUSANNA FELLMAN

Familjeföretag och professionalisering – Ett
näringslivshistoriskt perspektiv

Jag är jättestolt och glad över att få komma hit och prata på Mats 60-årsseminarium. Mitt tema är ett väldigt kärt ämne för mig och någonting som jag
har hållit på med väldigt länge. Det baserar sig på samma material som jag
någon gång för länge sedan använde i min doktorsavhandling. Men nu talar jag
främst kring en artikel som snart publiceras i en bok på Cambridge University
Press. Boken har redigerats av Paloma Fernandez Perez och Andrea Colli
och tar upp familjeföretag i ett långt tidsperspektiv och ur olika synvinklar.
Näringslivshistoriker har skrivit mycket kring det här temat, så det är skojigt
att få vara med i boken.
Jag inleder med att framhålla att det ser ut att finnas två berättelser, eller narratives, om familjeföretagen och familjeföretagsmodellen. Den ena är den gamla,
välkända, d.v.s. att familjeföretaget är en relik från tidig industrialisering, där
ägarna är ointresserade av att få företaget att växa och där företagsledarna ofta
är mindre kompetenta än de avlönade och högutbildade karriärdirektörerna.
Dessutom lider familjeföretagen ofta av successionsproblematiken, det vill
säga överförandet av ledarskapet från en generation till följande är kritiska
tidpunkter. Men sedan finns den andra motsatta berättelsen, där familjeföretagen
betraktas som något positivt. Det framhålls att familjeföretagen inte alls
är på utdöende. Det kan vi ju lätt notera här i Sverige, där det finns väldigt
många långlivade familjeföretag. Då diskuterar man även varför de besitter en
sådan styrka att de förmår överleva i ett långt tidsperspektiv? En orsak anses
vara att familjen uppfattar att de har ett arv att förvalta. Dessa företag har en
stark företagskultur. Dessutom framhåller man att familjeägandet är ett mera
stabilt alternativ till kvartalskapitalismen, globaliseringen och finanskrisen.
Familjeföretagen framhåller ofta själva att ett kvartal för dem är 25 år och
lyfter upp sig själva som stabila arbetsgivare, som är väl förankrade i det lokala samfundet.
Synen på familjeägandet följer dessutom vissa cykler och berättelsen
om familjeföretaget som en motkraft till kvartalskapitalismen tycker jag
dominerar för tillfället. Den här boken som nu ska publiceras är förstås också
ett bra exempel på detta. Vi kommer med det historiska perspektivet på frågor
om varför familjeföretagsmodellen har lyckats överleva. Samma fenomen
syns i journaler, som Family Business Review, där det är implicit underförstått
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att familjeföretag och familjeägandet är något positivt, även om dessa företag
kan ha vissa problem.
En annan orsak till att familjeföretagen upplever något av en högkonjunktur
just nu har sitt ursprung i forskningen; man tenderar att fokusera på ”överlevarna”. Forskningen om familjeföretag baserar sig ofta på fallstudier kring
enskilda familjeföretag och forskarna väljer vanligen de framgångsrika. Det
är sällan man inom familjeföretagsforskningen genomför s.k. prosopografiska
studier med större populationer.
De frågor som jag kommer att diskutera här idag, är, för det första, vad
man menar med begreppet ”professionalisering av företagsledningen”. Det är
ju tidvis ett ganska oklart begrepp och det har använts i olika betydelse. Detta
kan noteras oberoende av om man läser litteratur från 1960-talet eller litteratur
från 2000-talet. För det andra kommer jag att titta på hur man i familjeföretagen
svarat på de krav som professionaliseringsprocessen ansetts medföra. Jag
studerar hur utbildnings- och karriärmönster inom familjeföretagen förändrats,
och då speciellt i jämförelse med de avlönade ”karriärdirektörerna”. Detta gör
jag med hjälp av mitt material om höga chefer i finskt näringsliv. Dessutom
tittar jag på hur man inom familjeföretag integrerat utomstående, ny kompetens
i det egna företaget och hur de kunnat anpassas till familjeföretagets egen
kultur. Bland annat Annika Hall och Mattias Nordqvist skriver i en artikel att
professionaliseringen i familjeföretag innebär något mera och innefattar andra
aspekter än vad professionaliseringen i listade företag med stor ägarspridning
gör. Jag funderar också därför kort kring det här och försöker se om jag kan
hitta någonting som tyder på detta i de företag som jag har tittat på. Jag har
därför gått in i enstaka företag och tittat mera på företagsmaterial.
Hall och Nordqvist anser i korthet att professionella i ett familjeföretag
behöver en viss social och kulturell sensitivitet till företagets normer och
värderingar, men jag funderar om det inte är så att alla företag har någon
form av normer och värdering. Men dessa normer är kanske starkare i
familjeföretag? Samtidigt är det ganska svårt att komma åt vad det här skulle
innebära.
Själva begreppet ”företagsledningens professionalisering” känner säkert
alla till, åtminstone de som läst sin Chandler, men utöver Chandler finns det en
omfattande litteratur. Mabel Newcomer, som på 50-talet studerade tre kohorter
med amerikanska storföretagsledare (från åren 1900, 1925 och 1950), kunde
observera att en stor förändring i företagsledarnas bakgrund ägt rum. För det
första hade ägande och ledarskapet åtskiljs – den mest snäva definitionen
av begreppet – men samtidigt påvisade hon att professionaliseringen även
medförde många andra förändringar. En viktig förändring var att rekrytering
i större utsträckning började ske på basen av personens kompetens och
erfarenheter, i stället för på familje- eller ägarförhållande. Dessutom kunde
hon notera att de senare generationernas företagsledare hade nya attityder till
sina arbetsuppgifter. Företagsledaruppdraget blev dessutom ett heltidsjobb
och oberoende om direktören ägde företaget eller inte skulle han jobba för
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företagets bästa. Dessutom fann hon vissa andra etiska principer eller önskemål
på en god företagsledare, exempelvis skulle en ”modern företagsledare” på
50-talet jobba för samhällets bästa, genom att bidra till the ”Community Chest”
eller, som Thomas Imse skrev på 60-talet, även för arbetstagarnas bästa. Här
kan man se paralleller till den klassiska professionsetiken som utmärker de
liberala professionerna.
Hall och Norqvist framhåller emellertid – och som även jag noterar när jag
läser tidigare litteratur och forskning – att man i litteraturen främst diskuterar
alla de olika kriterier som han/hon ska uppfyllas för att kunna anses ”professionell”, medan man egentligen inte diskuterar vad det innebär att agera
professionellt. Det är ju i utövningen av ledaruppdraget som professionalismen
kan noteras. Är det kanske så att det tas för givet att om man har god utbildning
och lång erfarenhet från olika uppdrag i organisationerna, så kan man också
agera professionellt. Som historiker står man dessutom naturligtvis inför
ett annat problem om man ska studera hur företagsledare agerar, nämligen
tillgången på forskningsmaterial.
Även om det finns paralleller till de klassiska professionskriterierna hos
den ”professionella” företagsledaren, så bildar företagsledarna aldrig en professionell grupp i egentlig mening. På 1960-talet uppkom det visserligen
sådana tankar – det var ju en del av ”professionalisering av alla” som Harold
Wilenski titulerar sin artikel (The Professionalization of Everyone?) från
1962. Thomas Imse skrev under samma tidsperiod att ledning av företag
kräver viss specialkompetens. Det är därför kanske inte så förvånande att det
uppstod tankar på ledarna som en professionell grupp. Denna tanke har dock
all forskning kunnat förkasta. Ingen grupp har kunnat monopolisera företagsledaruppgiften. Vissa forskare har visserligen påpekat att företagsledare
kan klassificeras som någon form av organisationsprofession, som har en
viss kunskapsbas som kan exkludera andra. Vidare har John Wilson och
Andrew Thomson i en intressant bok framhållit att det språk som moderna
företagsledare använder sig av inte behärskas av alla och på det sättet kan
fungera som en exkluderingsmekanism.
W. Gibbs Dyer har en intressant inställning till det här med professionalisering i familjeföretag. Enligt honom kan man särskilja tre aspekter.
För det första är det en fråga om att se till att familjemedlemmarna skaffar
sig en gedigen utbildning för sitt uppdrag. För det andra bör företagen även
anställa och integrera utomstående. Därutöver behöver man se till att en
professionalisering äger rum bland alla anställda på alla nivåer i företaget.
Hur såg processen då ut om man tittar närmare på vad som hände över tid?
Mitt material – och det stämmer rätt bra när jag jämför det med exempelvis
Newcomers och andra forskares som Hartmut Kaelbles och Youssef Cassis
material – visar tydligt att alla företagsledares utbildningsnivå steg över tiden.
Det är ett av det mest tydliga tecknen på professionaliseringen. Ägarledarna
hade alltid något lägre utbildning än de avlönade direktörerna, men just
ägarnas utbildningsnivå steg kraftigt över tid. De tog så att säga småningom
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ifatt de avlönande direktörerna. Om man tittar på familjeföretagsledare ska
man dessutom inte enbart titta på den formella utbildningen, eftersom dessa
väldigt ofta har hade en informell utbildning. Det här är ett generellt fenomen,
som kunna påvisas i alla internationella studier. Arvtagare till familjeföretag
behövde inte avlägga en examen, utan istället ”låg” de kanske en tid vid
universiteten eller åkte på studieresor utomlands, ofta långa sådana. Ett
exempel var den Rettigska familjen, där varje generation utbildades genom
att de vistades flera år utomlands i Europa – en s.k. Grand Tour. Rettig var en
känd familj inom tobaksindustrin i Finland. På dessa vistelser samlade de på
sig en mångsidig och omfattande erfarenhet, om tobakshandel, om teknik och
om den kommersiella sidan av företaget. Och den här traditionen fortsatte i
generationer.
Det fanns ofta en stark tradition inom enskilda familjerna om hur arvtagarna
skulle utbildas. Om familjeföretagsledarna hade en formell utbildning, valde
familjerna ofta de bästa lärosätena. Om det fanns en tradition med informell
utbildning så fick även följande generation denna utbildning.
Arvtagare till de finska familjeföretag skickades dessutom ofta utomlands
för att studera, medan de som kom från anspråkslösa förhållanden var tvungna
att nöja sig med att studera vid de finska tekniska universiteten, som först
senare var på samma nivå som de utländska. Samtidigt som arvtagarna
sökte sig till de bästa lärosätena – eller till de som åtminstone ansågs som
de bästa – kunde de samtidigt skapa sig nyttiga sociala nätverk och gifta sig
rätt. Författarinnan och professorn Merete Mazzarella har exempelvis skrivit
om hur ”kastrull kunde gifta sig med kylskåp” på Nylands nation på 60- och
70-talen, det vill säga familjen Hackmans barn (”kastruller”) kunde gifta sig
med den Rosenlewska familjens telningar (”kylskåp”).
På 1960- och 70-talen var det just arvtagare till familjeföretag som först
började söka sig utomlands för att gå i företagsledarutbildning vid toppuniversitet som ex. Harvard, Chicago eller IMD i Genève. De kunde stanna
länge och finansierade detta själv eller genom något stipendium. De s.k.
karriärdirektörerna skickades i stället av företagen på kortare s.k. Executive
utbildning när de skulle ta över.
Liksom i fråga om utbildning blev även karriärförloppen alltmer likartade.
Arvtagarna kunde inte längre räkna med att genast efter avslutad utbildning
placeras på hög nivå i företaget, utan de fick snällt kliva upp den gängse
karriärstegen via olika hierarkier i företagen. Detta visar också Newcomer
och andra som har tittat på karriärförloppet. Men det bör framhållas att många
arvtagare även tidigare hade haft välplanerade karriärer i syfte att lära sig om
företaget och dess verksamhet.
Hur gjorde familjeföretagen för att integrera de utomstående i familjeföretagskulturen? Inget familjeföretag kunde i längden klara sig utan dem. För
det första kan man studera hur och på vilka nivåer man tog in utomstående.
I likhet med vad Chandler framhållit kan man se att professionaliseringen
på något vis är en ”bottom-up process”, d.v.s. de nya ingenjörerna och
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ekonomerna kommer först in i företagen på lägre nivåer och sen klättrar de i
hierarkin för att så småningom komma högt upp. Detta beror på att det fanns
en viss ”tröghet” att överlåta de högsta posterna till utomstående, men det är ju
klart att det också tar en viss tid att samla på sig den erfarenhet som behövdes
för att ta över toppjobben.
Det fanns väldigt många olika strategier i enskilda företag och det finns
också vissa skillnader mellan olika länder. Ibland var VD alltid en familjemedlem, i andra fall var VD aldrig en familjemedlem, och man behöll enbart
styrelsemedlemskapet. Ibland var vice VD en utomstående och VD:n en
familjemedlem. Så det finns väldigt många olika lösningar på att överlåta en
del av makten och ansvaret och ändå behålla kontroll.
Det var också en fråga om att identifiera talang. Jag kommer ihåg att det
nämns i kapitlet om Bonnier och Wallenbergarna som ingår i boken Creating Nordic Capitalism att Marcus Wallenberg hade en anteckningsbok där
han noterade om han fick nys om möjliga VD-kandidater. Finländaren Gösta
Serlachius, som jag i flera omgångar studerat, var hela tiden på jakt efter potentiella kandidater. När han träffade en duktig ingenjör på 20- och 30-talen
så kontrollerade han genast vem det var och frågade om det här en bra person
och om han var tillförlitlig. Att vara tillförlitlig var ytterst viktigt.
Ahlström-bolaget, som är ett familjeföretag än idag, har länge haft en
inkörningsperiod eller -kurs för nyanställda, oberoende om det var familjemedlemmar eller utomstående. Denna kurs, som gick under namnet Jump,
går av stapeln på det tidigare huvudkontoret på den gamla bruksorten där
deltagarna på något sätt ska insupa företagets historia och kultur för att kunna
”hoppa” in i företaget.

Slutsatser
Professionaliseringen har inneburit att företagsledarprofilerna ser alltmer likadana ut över tid. Samtidigt har det förekommit olika professionaliseringsstrategier i familjeföretag. Vi kan heller aldrig betona för mycket vikten av
att professionaliseringsbegreppet är klart definierat. Och slutligen, om vi tittar
direkt på familjeföretaget tycker jag mig se att de långlivade familjeföretagen
har haft en beredskap och färdighet att handskas med de förändringar som
professionaliseringen och andra förändringar i det omgivande samhället har
medfört. Det innebär att de besitter en sorts professionalism och att de förmår
agera professionellt – så att säga.
Jan Ottosson: Tack så mycket Susanna. Kommentarer, frågor. Lars Engwall.
Lars Engwall: Du visar där att, åtminstone tidigare, var det så att de ofta
reste utomlands för sin utbildning. Kan man tänka sig så att om vi funderar
över det här med att utbildningar, det är inte bara frågan om att lära ut, utan det
är ju väldigt viktig selektionsmekanism för att välja folk på arbetsmarknaden.
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Men för de här människorna, det är ju redan klart. Man behöver ju inte ha
den här examen från Sverige så därför kan man ta de här utländska studierna
istället och det är ju väldigt intressant det här med hur man skickar dem
utomlands och det går ju också längre tillbaka. Om jag får anknyta till Ulf här,
så berättar de här Wallenbergbiografierna om stackars barn som åker ut när de
är tolv år och skriver rörande brev hem att de vill få komma hem till jul och får
nej med motiveringen att de kommer att vara tacksamma att de fick nej när de
blir äldre och så vidare. Det har tydligen funnits någon slags tradition där om
att vi måste koppla upp med resten av världen. Sen också en sista kommentar
till din formulering att familjeföretagets kvartal är 25 år. Vi hade en debatt för
fjorton dagar sen där Mats Jansson var med. Han var senast VD för SAS, men
dessförinnan VD hos Antonia Ax:son Johnson. Han uttalde sig i linje med vad
du säger, då han sade: Har man Antonia som VD då vet man, med de andra
ägarna, fladdrar det hela tiden.
Susanna Fellman: Du har helt rätt och den här traditionen att åka utomlands
– nu måste svaret bli kort här förstås – är ju det som är speciellt vanligt under
den tidigare epoken. Det blir alltmer likartad utbildning och allt mer formell
utbildning över tiden, men det är klart att familjeföretagens arvtagare även
senare åker utomlands. Det här med att vara utomlands är på något sätt en
gammal tradition som fortsatte som komplement efter det att man började skaffa
formell utbildning, men du har helt rätt. Den högre utbildningen fungerade, i
det finska fallet åtminstone, som en väldigt stark selektionsmekanism i tidig
karriär. Du kommer helt enkelt inte med i ”karriärhissen” om du inte hade
högre utbildning, om du inte kunde, så att säga, förlita dig på att du var en
arvtagare till bolaget. Och då betyder det att formell utbildning behövde en
arvtagare inte ha, nej. Så det stämmer helt.
Ulf Olsson: Jag blev lite förvånad den gången jag skulle skriva lite grand
om Handelshögskolans tillkomst, den i Stockholm framförallt då. Det var
alldeles uppenbart att när man ville starta en handelshögskola så var det ett sätt
att försöka att legitimera sin egen yrkesprofession. Alltså advokater, militärer
och jurister och läkare, det var en profession, men jag har väldigt svårt att se
det som en profession att vara företagsledare. En profession ska ju skydda
sig själv utåt och avgränsa sig och befordra sina egna och allting och här
ligger de i luven på varandra hela tiden, så det var besvärligt för mig med
professionaliseringen och jag undrar om inte en del förklaringen ligger i att
man vill lyfta sig själv, man vill legitimera sig genom att säga att det är bara
vi som har gått igenom en viss utbildning som är professionella. Det är lite
lustigt där och det är väl de problemen som du har också i förhållande till
detta. Men just att den gamle Knut Agathon säger att vi minsann ska bli lika
väl sedda i samhället som militärer, jurister och läkare.
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Susanna Fellman: Det är både och. Man behövde den här utbildningen
för att kunna konkurrera med ingenjörerna – åtminstone i det finska fallet var
det helt klart uttalat på 60-talet till exempel. På 20-talet hade ingenjörerna
framhållit att de inte bara är duktiga på det tekniska, utan de är också bra på
att leda företag, ja t.o.m. hela samhället och då hade ekonomerna svårt att
konkurrera. På 60-talet kommer ekonomerna och säger att de är specialister på
att leda företag. Men sen fanns det också behovet att lyfta sin status gentemot
de övriga, så det finns olika motiv också i ekonomutbildningen.
Jan Ottosson: Jag tror Lars vill ha en liten kort replik.
Lars Engwall: Ja, det här är en mycket intressant fråga och du tar ju upp
det här med att man glider på begreppet. Det sägs så mycket att man ska
vara professionell och då är man en profession, men en profession i klassisk
bemärkelse då har vi den här closure mekanismen, att man håller andra ute.
Företagsledare kan vem som helst bli och det är samma diskussion bland
konsulter och det finns ett undantag och det är revisorer. Där finns det klara
regler för hur man ska komma in och man kan också bli utsparkad.
Susanna Fellman: Ja, precis och där har det också med den professionella
etiken.
En person bland åhörarna: Kamprad är inte professionell, va?
En person bland åhörarna: Han är väldigt professionell att sköta media.
Jan Ottosson: Kersti och sen sist Lars.
Kersti Ullenhag: Jag undrade hur man avgränsar familjeföretag också, i
vilken utsträckning de behåller sina ägarandelar? Det spelar väl någon slags
roll hur man placerar ut höga poster. Har du tittat på det eller vad har du för
avgränsning för att det fortfarande ska sägas vara ett familjeföretag.
Susanna Fellman: Jag minns att min opponent, som sitter här, hade
någonting att påpeka om att jag var lite vag i den frågan, även om det sen till
sist slutligen var ganska lätt att säga att en viss person hade en ägarrelation.
Men hur stor den ska vara för att det ska ha en stor betydelse, så där svävade
jag säkert till en del. Nu när jag i denna uppsats gått in för att titta närmare
hur man i de här specifika företagen, som Ahlström och Rettig, är det ju de här
klassiska familjeföretagen där ägarfamiljerna mer eller mindre har behärskat
majoriteten av och tidvis t.o.m. hela aktiekapitalet. När jag har studerat
enskilda företag, så då har det varit de här verkligt klassiska familjeföretagen,
så där har jag kunnat gardera mig. Men när jag ska dela in företagsledarna
i min företagsledarpopulation på 324 direktörer i ägare respektive avlönade
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kunde man inte hålla sig till en strikt ägarandel. Många var ex. svärsöner. Och
dem har jag klassificerat som familje- eller ägarledare även om de kanske inte
hade en stor ägarandel – åtminstone inte under tidig karriär. Men den period
som jag sysslar med, nämligen perioden fram till 70-talet, så är det dessutom
ganska klart att de så kallade familjeföretagarna ofta var majoritetsägare.
Jan Ottosson: Vi har en fråga från Lars Hassbring.
Lars Hassbring: Bara en väldigt kort kommentar. Ivar Kreuger som
verkligen var en företagsledare även om det inte var ett familjeföretagande
just i början, han kallade sig aldrig någonting annat än ingenjör. Hela livet
igenom ända tills han dog.
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LARS MAGNUSSON

Varför ett historiskt perspektiv på ekonomin?

Jag ska göra som Percy Barnevik, inte använda PowerPoint. Jag tycker det
är ett ypperligt sätt att visa saker, men ibland kan det bli ett självändamål
och ni kommer snart att märka att det här blir lite konstigt att sätta upp i
PowerPoint. Det är det ena jag vill säga innan jag börjar och det andra är att
det finns ett väldigt bra ord på engelska när man ska hålla föredrag och sådana
här föreläsningar och det är ordet caveat. Det finns inget riktigt bra ord på
svenska. Ett caveat, det är att man måste på något sätt ändå försvara varför
man står här och pratar om det man pratar om, men det är mycket enklare att
säga caveats på engelska och här gäller det två saker. Jag ska prata om varför
man behöver ett historiskt perspektiv på ekonomi och när man tittar sig runt i
den här församlingen, så kan det var ungefär som att bjuda bagarbarn på bullar.
Det är väl ingen som kommer att säga emot mig, kanske eller möjligtvis Lars.
Den andra icke ekonomisk historikern – det finns säkert andra också – men det
var ju vår prorektor Anders Malmberg, men han gick. Så att jag kommer alltså
att slå in alldeles öppna dörrar och det måste man göra ibland, tror jag. Det
är roligt att göra. Den andra caveaten, det är det här föredragets namn, varför
ett historiskt perspektiv på ekonomin, och det är lite långtråkigt egentligen,
varför vi ekonomhistoriker alltid måste på något sätt försvara vår existens. Så
här har det ju varit hur långt tillbaks som helst. En av de allra första personerna
som höll ett liknande föredrag som jag, fast med en titel på engelska, var den
berömde William J Ashley i slutet på 1890-talet när han blev professor på
Harvard. Han skulle också naturligtvis ställa sig upp och försvara varför han
överhuvudtaget fanns till och varför ämnet fanns till, och då står jag här och
undrar, vad blir det? 120 år senare nästan eller 115 år senare och jag står här
och bräker om samma sak. Det är lite tjatigt det här. Det är mina two caveats.
Men låt mig då börja ändå att försöka ge någon sorts bild varför jag ändå
tror att det är viktigt att prata om det här. Jag tror att åtminstone några av
oss vet vem Henry Paulson är för en figur. Han var nämligen finansminister
under George W Bush number two och var då i ansvarig ställning som
finansminister den här hösten som ni kanske kommer ihåg, 2008 för fem
år sen. Han hade det inte så lätt. Han gjorde ju – man kan naturligtvis sett
i efterhand diskutera om det var ett misstag eller inte – men jag kan ändå
tro att han inte insåg konsekvenserna av när han lät Lehman Brothers gå i
konkurs den där septemberdagen, 2008. Jag tror inte han visste det eller insåg
konsekvenserna av det. Det är möjligt om han hade fått tänka längre så hade
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han kanske funderat på om han kanske borde ha lärt någonting av vad som har
hänt förut när man låter stora banker gå i konkurs. Sådant har ju hänt förr, och
inte minst under 1800-talet var det ganska vanligt och det ledde till ett antal
mycket, mycket omfattande och stora kriser som drabbade de amerikanska
och europeiska ekonomierna väldigt, väldigt hårt. Det finns ju något att lära
av historien när man gör sådant här. Sen kan man naturligtvis fundera på om
han tyckte att Lehman Brothers var tillräckligt stor för att passa in i det här
schemat, men ändå, det borde väl ha gjort honom kanske lite mer vaksam. En
annan sak som man kanske borde ha tänkt på – det hade talats om ganska länge
i USA när det här inträffade på hösten 2008, att bostad- eller börsbubblor eller
framförallt en bostads- och finansbubbla som hade växt fram i USA under
egentligen hela 2000-talet är livsfarliga. Det är kanske också någonting som
han borde ha tänkt på när han agerade på hösten, om vad det skulle bli för
konsekvenser.
Man kunde också i samband med det fundera på, förstås, den typ av ekonomi som hade vuxit fram i USA efter 11 september 2001, med enorma underskott och så vidare och så vidare, ni känner historien, om det inte också är så
att säga livsfarligt och kan leda till just den här typen av bankinfarkter som det
ju faktiskt var fråga om ett tag under hösten 2008.
Lämnar man USA och Henry Paulson, kan man naturligtvis också här
diskutera den europeiska unionens genomförande av EMU-projektet. Då det
ar klart att det har funnits erfarenheter av hur man kan få länder eller regioner
med väldigt olika ekonomiska utvecklingspotential och kraft, tillväxt, näringsgrenar, fördelning mellan olika näringsgrenar och så vidare att passa
ihop i en myntunion eller i en valutaunion, hade man också kunnat lära sig
en del av historien och varit kanske lite mer försiktig när man då grundade
den europeiska monetära unionen eller åtminstone när man i ett antal ledande
länder som Tyskland, Frankrike och andra struntade i att upprätthålla de regler
som man hade kommit överens om för att då möjligtvis motverka problemen
med detta, med de så kallade de naturliga valutaområdena, där det finns ganska
robust teori kring problemen och där teorin bygger på relativt robust empiri i
den ekonomiska historien.
Så kan man rada upp olika exempel där man kanske skulle tycka att det
hade varit bra och klädsamt om ekonomiska beslutsfattare på olika nivåer
hade läst på sin ekonomiska historia litet bättre. Det är möjligt att man inte
hade kommit fram till något bättre ändå, men en hel del av okunskap, en hel
del av sådana saker gör ju väldigt tydligt att man inte hade tänkt sig för.
Frågan är då varför minnet är så är kort, varför vi inte då uppenbarligen
vill kanske lära av historien? Vi skulle kunna, men vi vill kanske inte, och
det finns olika teorier eller olika skolor kring det här, eller det finns olika
synpunkter förstås på det här, som det finns om allt annat. Det ena, om man
börjar någonstans, skulle naturligtvis skylla på den mänskliga naturen och säga
att vi människor är, vi är väldigt mycket drivna, vi reagerar väldigt kortsiktigt
på olika saker. Vi har sällan det här långa perspektivet, och kanske är det så
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att i dagens diskussion om man går tillbaks till nobelpristagaren i ekonomi för
snart tio år sen då David Daniel Kahneman pratade om att vi har väldigt lätt,
vi människor, att koppla på det som han kallar för system ett, istället för att
reflektera och fundera över saker och ting och dra kanske också erfarenheter
av tidigare saker som har hänt inom något sorts system två. Vi har lätt att slå
på system ett och bara reagera väldigt impulsivt. Ett annat sätt att hålla sig till
den mänskliga naturen är ju att åberopa det som George Akerlof och Robert
Shiller talar om som de så kallade ”animal spirits”. Alltså vi människor, det
är inte bara det att vi är kortsiktiga, utan vi är också utsatta för väldigt starka
krafter. Vi vill tjäna pengar, vi vill vara med, vi vill liksom – ja överhuvudtaget
när man ser att någonting går upp, så vill man vara med och satsa på det. Vi
har alltså starka incitament att inte lyssna på historien och de visheter som
kanske kommer ut av det, för det är som sagt starka intressen som finns med
i det här och man kan påminna sig om det här med animal spirits. Det var
någonting som Keynes definierade redan på 1930-talet i sin General Theory
som ”instincts, proclivities and emotions that ostensibly influence and guide
human behavior.” Alltså den här typen av mänskligt beteende helt enkelt i
botten av vårt psyke spelar roll för det här.
Så vi kanske är av naturen ohistoriska. Vi vill inte lära, eller det finns så
starka intressen av andra slag att vi gärna glömmer vad som har hänt. Ett
annat sätt att närma sig det här, är kanske att göra sig själv viktig, men det
kan ju också ligga någonting i hur vetenskaperna, och då menar jag i första
hand samhällsvetenskaperna, har glömt bort historia under de senaste hundra
åren och då kan man säga systematiskt glömt bort den. Jag vågar påstå att
1800-talet i synnerhet var ämnet historias stora tid. Vi pratade förut om Harald
Hjärne i Uppsala. Historia var ett enormt stort ämne och alla ämnen med någon
sorts självbild, alltså för att upphöja sig själv på något sätt, talade gärna om
sin historia och framhävde historia hela tiden, både när man använde exempel
och när man som talade om sig själv. Detta historiska medvetande var väldigt
starkt, och det har som sagt sakta, men säkert eroderat. Man kan ta exempel
från många håll om man vill och också bli väldigt långrandig, vilket jag inte
har tid till. Men om man tittar på till exempel sociologin kan man tänka att
den typen av funktionalism som växer fram under framförallt 50- och 60-talet
med början i USA i första hand – jag tänker på sådana som Talcott Parson
och andra – spelade en väldigt stort roll för att avskära sociologiämnet ifrån
sin historia. Det handlade om en sorts modell så att säga i nutidens termer för
hur människor uppträder utan särskilt mycket tanke på någon sorts historisk
utveckling eller historiska drivkrafter bakom någonting, utan det är mer ett
internt system för kommunikation och för social kontakt och sociala relationer.
Jag kan sticka ut hakan och tala om postmodernismen. Vi kan ägna hela
eftermiddagen – och det har vi inte heller tid till – att definiera vad det betyder
och vi har säkert olika uppfattningar om det, men det finns i vissa riktningar
inom de postmoderna strömningarna som ju under de sista 20–30 åren har
vuxit sig väldigt starka. Man kan faktiskt lägga in en del av det här, ”the
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cultural turn” i det här om man vill sticka ut hakan och hävda att det finns
väldigt starka drag av ett ohistoriskt synsätt i en del av detta. Och jag tänker
framförallt naturligtvis på i första hand de historiker som påstår sig själva vara
postmodernister, men också andra olika samhällsvetare. Där man ju faktiskt
rent exklusivt har sagt, jag tänker på historikerna i första hand, att historien
är död. Historien finns inte. Det handlar om nutid. När vi säger något om historien är det oss själva vi projicerar tillbaks i tiden bara. Vi använder historia
som ett sätt att beskriva vår egen situation och vår egen nutid. Alltså historien
finns inte i någon sorts mening, den är död, avskaffad. Så att här finns det
också starka ohistoriska drag i den utvecklingen.
Ekonomiämnet till slut. Vi hörde här från Ylva att fortfarande runt 1900
så fanns det fortfarande en vits att skriva historia och använda historia även
om man var nationalekonom, men någonstans där sker ju någonting. Man
kan tidslägga det här lite olika, men det sker ju någonstans och du nämnde
namnet Marshall till exempel från Cambridge och andra, som är med och
skapar ett ekonomiämne på gott och ont runt sekelskiftet och framåt, där man
föser bort en hel del av sådant som hade funnits med i nationalekonomi eller
economics eller political economy före det. Jag tänker på sådant som förstås
institutioner, demografi och företag till exempel, de försvinner, och historia,
och det läggs istället till specialdiscipliner av olika slag, Historia föses då åt
sidan och ekonomisk historia är ju en av dessa specialdiscipliner som uppstår
när nationalekonomerna gör sig av med det historiska perspektivet i väldigt
hög grad. Det här är naturligtvis känt.
Den alldeles moderna nationalekonomin, om vi ser just nu eller om vi tittar
tillbaks 20–30 år, är ju påtagligt ohistorisk och det mest extrema exemplet
man kan hitta på det är väl de oerhört dominerande teorierna som har väglett
mycket av också ekonomisk politik under de sista 20 åren. Jag tänker på
teorierna om de rationella förväntningarna, med namn som Milton Friedman
som väl kanske först var den som lanserade idén, men som utvecklades av
sådana som också blev nobelpristagare förstås, en sådan som Robert Lucas
som sen formaliserade teorierna om de rationella förväntningarna. Det är ju
en extremt ohistorisk uppfattning som bygger på tanken att vi faktiskt kan
förutsäga historien redan i förväg. Vi kan idag veta hur historien ser ut om fem
år eftersom vi kan göra rationella modeller av hur det kommer att se ut och vi
agerar utifrån det idag. Det är enligt min mening ett oerhört ohistoriskt sätt att
betrakta ekonomin och möjligtvis skulle jag våga säga att efter 2008 så är det
kanske inte fullt så gångbar och populär som den var före 2008. Men det är
min personliga uppfattning om den teorin och det är många som åtminstone
hävdar och menar att den bör nog renoveras, den teorin, för att kunna användas
i fortsättningen. So far, so good. Vi ser här hur samhällsvetenskapen har spelat
en roll för att förminska historien. Det är ingen som sysslar med historia
särskilt mycket eller använder det i sina vetenskaper.
Låt mig då gå över till ekonomisk historia. Mats är ju professor i ekonomisk historia, förstås med inriktning mot företag, men professor i ekonomisk
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historia, det här ämnet, ekonomisk historia, som blev över och som uppenbarligen alltid behöver försvaras för att överhuvudtaget kunna finnas. Om
man har sysslat litegrann med och försökt att titta på den ekonomiska ämnets
historia så att säga – och även det här blir det väldigt kort – men om man kokar
ner alltihop, om man går tillbaks till William Ashley på Harvard i slutet på
1800-talet och tittar framåt och ser till exempel när professorer har fått sina
stolar på olika universitet i den anglosaxiska världen och i Sverige och annat,
vad är det man säger om ämnet? Vad är det för särpräglat med det här ämnet?
Det brukar koka ner till två saker, det finns säkert mycket annat, men framförallt – och det här skulle då göra att det avskiljer sig lite från eller avskiljer
sig från historieämnet generellt sett – och det ena är, och jag tror att Ylva sa
det också när det gällde Eli, att ofta har utgångspunkten varit, och argumentet
varit, att ekonomisk historia tar sitt ursprung, tar sin ansats kanske snarare
ifrån dagsaktuella ekonomiska diskussioner och problem och frågeställningar
och försöker att nysta ut, ja hur har det här växt fram? Hur har det sett ut förut?
Varför ser det ut som det gör? Varför har vi den ekonomi vi har? Varför har vi
de institutioner vi har? Alltså att försöka på något sätt utgå ifrån någon sorts
dagens problem för att använda historien för att ge tydligare och bättre svar
på det. Och det här kanske ger – det var mycket tydligare förr när historia
handlade om kungar och krig än det kanske är idag – men fortfarande skulle
man kanske kunna säga att det finns en skillnad där och att historiker sysslar
med historia för sin egen skull, medan ekonomhistoriker sysslar med historia
för att förklara nutida fenomen. Det här kan vi säkert diskutera hur länge som
helst, men det är i alla fall ett argument som ständigt återkommer när sådana
som jag ska försöka försvara varför vi finns till.
Det andra är att vi ekonomhistoriker, till skillnad från andra, sysslar med de
riktigt långa linjerna i den sociala och ekonomiska utvecklingen och litegrann
sysslar med vad som på något sätt står bakom det som synes ske eller det
som ligger bakom det som synes ske. Vi sysslar ju gärna med sådant som
långsiktig tillväxt och synen på kriser över lång tid och sådana saker. Bara
som ett exempel, den här typen av resonemang som vi har fört och som jag
själv har fört om till exempel att det kan tänkas finnas idag, att vi befinner oss i
någon sorts tredje industriell revolution. Vi har haft en tidigare, vi har haft den
tidigare andra revolutionen och nu är vi inne i en tredje industriell revolution
som leder till en massa saker som kanske inte syns alldeles omedelbart på
ytan, men som är långsiktiga strukturella förskjutningar som förstås påverkar
oss allihop, men som sagt, som kanske inte alldeles tydligt syns i det dagliga
flödet av information om hur ekonomin ser ut. Det är sådana saker som
beskrivs som tjänstefiering till exempel eller ökad globalisering som vi talar
om, men också ett nytt sätt att producera och driva verksamhet i ekonomin
som ser annorlunda ut än förut och med andra förtecken. Och det här kan man
också naturligtvis ge mängder med olika exempel på, men det ska jag inte
göra.
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Detta föredrag är en plädering för ett historiskt perspektiv på den ekonomiska utvecklingen och jag tycker att det finns väldigt goda skäl för att tycka
att samhällsvetenskaperna på ett annat sätt borde ta sig an historien och också
försöka lära något av historien. Vi vet alla att det inte är lätt att lära något av
historien och det kan till och med finnas lägen där man kanske borde glömma
bort historien kan man tycka, men likafullt så är det så att jag tror att man
skulle kunna lära sig ganska mycket av historien för att förstå också hur ekonomin förändras idag och vad som händer. Jag vet att det där låter sig sägas
och det måste brytas ner på olika sätt, men jag tror att det är alldeles rimligt
att hävda det. Det är inte så att saker och ting slaviskt upprepas på samma sätt
som förut, men ändå finns vissa tydliga mönster, och det är möjligt om Henry
Paulson då hade läst på sin historia att han kanske inte hade lagt ner Lehman
Brothers i september 2008. Vi får naturligtvis aldrig veta om så skulle vara
fallet, men man vet aldrig.
Jan Ottosson; Frågor, kommentarer till Lars
Susanna Hellman: Som du sa, att slå in öppna dörrar så det finns ju ett
ganska stort intresse för historia. Jag tycker nästan att det känns lite modernt
för tillfället med historia. Många hävdar att historia är viktigt och inte bara
bland historikerna själva. Men vad är det egentligen vi kan bidra med? Annat
än förstås att vi kan bidra med forskning och forskningsresultat och så vidare.
Jag har en sådan känsla att det finns en förväntan på oss, att vi ska komma med
de här svaren på, så att säga, på lösningar av det som har varit tidigare och då
kan vi säga att vi borde ha gjort så. Och den delen, jag tycker att det är väldigt
skrämmande egentligen också, för inte är jag säker på att jag har svar på hur
dagens problem ska lösas utifrån det att jag vet någonting om historia. Så att
jag tror att det ska vi lite skylla oss själva just för att vi kanske lite gömmer oss
bakom det, att vi inte vill sticka upp hakan eftersom vi hela tiden är kritiska
till vad vi har att säga, men jag menar jag tror vi är väldigt kritiska, att vi inte
kommer med sådana här starka, utan vi säger å ena sidan och å andra sidan,
men sen det också att jag inte är alldeles säker på att var vi egentligen ska
kunna bidra.
Lars Magnusson: Nej, det är en svår fråga, men det måste man bryta ner då,
men jag tror nog i och för sig, återigen ingenting upprepar sig totalt, men en
dos av historia i vissa lägen är inte fel. Sen ska man väl inte ha någon övertro
på det och inte på någonting annat, men nog tycker jag att det finns en viss roll
och att man skulle kunna tänka sig att beslut hade fattats på ett annat sätt om
man inte omedelbart slår på, så att säga, Kahneman ett, utan det kanske också
är reflektionen där det historiska ingår som är viktigt.
Susanna Fellman: Jag tror att historikerna är väldigt starka på att reflektera
och förhållandet mellan det generella och det specifika, liksom vad är enskilda
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händelser och vad är det generella, liksom trender och tendenser och kanske,
inte själva lagbundenheten, men där är kanske historikerna ganska bra egentligen?
Lars Engwall: Nationalekonomerna har i alla fall övergivet det här med
historiska perspektiv. Men som Susanna säger, det finns ju andra ämnen där
vi har en tendens till att syssla med historiska perspektiv. Då är frågan hur ser
ni på det här när andra håller på och kvackar i historia? Vetenskapshistoriker
är ju väldigt skeptiska när det är sådana som håller på med vetenskapshistoria
utifrån sina egna ämnen och det är klart att man kan tänka sig att ni gärna
vill att det här ska göras på ett visst sätt och gärna att ni gör det själva. Det
var min första punkt. Den andra punkten rör förklaringarna till att man inte
tittar på i historien. Vi företagsekonomer tror ju mycket på betydelsen av
begränsad rationalitet. Då är det en förklaring som jag skulle vilja lägga till
det du nämnde och det är att varje generation och kanske också mellan olika
länder tycker att man är mycket smartare än de andra. Jag kan illustrera det
med den bankkris vi hade på 90-talet. Då var det faktiskt så att norrmännen
hade en bankkris alldeles innan, men vi ansåg oss mycket smartare, så att vi
skulle ju inte få den här bankkrisen.
Ulf Olsson: Apropå bankkrisen just. Jag har den dystra erfarenheten, jag
pratade med rätt mycket bankfolk då, när alla svenska banker i stort sett var
utslagna förutom möjligen Handelsbanken.
En person bland åhörarna: Men de hade också problem.
Ulf Olsson: Javisst hade de problem. Det fanns människor inom svenska
affärsbanker som kunde sin historia, men de fick inte bestämma. Alltså de
som var the animal spirit eller vad du kallade det. Det var de som satt och tog
besluten och de andra lite mer reflekterande och som kanske läste historia,
det var inte de som premierades, som kom fram och tog besluten. Så att vi
pratar dels inom den akademiska världen med historieanvändning, men det är
väl i och för sig gott och väl, men där ute där man fattar beslut, till exempel
amerikanska finansministern och så vidare. Det är inte rätt folk som kommer
till makten så att säga och bara att hela vår civilisation har blivit sådan att vi
föraktar det gamla. Det har gått för fort kanske de sista hundra åren. Vi har
liksom blivit, vi tror för mycket på oss själva och vi sorterar bort allting rätt
fort. Vi är ju alla praktiska verksamheter, men framförallt de här stackarna
som sagt ”ja, jag var ju kreditchefen, jag blev ju avsatt och så kom han den
andre och han delade ut provisioner till alla som ökade utlåningen mest och
sådant där”. Det är någon slags kluvenhet bland människor helt enkelt.
Lars Magnusson: Ja, jag menar med de här Baselreglerna, de har ju skaffat
sig under årens lopp hektakomber av regler kring hur kapitaltäckning och annat
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skulle se ut, men ja, om det var så att intressena blev för, de blev för starka och
jag menar ett sätt att tolka det är att de förlorar dem där som reflekterar, det är
ju det att man tjänar inte så mycket pengar på att reflektera på kort sikt som
man gör, om man liksom hänger med det där. Men jag kommer tillbaks till
din fråga om vi blir irriterade. Jag tror känslan av professionalitet inom ämnet
ekonomisk historia är nog väldigt låg. Så vi är nog väldigt vana att andra
kvackar i det vi sysslar med. Sen tror jag i och för sig att det var lite chockartat
det här som inträffade på 60- och 70-talet när historikerna flyttade in så starkt
i vårt fält, nämligen att beskriva social och ekonomisk historia där man under
vissa perioder åtminstone kände att de höll ju på, alltså de blev ju liksom de
nya ekonomhistorikerna. Nu tycker jag att de i viss mån, nu generaliserar
jag det här våldsamt, så många kommer att bli jättesura, men det finns en
tendens av att ha klivit av det sociala och det ekonomiska tåget litegrann inom
historieämnet och det kanske har att göra med det här med the cultural turn,
och sådant där som gör att det känns som en liten öppning igen, att vi får vara
ifred lite mer igen på något sätt, från historikerna åtminstone. Så kort svar. Vi
är rätt vana vid det och är inte så hemskt bekymrade.
Ylva Hasselberg: Jag har en reflektion som egentligen är knuten till den
tråden som Susanna började på och sen har jag en fråga. Reflektionen är så här,
vi har ju själva bejakat en utveckling under hela 1900-talet nu, både historiker
och i viss mån också ekonomhistoriker, när vi nu föddes som ämne, vilket var
en bit in på 1900-talet, där vi har tagit ganska stora steg från praktiskt handlande
i meningen politik. Vi har en professionaliseringsprocess bland svenska
historiker som är betingad av att i början på 1900-talet så var vi helt inkletade
i det politiska handlandet. Vi satt i alla utredningar. Vi ställde våra tjänster,
liksom lät dem tas i anspråk, inte minst Eli och hans unga studentkompisar.
De var helt övertygade om att det var okej att de skulle liksom leva för att
skydda svenska statens intressen. Men det där blir ju ett problem när vi är
förknippade med en svensk stat och en konservativ ideologi och vi har ägnat
hela 1900-talet att tvätta av oss den där skiten. Och nu är vi så rena så vi är inte
praktiska längre. Det är en del av professionaliseringsprocessen. Vi kan inte
utan vidare skriva debattartiklar. Vi törs inte uttala oss i aktuella spörsmål. Vi
säger, nej men jag kan bara döma kommissionen på 1600-talet, jag kan inte
säga någonting om landshövdingar idag. Så det har vi själva bestämt, att vi ska
bli mindre nyttiga så att säga och bejakat det. Men sen har jag en fundering.
Du säger att samhällsvetenskapen har gått ifrån det historiska perspektivet
och det är de facto sant, det är väldigt lätt att visa empiriskt, men det är också
så att samhällsvetenskapen i stort har tagit väldiga kliv bortifrån kontext.
Alltså att man inte kontextualiserar saker. Nationalekonomerna skiter i många
avseenden helt i den empiriska verkligheten, förlåt dem som nu känner sig
sårade av detta, och många andra samhällsvetenskaper gör ju faktiskt det
också. Vi är också fortfarande kontextbundna och vi har aktörer, människor
som travar runt i våra undersökningar och gör saker. Så vi kan säga att den
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och den företagsledaren gjorde vid det här tillfället faktiskt så och fattade det
här beslutet och ingen annan bryr sig längre om. Jag frågar dig, det är väl
också egentligen en ganska stor brist i samhällsvetenskapens utveckling. Att
man liksom går bort ifrån det här empiriska kladdet, så vi är fortfarande där
och geggar i leran, men alla andra har liksom skuggat av sig det. Det är bara
modeller.
Lars Magnusson: Jag håller med dig, det är den långa utvecklingen har
ju varit gått åt det hållet, men möjligtvis kan man se vissa ljusglimtar under
senare år, även om man inom nationalekonomin har övergett grand theory
och ger sig in i sina specialområden, om det nu är labour market theory eller
någonting annat och då blir de med nödvändighet mer empiriska. Man kan se
det på det sättet. Den här riktningen mot behaviour economics och sådant där
och experimental economics också ger ju möjlig förhoppning om att det blir
mer av empiri och mer kontext även där, men det har ännu inte slagit igenom
på bred front. Det är ju fortfarande ändå det här modellbyggandet som i första
hand premieras när man ska få höga priser och annat, så är det fortfarande i
första hand. Men visst. Det var något mer du sa.
Ylva Hasselberg: Politik.
Lars Magnusson: Men visst är det väl så, men det är väl också den här, den
här försvarsställningen vi ofta intar, som jag sa, det är lite tjatigt det där. Vi har
stått i hundra år, ännu står vi här liksom, men efter 120, står här, men efter 120
måste vi ändå ägna en stor del av, när vi står så här och ursäkta oss att vi finns.
Det är lite lätt obehagligt, tycker jag. Det gör inte andra ämnen faktiskt, inte så
ofta som vi. Jag tänkte nu när Anders Malmberg gick så kan jag väl säga det
att om man tittar på kulturgeografi som är ett ypperligt exempel, kanske det
bästa exemplet på hur man, om man tittar på kulturgeografi, i Uppsala, så var
det ett helt, ska vi säga, ett historiskt ämne eller till väldigt hög grad historiskt
ämne. Om man bläddrar i de gamla annalerna och tidskrifterna från den tiden,
det är extremt historiskt och det är nästan ingenting nu. Statsvetenskap, det
finns ingen heller här, alltså i Uppsala bara, om vi nu bara tar det. Brusewitz
och grabbarna, tillbaks. Det är historia, historia, historia. Nu, ja väldigt lite,
väldigt lite. Det är modeller och det är nutid och systematisera och det är inget
fel i det, men det här, det kanske har ett pris det här, jag vet inte, jag tror att
det har ett pris.
Jan Ottosson: Vi har några fler frågor. Du som har orange tröja viftade
förut.
En person bland åhörarna: Jag funderade bara på vår finansminister, har
han någon rådgivare som har den här bakgrunden, inom ekonomisk historia?
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Lars Magnusson: Anders Borg läste ekonomisk historia på 1980-talet, jag
var hans lärare ett tag. Men det satte väl inte så mycket spår. Nej, jag vet
inte. Nej, det tror jag inte, bara för att lite raljera. Nej, jag tror inte att de
tänker så, nej, det finns nog ingen med något särskilt långt minne, som sitter
på finansdepartementet, det tror jag inte, utan det är korta cykler. Det säger
åtminstone alla som är involverade, att man hinner aldrig tänka långt, man
tänker i år i bästa fall och kanske sen förra konjunkturcykeln, vad hände då?
Men inte längre.
En person bland åhörarna: Men ni har haft en minister från institutionen.
Lars Magnusson: Det har vi haft, men hon var inte finansminister.
En person bland åhörarna: Nej, nej men hon var minister.
Lars Magnusson: Hon var minister.
Maths Isacson: Ja, Ylva tog min fråga, vilket ansvarar vi själva över? Det
tror jag är viktigt att fundera också över. En professionalisering som vi själva
har bidragit till. På ett sätt var Eli Heckscher, de var ju få, de deltog i en
tid, det är så många forskare, det är så många samhällsvetare och så många
historiker på ett annat sätt än vid den här tiden och då måste man kanske
koppla ihop det med utbildningsekvationen och statsapparatens förändring.
Förut fanns det en roll, då när statsapparaten var mindre och man behövde det
här långa perspektivet i utredningar, men där har vi förlorat just nu och vi har
inte kunnat hävda vår roll heller. Så det är väl det att vi måste också fundera
över vad har vi för ansvar och den frågan, den måste vi klämma på, hur ska vi
bli bättre? Hur ska vi jobba för att synas, på vilket sätt kan vi tydliggöra vår
roll, att historia har en betydelse för att förstå förändringar. Hur gör vi?
Lars Magnusson: Det var en bra fråga. Nej, men det där med statliga
utredningar är också ett ypperligt exempel på hur man har tappat historiska
perspektiv. Alla de här stora och tunga utredningarna som har betytt mycket
för politikskapade i Sverige, från socialpolitik till vad vet jag, innehöll
ordentligt tunga avsnitt skrivna av professionella historiker, ekonomhistoriker
eller andra som hade mycket god kunskap om historia. Det finns ingenting av
det, skulle jag vilja säga, ingenting och den sista frågan är ju jättesvår, hur ska
vi lyfta fram oss själva? Ja, kanske att föra lite mer sådana här samtal, inte vet
jag. Det kanske är ett sätt. Det är ingen enkel quick fix.
En person bland åhörarna: Det är så många på fältet.
Lars Magnusson: Ja, det är många visst.
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En person bland åhörarna: Det är otroligt många ute i samhället finns det
ett väldigt stort intresse för historia, men det är berättelser om någonting som
är roligt att höra. Alltså det är inte vår roll riktigt, vi går in i det samtalet utan
att delta i det, men vi har svårare för andra sidan, att tala om varför det här och
vad är samhällsrelevant? Det är det vi inte riktigt klarar av.
Lars Magnusson: Man kan också säga, har man nytt av att veta, till exempel,
nu talar jag om globalisering. Har man nytta av att veta att sådant har hänt
förr och det har lett till vissa resultat? En systematisk jämförelse, till exempel
av det som hände på 1800-talet har ju genomförts av en rad amerikanska
ekonomhistoriker på ett oerhört förtjänstfullt sätt, Jeff Williamson och hela
det gänget som visar på ett mönster av effekter av globalisering som leder till
oerhört stora förändringar av faktorinkomster, av ojämlikheter och så vidare
och tog upp järnvägarna. Alltså men naturligtvis, frågan är, att lyfta fram det
där när vi pratar om vår egen globalisering idag, kan vi lära något av det, är det
värt att göra det? Där finns det säkert olika uppfattningar. Jag kan bara säga att
jag tror att det är viktigt fortfarande.
En person bland åhörarna: Är vi fortfarande fast i att vi håller på att utforska
Sverige mot järnvägsmodellen, är vi fortfarande där?
Lars Magnusson: Nej, det vet jag inte. Ja, men inte alla.
En person bland åhörarna: Nej, men är vi fortfarande i järnvägsspåret?
Lars Magnusson: Det är vi kanske. Och de här amerikanerna, de här Jeffrey
och grabbarna, de håller ju på med global historia. Det kanske, alltså det stora
ämnet idag är ju global ekonomisk historia och det är ju verkligen inte nation
och det är också många svenskar som hakar på det.
En person bland åhörarna: Men vi kanske har varit speciella.
Lars Magnusson: Ja, men visst, jo det har funnits.
Lars Engwall: Du lät väldigt optimistisk när det gäller nationalekonomerna.
Du sade att de börjar på bli väldigt empiriska, men jag tycker nog att just
betydelsen av kontext inte är någonting som är så utpräglat när det gäller deras
studier. När du talar om experiment, har de samma problem som psykologerna,
d.v.s. att de undersöker studenter vid något framstående universitet och hur de
beter sig. En del nationalekonomer säger också själva att de sällan samlar in
data själva, utan använder databaser, eftersom det är enormt viktigt att ha någon
form utav generalitet för att man ska kunna publicera sig i de framstående
tidskrifterna. Detta är ju mycket viktigt i dagens läge med rankningar. Det
finns ju många svenska samhällsvetenskapliga forskare som råkar ut för det
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här med frågan: Why Sweden? Jag hörde igår en framstående kulturgeograf
uppe i Umeå där vi har fantastiska data, demografiska data i Sverige som alla
skulle vara väldigt avundsjuka på, men det är samma sak där. Why Sweden?
Så det leder till frågan, vad har hänt med ekonomisk historia när det gäller
publicering?
Lars Magnusson: Nej.
Lars Engwall: Men hur hanterar ni det här? Alltså om man ska göra
ordentlig ekonomisk historia. Då måste man ha lite siffror för att kunna
redovisa sitt material och så vidare. Eller kan man köra salamiproducering
även i ekonomisk historia.
Jan Ottosson: Ulf kan ge svar på det.
Ulf Olsson: Jag ska bara hålla med. I Göteborg, min gamla institution, där
har de senaste tre eller fyra disputationerna varit artiklar på engelska och det
är så trendigt, som för mig känns väldigt radikalt.
Lars Magnusson: Vi hade ett ekonomiskt historiskt möte som vi har vart
tredje år, vartannat år, i Lund nu, och jag var där för kort tid för att säga
någonting alldeles bestämt, men det förefaller ju mycket så att vi går också åt
samma håll. Det var papers på engelska, man pratade engelska med varandra
och det var helt uppenbart att en sorts fabrikation av papers försiggick där. Så
att jag tror att vi inte på något sätt är skyddade mot den där utvecklingen, men
jag håller helt med dig, Lars, att det här, det är ett dilemma därför att det behövs
kontext, återigen för att beskriva och att förklara vad som händer historiskt.
Det går liksom inte bara att säga ceteris paribus och sådant där. Jag menar, jag
glömmer aldrig en av mina första upplevelser som doktorand i ämnet, när det
seglade in en amerikansk storhet som hade någon fin modell över den svenska
industrialiseringen under hela 1800-talet och säger, låt oss ponera att det
inte skedde någon befolkningsförändring under 1800-talet, och då kopplade
liksom alla ekonom historiker ur. Vaddå? Det var ju en av de kanske viktigaste
sakerna som hände under 1800-talet, det var den snabba befolkningsökningen.
Vi kan liksom inte hålla på sådär, det finns ingen trovärdighet då.
Jan Ottosson: Vi kanske kan tillägga att en intressant, i varje fall, en kanske
tillfällig mottendens, det var också en prisutdelning för bästa ekonomisk
historisk avhandling.
Lars Magnusson: Ja, just det.
Jan Ottosson: Och den som valdes, som fick det fina priset, kom från Mats
Morells institution i Stockholm och det var medeltiden som avhandlades,
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baserad på medeltidsmaterial. Det var en monografi på svenska som också
baserar sig på ett mödosamt insamlande utav ett ganska komplext medeltida
källmaterial. Det var faktiskt en stor enighet bland landets institutioner.
Lars Magnusson: Så läget är inte helt dystert.
En person bland åhörarna: Nej.
Jan Ottosson: Någon sista avslutande fråga till Lars eller till någon annan?
En person bland åhörarna: Jag bara tänkte. Alltså jag tycker det här var
väldigt roligt och du drog in hela det här med att man är ointresserad av historia.
Jag tänkte bara fråga hur placerar du in, till exempel, etableringen av ledande
historia som kommer och de här kraven på ritböcker och samlingspaneler och
sådant, jag menar det är inte ekonomi, men det är historia. Hur hamnar det, så
att säga, i din analys?
Lars Magnusson: Nej, men det var väl där vi sa, alltså jag sa inte att det
inte finns ett intresse för historia. Det var någon som sa här, det finns ett
jättestort intresse för historia, men kanske inte på det sättet som vi sysslar
med historia och menar med historia. Men intresset finns ju. Jag menar en
del av historieämnet har ju hamnat i det här att det handlar väldigt mycket av
den typen av frågor och ibland kan man tycka att det är att leta syndabockar
och sådant där som är ganska vanligt idag, men historieintresset finns, men
vetenskaperna tar inte an sig det. De har kopplats loss ifrån det, så det blir
liksom…
Jan Ottosson: Okej, vi tackar Lars. Det är dags att avrunda, kanske vill
jubilaren själv säga någonting.
Mats Larsson: Ja, det vore väl konstigt annars. Jag får väl konstatera att det
här hade jag inte alls väntat mig. Jag har hållit en rätt så låg profil på att jag
skulle fylla år, inte helt låg, det kan man inte göra när man inser att man har
blivit lite äldre, men jag försökte nogsamt vara bortrest, men ändå så händer
det här och jag är väldigt glad över att det har hänt. Jag är jätteöverraskad och
väldig positiv till den här diskussionen och hela det här upplägget och jag
måste tacka er som har drivit det här och som har lyckats få det genomfört,
för att här har vi nu representanter för ämnet från olika delar utav landet som
har kommit hit just för den här dagen och just för att prata vid det här tillfället
och det tycker jag är alldeles fantastiskt. Och vad vi har fått lära oss också, det
tycker jag också är viktigt, därför att vi har sett Business History i ekonomisk
historia som ett flöde, en långsiktig utveckling, vi har sett det som nätverk,
vi har sett det som teorier och vi har sett det som empiriska undersökningar
och case studies och det visar lite om bredden i vårt ämne och också behovet
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av att ha vårt ämne, och hur jag än vänder och vrider på det här, så måste jag
ju, jag kan inte undvika att komma tillbaks till den här bilden med de här
två tågen, de två vagnarna, Järnby ås stationshus och semaforen som visade
att det är dags att köra nu. Järnby ås ligger alltså på Bergslagens eller norra
bergslagens järnväg och just vid det här tillfället, tidigt 1900-tal, så är det
en smalspårsbana och den sträcker sig mellan Bredsjö och Degerfors och vi
befinner oss här nu mellan Nora och Bredsjö och Bredsjö är som ni vet en
utav de viktigaste centralorterna i Bergslagen, en extremt viktig position när
man ska utgå från någonting som liknar forskning. En del skulle kanske säga
att det är ändhållplatsen och det är också sant därför att järnvägen slutar ju
där, men det var bara den järnvägen som slutade där, för sen kunde man åka
åt andra hållet, man kunde ju åka till Falun och Gävle och man kunde åka till
Göteborg. Och när jag var liten och stampade ut i leran där för att göra mina
första empiriska undersökningar utanför Bredsjö stationshus, vilket jag väl
var, gick några gånger i alla fall, men jag var mer vid vattentornet för det var ju
roligare där, så anade jag väl knappast att jag skulle stå här idag och spekulera
över den här utvecklingen, men jag tycker att jämförelsen mellan att åka tåg
och forska här litegrann, som du var inne på Ylva, är väldigt spännande, därför
att det är så man gör. Man kliver på tåget och sen så ser man var man hamnar
någonstans och ibland så blir det fullständiga stickspår och ibland så måste
man stanna till och fylla på lite vatten vid vattentornet, kasta in lite extra kol
och sen kör man vidare i någon annan riktning. Och det roliga är att vi som
forskare kan hålla på med det här rätt länge. Vi behöver inte stanna upp och
stoppa tåget och släcka ner brasan, utan vi kan köra på så länge vi orkar i
egentlig mening och det tycker jag är en väldigt positiv sak att se fram emot
när man har blivit så gammal så att man är 60 och knappt orkar stå upprätt
längre. Tack för att ni har kommit hit idag och tack för att ni har organiserat
det här.
Jan Ottosson: Jag tänker att innan vi slutar idag så ska vi ta och kollektivt
tacka våra föredragshållare med en applåd. Nu är det så här att om cirka en
kvart så återsamlas vi för en liten matbit i Faculty Club. Om ni inte exakt
vet var i byggnaden det är, så följ strömmen bort här. Jag har lärt mig en
viktig sak, att man ska ta bort papperet på blommorna. Sådär ska vi göra. Och
naturligtvis, precis som jag sa i början så är det så här, hela arrangemanget,
det är institutionens present till dig, Mats, men naturligtvis också en enkel
symbolisk bukett från oss till dig, varsågod.
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