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»Gummikungen» Henry Dunker
Av Carl Aspegren
Bolagsjurist m.iti. och foretagshistoriker, Trelleborg AB

Det följande är ett sammandrag av ett föredrag som jag höll i samband med Ales års¬
möte den 10 april 2003. Det handlar i första hand om Henry Dunker som entreprenör
och industriman. För andra sidor av honom hänvisas till boken Despot och charmör,
skriven av Agneta Ulfsäter-Troell och Carl Aspegren i samarbete med Caroline
Berglund, utgiven som Årsbok 2002 från Helsingborgs museer mil. Framställningen
här behandlar huvudsakligen Henry Dunkers verksamhet och insatser under tiden
1891-1905.

fattande nätverk och hans Lidiga visioner om
hur man borde strukturera svensk gummi¬
industri.

Andra otryckta källor har varit protokoll,
avtal, aktanteckningar, räkenskaper, redovis-
ningsunderlag m.m. ur de båda nämnda före¬
tagsarkiven. I bakgrunden finns också in¬
tervjuer med ett femtiotal personer som alla
på något sätt haft kontakt med Henry Dunker
under hans livstid.

Inledning
Denna uppsats bygger mycket på ett källma¬
terial som i väsentliga delar hittills varit
okänt. Henry Dunkers privata arkiv brändes
på hans uttryckliga order när han dog. En
omfattande affärskorrespondens finns dock
bevarad i Trelleborgs och Tretoms företags¬
arkiv (det senare förvaras numera också i
Trelleborg sedan Campus Helsingborg över¬
tagit de gamla fabrikslokalerna).

Vid ett besök hos Dunkerstiftelsen hösten
1998 hittade jag emellertid på vinden fem
s.k. kopieböcker från åren 1891-1915, som
även visade sig innehålla åtskillig privat kor¬
respondens. Mycket visade sig svårt att tyda,
dels på grund av att skriften bleknat, dels på
grund av Johan och Henry Dunkers ibland
ganska svårlästa handstilar. Många brev är
skrivna på tyska. I de äldsta tyska breven an¬
vänds dessutom det äldre tyska skriftspråket,
vilket inte gör det lättare. Det tog mig därför
ett par år att gå igenom och tolka alla dessa
hundratals brev. Arbetet gav dock rik be¬
löning genom att visa på sidor av Henry
Dunker som tidigare inte varit så kända. Jag
tänker då främst på hans obändiga entrepre¬
nörslusta, det omfattande mångsyssleriet i
tidiga år, hans förmåga att bygga upp ett om-

Familjeförhållanden och utbildning
Henry Dunker föddes den 6 september 1870
i Esbjerg som äldst av sammanlagt nio sys¬
kon. På fädernet hade han tyska rötter och på
mödernet danska. Pappa Johan var född i
Schleswig-Holstein och hamnade så små¬
ningom som timmermäslare vid hamnen i
Esbjerg. Mamma Henriette kom från Lögslör
vid Limfjorden.

Johan Dunker hade redan på 1860-talet
varit med om att bygga den inre hamnen i
Helsingborg och hade då blivit bekant med
konsul Petter Olsson, som var ordförande i
hamndirektionen. Hamnen blev snart för
trång, och konsuln ville utvidga den söderut.
Han kontaktade på nytt Dunker och engage¬
rade denne i att planera och leda ulbyggna-
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den av hamnen. I samband härmed flyttade
familjen Dunker sommaren 1872 från Esbjerg
till Helsingborg.

Åren 1880-1886 tillbringade Henry Dun¬
ker vid Helsingborgs högre allmänna läro¬
verk för gossar, men han saknade läslust och
vantrivdes högeligen. Betygen blev därefter.
Vid 16 års ålder slutade han utan att ha tagit
examen och efter att ha gått om tre av sam¬
manlagt fyra klasser!

I stället skickades han av pappa Johan till
Hamburg för skaffa sig kontorspraktik och
lära språk. Efter tre år flyttade han över till en
firma i Berlin. Därifrån hade han tänkt fort¬
sätta till Bordeaux för att komplettera sin ut¬
bildning med franska. Men därav blev intet. I
början av 1891 nåddes Henry av ett brev från
sin far med erbjudande om en framtidsplats i
Helsingborg.

En industris födelse -

Gummifabriken i Helsingborg
Johan Dunker hade under några år umgåtts
med planer på att starta en svensk gummi¬
industri. Idén hade han fått under en resa i
Tyskland. Han hade köpt ett par galoscher
och kommit att tänka på att sådana skulle
kunna bli en lönsam artikel i det regniga och
slaskiga vädret hemma i Sverige. De stora
producenterna av galoscher på den tiden
fanns i USA och Ryssland. Särskilt eftertrak¬
tade var de ryska galoschema på grund av sin
mycket höga kvalitet.

Johan Dunker lyckades intressera några
helsingborgare för projektet, bland dem kon¬
sul Petter Olsson och bankdirektör Malte
Sommelius, nybliven disponent och VD för
Helsingborgs Sockerfabrik. Dunker hade
också dryftat projektet med en fackman, Wil¬
liam Gislow, som i flera år arbetat i en ame¬
rikansk gummifabrik.

Den 27/8 1890 träffades åtta prominenta
helsingborgare med konsul Olsson i spetsen
»för att utbyta åsigter om lämpligheten att i
Helsingborg anlägga en fabrik för tillverk¬
ning av gummigaloscher». Wilhelm Gislow
var villig att för 5.000 kronor gå in som del¬
ägare förutsatt att han garanterades anställning
som fabrikens verkmästare. Efter genom¬
gång av resultatkalkyler och kostnadsförslag
»beslöt man att sätta företaget i verk» och
bilda Helsingborgs Gummifabriks Aktiebo¬
lag. 125 aktier å 500 kronor tecknades av de
närvarande. Av dessa stod konsul Olsson för
egen del samt som ombud för den av honom
ägda Mekaniska Verkstaden och Träföräd-
lingsbolaget för sammanlagt 60 aktier och
Johan Dunker för 10 aktier. Tillsammans be¬
härskade de därigenom 56% av aktiekapi¬
talet.

tf

t» Konstituerande bolagsstämma hölls den
3/1 1891 med val av styrelse m.m. Fabriks¬
bygget påbörjades omedelbart därefter. Sonen

Hamningenjör Johan Dunker tog 1890 initiativet till att
starta en galoschfabrik i Helsingborg.
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Henry, som hemkallats från Berlin, fick som
första uppgift att leda byggandet av den nya
fabriken.

kapitalet var snart förbrukat, och det blev
konsul Olsson som fick skjuta till det ytter¬
ligare kapital som behövdes. Utan honom
hade företaget inte överlevt.

Det gällde framför allt att skaffa en kom¬
petent teknisk chef för den nya fabriken. »Så
snart jag fått anställning i fabriken, förstod
jag att något måste göras, om inte verksam¬
heten skulle gå helt omstyr», berättar Henry
Dunker själv. Han bad sin far att få resa till
Petersburg, vars galoschtillverkning ansågs
vara den bästa i världen, för att söka lista ut
hur ryssarna gjorde. Petersburgsfabriken
ville emellertid inte avslöja sina hemligheter.
Henry begav sig då i stället till Riga, som var
ryskt på den tiden, och där det låg två ga-
loschfabriker. Via en affärsbekant fick Henry
kontakt med en balt, Julius von Gerkan, som
var kemist och läkarkunnig och som i sin
ungdom arbetat på en av galoschfabrikema i
Riga. Han var enligt Dunker en duktig man,
beläst och charmerande, och hade värdefulla

De första åren - stora problem
Det nya företaget mötte stora problem. Wil¬
helm Gislow, fackmannen med erfarenhet
från USA, kunde visserligen göra läster men
inte galoscher. Ingen hade närmare kunskap
om det viktiga blandningsförfarandet. Den
minst lika viktiga vulkaniseringsprocessen
behärskade man heller inte till fullo. Resulta¬
tet blev en mängd kassationer och returer.
Hela jämvägslaster kom i retur med ga¬
loscher som på grund av ofullständig vulka¬
nisering klibbat ihop och inte kunde använ¬
das. Eller så hade de gulnat ute i butikerna
genom utfällning av svavel.

Det första verksamhetsåret, 1891, blev
därför ett tungt förlustår. Det satsade aktie-

m'v
!

Galoschfabriken började byggas i januari 1891 under ledning av då blott 20-årige Henry Dunker.
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kemiska och tekniska kunskaper. Gerkan lät
sig snabbt övertalas och flyttade 1892 till
Helsingborg som bolagets tekniske chef.

Den första tiden präglades av intensivt och
dyrbart experimenterande och ständig jakt
efter ytterligare kapital. I början fick Henry
syssla mycket med den tekniska sidan för att
tillsammans med von Gerkan få rätsida på
produktionen. Det fanns inga experter på
fabriken utom Gerkan, och Henry var därför
tvungen att lära sig processen ifall Gerkan
skulle bli sjuk. Det dröjde innan man fick råd
att anställa egna säljare, och på dagarna fick
Henry också resa kring och sälja galoscher.

Henry själv blev aktieägare i Helsingborgs
Gummifabrik först den 1/2 1893 i samband
med en nyemission. Starten var blygsam.
Henry tecknade sig för 1.000 kronor, vilket
motsvarade 2 aktier å nominellt 500 kronor.
Pappa Johan tecknade för 12.000 kronor,
men det största lasset fick som vanligt konsul
Olsson dra. Dels tecknade han personligen
25.000 kronor, dels fick hans bolag Meka¬
niska Verkstaden ställa upp med ett lika stort
belopp.

Det fortsatta arbetet med
Gummifabriken
Disponent och VD vid 24 års ålder
Ganska snart efter Henrys hemkomst från
Berlin upptäcktes att det inte var så lyckat
med den gamle Johan Dunker i ledningen.
Konsul Olsson satsade som nämnts villigt
nytt kapital i den besvärliga starten, men han
hade ett önskemål, och det var att Henry
skulle ta över som bolagets disponent. Så
skedde, och den 20/9 1894, vid 24 års ålder,
utnämndes Henry Dunker till disponent och
VD för företaget efter sin far.

Johan Dunker fick en reträttplats bl.a. i
styrelsen för ett annat av konsul P. Olsson
grundat företag, nämligen Skånska Jute¬
fabriks AB. Intressant nog kom även sonen
Henry att så småningom bli engagerad i Jute¬
fabriken. Således var han bolagets disponent
åren 1904-1908.

185.000 kronor i nettovinst 1896
Under 1895 sökte Henry Dunker utan större
framgång att låna pengar av sina förbindelser

>

Å
ro¬

under ledning av Henry Dunker (t h) och Julius Gerkan (t v) hade 1896 de värsta svårigheterna i galoschproduktionen
övervunnits.
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1894 utses Henry Dunker, nyss
24 år fyllda, till bolagets nye
disponent.
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levererar oss den nya ångmaskinen, hoppas jag att
fabriken för Tekniska Gummivaror skall vara i gång
i juni månad. Med största Högaktning. Henry Dun¬
ker.

på kontinenten för att kunna delta i så stor ut¬
sträckning som möjligt i Helsingborgs Gum¬
mifabriks nyemission. Målet var, som han
skriver, att därigenom bli bolagets störste
aktieägare. Men de tilltänkta långivarna vi¬
sade sig vara synnerligen trögflörtade.

År 1895 tycktes emellertid de värsta svå¬
righeterna i galoschproduktionen vara över¬
vunna. Kvaliteten förbättrades stadigt även
om det skulle dröja länge innan den var lika
hög som den ryska. I februari 1896 tillverka¬
des det miljonte paret galoscher.

Den 23/1 1897 skriver Henry Dunker till
»Konsuln och Kommendören m.m. Herr P.
Olsson», Drottninggatan 97, Stockholm:

Med anledning af Konsulns i bref till mig af den
(oläsligt) ct. uttalade önskan har jag nöjet att härmed
översända några siffror, hvilka visa att resultatet af
Gummifabrikens verksamhet 1896 är en Nettovinst
af c:a 185.000 Kronor. Lagret har jag upptagit lik¬
som förra året och är säker om att detsamma med
lätthet kan säljas till de i inventuret anförda priserna.
För det fäll Konsuln önskar göra en jemförelse med
1895 års Bokslut bifogar jag sista Revisionsbcrättel-

Slå samman de fem svenska
gummifabrikerna
Från och med ingången av det nya seklet
ägnade Dunker allt mindre tid åt projekt som
inte hade ined Gummifabriken att göra.
Fabriken började nu sakta komma i ordning
och generera vinster, och Dunker hann helt
enkelt inte med alltför mycket vid sidan av.

I stället träder bilden av visionären fram.
Dunker tog tidigt upp förhandlingar med
övriga gummiföretag i landet, bl.a. om någon
form av sortimentsuppdelning för att slippa
den mördande konkurrensen, och inriktade
sig tidigt på att söka slå samman alla gummi¬
företag under en hatt, enkannerligen hans
egen.

Det äldsta företaget i landet var Skandi¬
naviska Gummiaktiebolaget i Viskafors,
grundat 1890 av Johannes Erikson och
Jörgen Gunnerud för tillverkning av ga¬
loscher. Arbetskraften rekryterades delvis
från Ryssland, där man var duktig pä »ryska
galoscher». Nu skulle dessa försvenskas.

Året därpå startades som nämnts Helsing-

seti.

Vi tillverka f.n. 2750 - 3000 par Galoscher dag¬
ligen, ty jag anser att utsigtema för detta år äro lika
gynnsamma som för det gångna, oaktadt gummipri-
sema stå ovanligt högt.

Grunden för den nya fabriken är nästan färdig¬
lagd. och om Mekaniska Verkstaden på utlofvad tid
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borgs Gummifabriks AB, också främst för
tillverkning av gummigaloscher.

Nästa företag var Gislaved, som grunda¬
des 1893 av bröderna Carl och Wilhelm

här en chans att försöka eliminera en konkur¬
rent. I ett brev den 9/7 1900 till kollegan
Hjalmar Hallin, VD för Gummifabriken i
Viskafors, med vilken han tidigare diskuterat
ett samgående, skriver han bl.a. följande:

Då för någon tid sedan Gummifabriken i Gislaved
brann ned, ansåg jag, att man vid detta tillfälle möj¬
ligen på ett eller annat sätt skulle kunna träffa någon
öfverenskommelse sä, att ifrågavarande fabrik icke
blefve uppbyggd. Jag satte mig i denna anledning i
förbindelse med Kronofogde Wehtje i Malmö, som
är med i styrelsen för G.fabriken, och hade ett sam¬
tal med honom i denna sak.

Jag föreslog honom då, att vår fabrik möjligen
skulle vara benägen att Öfvcrtaga deras maskiner,
och att de med ett visst kapital fingo ingå såsom ak¬
tionärer i vårt bolag; allt naturligtvis under garanti
frän deras sida, att fabriken icke blefve återupp¬
byggd. . . . Emellertid erhöll jag i dag en skrifvelse
från Kronofogde Wchtjc, hvari han meddelar mig.
att aktionärerna i Gislaveds fabriken i slutet på
denna månad komma att sammanträda i Stockholm
till extra bolagsstämma för att besluta angående
fabrikens återuppbyggande, hvilket Herr Wehtje
anser troligen blifva fallet.

Gislow (den senare hoppade snart av Gum¬
mifabriken i Helsingborg och återvände till
sin hemort, från vilken bröderna hämtat nam¬
net Gislow). Företaget tillverkade från början
endast tekniska gummivaror samt bollar.
1895 ombildades det till ett aktiebolag,
Svenska Gummifabriks AB, och byggdes ut
för att 1897 även börja producera galoscher.
1903 gick Gislaved ut i ganska stor skala
med cykeldäck, och 1904 började man med
experimenttillverkning av bildäck.

Det fjärde företaget var AB Velox, som
grundades i Malmö 1896, men redan året
därpå flyttade till Trelleborg. Velox sysslade
inte alls med galoscher. Tanken var att cykel¬
däck skulle bli huvudprodukten. Redan från
början utgjordes emellertid ungefär halva
produktionen av s.k. tekniskt gummi. Velox
startade försökstillverkning av bildäck samma
år som Gislaved, dvs. 1904, men det ledde
inte till någon serieproduktion. Sådan kom
igång först 1907 i Trelleborgs Gummifabriks
regi.

Så blev det också, och försöket att bli av med
konkurrenten Gislaved lyckades alltså inte
den här gången.

Betydande upplåning-
»fattig som en kyrkråtta»
Jakten på pengar var ett ständigt problem.
1901 präglades av en betydande upplåning.
Dunker formligen dammsög de lokala spar¬
bankerna i Nordvästskåne. I Engelholms
Sparbank lånade han först upp 18.000 kr och
sedan ytterligare 25.000 kr. Egentligen hade
han velat låna 35.000, men banken sänkte be¬
loppet och krävde dessutom borgen av såväl
konsul Olsson som skeppsredare Corfitzon. I
Jonstorps & Farhults Sparbank lyckades han
få ett nytt lån på 20.000 kr och i Billeberga
Sparbank likaledes ett nytt lån på 35.000 kr.

Ett genomgående tema i korrespondensen
vid denna tid är bristen på pengar som gjorde
att han inte kunde öka sitt ägande i och ta
kontrollen över Gummifabriken. Senvåren

Det femte företaget, ytterligare en ga-
loschfabrik, var AB Svensk-Engelska Gum¬
mifabriken, som kom igång i Malmö 1899.
Företaget misslyckades dock och gick i kon¬
kurs 1906. I stället bildades ett nytt bolag,
Ryska Gummifabriks AB, som förvärvade
egendomen från konkursboet och fortsatte
den avbrutna verksamheten. Det hade ingen¬
ting med Ryssland att göra, utan namnet var
ett sätt att snylta på ryssarnas goda renommé
när det gällde galoscher.

Försök att eliminera Gummifabriken i
Gislaved
I början av år 1900 brann Gummifabriken i
Gislaved ner, och det var osäkert om den
skulle byggas upp igen. Henry Dunker såg
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1901 skriver han t.ex. i ett brev till Max
Scherer i Wien: »Ich bin nach wie vor arm
wie ein Kirchen Maus».

1 TfsSS
Nytt försök att slå samman de svenska
gummifabrikerna
Efter misslyckandet med Gislaved såg Henry
Dunker i början av 1903 en ny chans till sam¬
manslagningar, när problemen för Gummi¬
fabriken i Malmö förvärrades. I ett brev den
30/5 1903 till Hjalmar Hallin i Viskafors
målar han upp sin stora plan:

Jag anser, att icke något lämpligare tillfälle kan
bjudas oss för en sammanslagning af alla fabrikerna
än just nu är fallet och är också öfvertygad om. att
om icke en sammanslagning kan komma till stånd i
år, den då svårligen någonsin blir utaf... Förutsatt,
att Ni kunna fixera priset för Eder fabrik, och vi
kunna komma öfverens om ett antagbart pris för ak¬
tierna i vår fabrik, så tror jag att de öfriga fabrikerna
lätt kunna köpas till antagbara priser.

Jag hade tänkt, att Malmö fabriken skulle inrättas
till en fabrik uteslutande för tillverkning af tekniska
gummivaror. Ni och vi skulle tillverka galoscher.
Gislaved fabriken skulle flyttas till Norge, där vi
säkert skulle få en utmärkt marknad, sedan tullen
blifvit höjd där. Velox’ maskiner skulle tillsammans
med Gislaveds, Edra och våra maskiner för den
tekniska afdelningen flyttas till Malmö fabriken och
fabriksbyggnaderna i Trelleborg så väl som fabriks¬
byggnaderna i Gislaved kunde vi väl ganska säkert
sälja till andra företag och i nödfall finge vi ju bära
någon förlust vid realiserandet af dessa byggnader.

Om jag skall vara uppriktig, så är jag själf icke så
särdeles lifvad för affären ifråga, ty jag och min
fabrik hafva det nu bra och vi veta. hvad vi hafva,
men vi veta icke, hvad vi få. Jag tror också att om det
skulle lyckas oss att få bort Malmö fabriken som
konkurrent, så skulle Eder fabrik och vi kunna ordna
försäljningarna så, att det blir mycket behagligare än
hittills varit fallet och hvad fabriken i Gislaved be¬
träffar, så tror jag icke vi behöfva vara särdeles
rädda för den.

Men å andra sidan måste jag ju taga hänsyn till
våra aktionärer och det kommer naturligtvis an på
dem. Få de bra betalt för sina aktier, så är det ju all¬
deles naturligt, att de sälja dem och däri måste ju
äfven jag finna mig.

Om du därför är med på försäljningen af din
fabrik, så anserjag, att vi icke böra draga ut på tiden,
utan jag ber dig då meddela vederbörande ditt pris så

mjk
o
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1904. när det här porträttet togs, är Dunker i full färd med
att söka fusionera alla dåtida svenska gummifabriker.

snart som möjligt, men jag skulle blifva dig särdeles
tacksam, om du ville hålla mig underrättad om dina
åtgöranden i denna sak och lofvar jag dig då också
att hålla dig underrättad om våra åtgöranden i den¬
samma... Hvad Malmö fabriken beträffar så tror jag,
att den i pekuniärt afseende är ganska beroende af
Handelsbankens välvilja och att därför denna bank
nog kan utöfva ett tryck på ifrågavarande fabrik, om
det skulle blifva frågan om inköp af densamma.

Men inte heller denna gång lyckades Dunker
med sina fusionsplaner.

Kontakt med Johan Kock
Henry Dunker gav dock inte upp, utan för¬
sökte hitta en annan öppning. Den 6/4 1 904
träffade han i sällskap med sin förtrogne, råd¬
man Lagergren i Helsingborg, i all hemlighet
Johan Kock i Trelleborg, ägaren av AB
Velox, för att diskutera sina fusionsplaner.
Detta framgår av följande brev till Kock
dagen därpå:

Afläggande min förbindliga tacksamhet för Eder
mot Rådman Lagergren och mig i går visade gäst-
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Men Dunker var kanske inte helt diplomatisk
när han tillfogade följande:

Jag anser mig icke böra hemlighålla for Eder, att det
intryck, som jag fått af Eder fabriksanläggning icke
är det bästa, utan torde det nog blifva nödvändigt att
göra åtskilliga både stora och genomgripande för¬
ändringar för att få densamma i fullgodt skick. Det
är därför efter min förmening också nödvändigt, att
Ni för att möjliggöra sammanslagningen ifråga icke
utsätter högre värden än absolut nödvändigt, ty som
Ni nog inser kommer hela affären att betydligt un¬
derlättas om Eder fabriksanläggning med byggna¬
der, maskiner o.d. kan erbjudas det nya bolaget till
ett pris, som icke öfversliger det verkliga värdet för
densamma.

Jag ber Eder att godhetsfullt icke missförstå hvad
jag häri uttalat, hvilket endast är min personliga upp¬
fattning om angelägenheten ifråga. Jag emotser
gärna Edert ben. meddelande och tecknar Högakt¬
ningsfullt, Henry Dunker

vänlighet har jag härmed nöjet öfversända Eder de
utlofvade Styrelse & Revisionsberättelserna för
fabriken i Gislaved och ber Eder godhetsfullt åter¬
sända mig dessa papper snarast möjligt... Jag måste
på det bestämdaste anhålla, att dessa papper eller
innehållet af desamma icke komma till Disponent
Holmqvists eller någon annan persons kännedom,
enär jag egentligen icke borde lämnat desamma
ifrån mig till en konkurrent.

På återresan från Trelleborg hade jag i går tillfälle
att samtala med Häradshöfding Wehtje i Malmö och
kan meddela Eder, att jag af det korta samtal, jag
hade med honom fått den uppfattningen, att han
gärna är med på en sammanslagning på de grunder,
som vi i går förslagsvis uppställt. Jag lofvade Hä¬
radshöfding Wehtje att tillställa honom ett exemplar
af förslaget så snart det blir färdigt och lofvade han
mig att sedan han erhållit detsamma sätta sig i för¬
bindelse med sin styrelse och därefter närmare åter¬
komma till denna angelägenhet.

Som jag redan meddelat Eder, anser jag att det
skulle vara särdeles värdefullt för det nya företaget,
om detsamma i sig kunde upptaga alla svenska gum¬
mifabrikers tekniska afdelningar, så att detsamma
icke blott blefve fritt från all inhemsk konkurrens
utan därigenom också blefve så mycket starkare i
konkurrensen med de utländska fabrikerna.

Tyvärr vet vi inte hur Johan Kock reagerade
på inviten från Dunker, men man kan nog
gissa att påpekandena om bristerna i Trelle-
borgsfabriken inte bidrog till någon särskilt
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AB Velox fabrik i Trelleborg, byggd 1897 för i första hand tillverkning av cykeldäck
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1905 övertog nybildade Trelle¬
borgs Gummifabriks AB under
ledning av Henry Dunker det
konkurshotade AB Velox verk¬
samhet. Under en övergångstid
användes båda firmanamnen
parallellt. Bilden visar fram¬
sidan av ett dåtida vykort.
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TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS A. B.
TRELLEBORG.

Automobilringar såväl Pneumatiska som Massiva
för person- och Lastautomobiler.

positiv inställning från Kocks sida! I varje
fall ledde kontakten inte till några omedel¬
bara resultat.

själv berättat kunde man först omkring 1905,
efter femton års slit, ta loven av de flesta kon¬
kurrenterna genom att göra både bättre och
billigare galoscher. Detta gav också Dunker
kraft och resurser att spänna bågen ytter¬
ligare.

I början av 1905 tog Henry Dunker därför
på nytt upp frågan om en fusion av samtliga
svenska gummifabriker. Tydligen hade han

Nytt fusiomförsök 1905
stoppas av Viskafors
Gummifabriken i Helsingborg gick succes¬
sivt allt bättre, men det var svårt att tränga ut
de ryska fabrikanterna. Enligt vad Dunker
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under hand lyckats förmå konkurrenterna att
lämna uppgifter till en utomstående person,
bankdirektör Richard Hägglöf, Skånska
Handelsbanken, Helsingborg, för att skapa
en neutral plattform för fortsatta diskussio¬
ner.

teringar med Dunkers karakteristiska hand¬
stil. Förslaget resulterade i ett avtal den 24
augusti 1905 mellan Johan Kock och Henry
Dunker. Ett nytt bolag bildades, Trelleborgs
Gummifabriks AB, i vilket Henry Dunker
fick 51,1% av aktierna och Johan Kock
48,9%.

Det nya bolaget köpte inkråmet i Velox,
dvs. byggnader, maskiner, lager osv., samt
övertog huvuddelen av de anställda. Till¬
verkningen av cykeldäck och tekniska
gummiartiklar i Helsingborg flyttades över
till Trelleborg och Dunker sköt också till nytt
friskt kapital. Helsingborgs verksamhet kon¬
centrerades i stället helt till fotbeklädnader
och bollar, som varken tillverknings- eller
distributionsmässigt hade mycket gemen¬
samt med däck och industrigummiartiklar.
Denna uppdelning mellan Trelleborg och
Helsingborg kom att bestå allt framgent.
Henry Dunker genomförde därmed svensk
gummiindustris största strukturrationaliser¬
ing genom tiderna.

Det nya bolaget, Trelleborgs Gummifa¬
briks AB. registrerades i Kungl. Patent- och
Registreringsverket den 30/10 1905. Styrel¬
seordförande blev Johan Kock, disponent
och VD blev Henry Dunker.

Detta framgår av ett brev den 28/1 1905
från Hägglöf till Velox, där denne åberopade

ett meddelande från herr disponenten H. Dunker, att
ombud för svenska gummibolagen vid sammanträde
beslutat giva mig (dvs. Hägglöf) del af de upplys¬
ningar angående bolagens ställning, fabrikation m m,
som kunna vara erforderliga för eventuellt bildande
af en gemensam organisation af de svenska gummi-
fabrikema.

Den 20/2 meddelade Hägglöf emellertid att
idag ingått bref från disponenten Hallin. Viskafors,
deri han underrättar mig att hans styrelse beslutat att
icke vara med om en tilltänkt sammanslutning af de
svenska gummifabrikema.

Henry Dunker och Johan Kock
går samman i nytt bolag
Henry Dunker släppte inte tankarna på
Velox. Gummifabrikerna i Helsingborg och
Trelleborg konkurrerade ju intensivt med
varandra, framför allt på industrigummi-
sidan. Dunker tog därför ny kontakt med
Johan Kock och ett sammanträffande ordna¬
des på Hotel Kramer i Malmö. Enligt vad
Åke Ståhlbrandt (VD i Trelleborg 1949-
1976) berättat, förlöpte allt väl till en början.
Dunker och Kock lade bort titlarna med var¬
andra. Dunker insisterade emellertid på att
han ville ha majoriteten i det nya bolag som
avsågs att bildas. Detta gjorde Johan Kock så
upprörd att han tog tillbaka titelbortlägg-
ningen och lämnade sammanträdet!

Kock insåg emellertid så småningom att
han inte hade något val. Velox ställning var
så dålig att revisorerna krävde likvidation. I
augusti 1905 konkretiserades de fortsatta dis¬
kussionerna mellan honom och Dunker i ett
bevarat maskinskrivet dokument med rubri¬
ken »Förslag», försett med en del blyertsno-

Chefsfrågan i Trelleborg
Men när det gällde frågan om platschef i
Trelleborg tvekade Henry Dunker. Var den
tidigare Veloxchefen, Albert Holmquist,
verkligen rätt person att få fabriken på rät köl
igen? Belysande är ett brev från Henry Dun¬
ker till Albert Holmquist den 24/10 1905:

I anslutning till vårt telefonsamtal af i dag anserjag
mig icke böra underlåta delgifva Eder följande. Då
underhandlingame angående sammanslagningen
mellan Velox och Helsingborgs Fabrikerna började,
var min största betänklighet mot förslaget den, att
jag ansåg, att vi skulle få svårigheter med dispo-
nentsbefattningen för den nya fabriken. Att Ni icke
skött F.der plats såsom Disponent för Velox så, som
denna befattning måste skötas för att företaget skulle
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bli en god aflär, därom var jag underrättad och
härom har jag sedandess vunnit bekräftelse... Di Ni
nu vid flera tillfällen - jag erinrar särskiidt om Edert
allt annat än justa uppförande vid utställningen här -
visat afvoghet och fiendskap mot Helsingborgs
fabriken och särskiidt mot mig, ansåg jag, att svårig¬
heter skulle uppstä i ett event, samarbete med Eder.
Detta var också orsaken till att Helsingborgs fabri¬
ken som hufvudvillkor för sammanslagningen upp¬
ställde, att den måste disponera aktiemajoriteten i
det nya bolaget samt att Helsingborgs fabrikens Dis¬
ponent skulle vara chef för det nya bolaget.

Vid de samtal, som vi haft med hvarandra, har jag
låtit Eder förstå, att jag har glömt allt, som varit, och
icke önskar något bättre än att vi må kunna komma
att arbeta tillsamman i all vänskap och framför allt
med fullt förtroende för hvarandra. Jag har också,
hvad på mig ankommit, gynnat Eder ställning i det
nya bolaget och ber Eder vara försäkrad om att Ni i
detta afseendc icke har anledning att beklaga Eder
öfver inig...

Då Ni emellertid att döma af våri samtal i dag
möjligen ej är fullt på det klara med den ställning,
som Ni intar i det nya bolaget, så vill jag en gång för
alla meddela Eder, att i bolaget i fråga icke finnes
mer än en chef och att denne chef t.v. är jag. . . I de
företag, jag är chef, fordrar jag att vara ensam herre
i huset, och jag tillåter ingen att på något sätt göra
mig rangen eller äran stridig. Detta synes Er må¬
hända vara onödiga ord, men jag anser mig nu ha an¬
ledning till att meddela Eder dem och anser det vara
bäst, att de äro uttalade. Om Ni närmare tänker öfver
saken, skall Ni helt säkert också förstå, all två herrar
i samma hus icke vore nyttigt. Den ene måste därför
underordna sig den andre, och detta måste ej ske af
nödtvång, ty då blir freden af kort varaktighet. Kan
det ej ske som en följd af förtroende, så blir det hela
blott en komedi, som mycket snart tar slut och som
det därför vore bäst att ej hörja med...

Skulle Ni anse, att det icke förenar sig med Eder
värdighet och med Edra intressen att underordna
Eder mig, så ber jag Eder att därom underrätta mig,
enär det i så fall är bäsl, att det nya bolaget härefter
träffar sina dispositioner - ju förr dess bättre.

Ni har emellertid blifvit erbjuden platsen såsom
min ställföreträdare i Trelleborg, och om Ni vill
ställa Eder mina önskningar till efterrättelse, är jag
öfvertygad om att Ni skall finna della vara till bola¬
gets bästa, och ni skall så länge Ni uppfyller Edra
plikter mot bolaget och mig aldrig hafva anledning
till att beklaga Eder öfver samarbetet med mig. Jag
emotser gärna några rader till svar härå från Eder.

Henry Dunker tycks därefter ha löpt frik¬
tionsfritt. Under alla år ända fram till sin pen¬
sionering 1939 förblev han disponent och
platschef i Trelleborg. Men VD blev han
aldrig. Den ställningen förbehöll sig Henry
Dunker själv.

Dunker kallade sig för övrigt själv inte
direktör utan disponent. »Direktör kan vem
som helst vara, men för att bli disponent
måste man ha särskilda meriter», lär han ha
sagt.

Kontroll genom »ask i asken»-bolag
Enligt vad Åke Ståhlbrandt och Jan Erik
Leander (tidigare vice VD i Trelleborg) be¬
rättat, hade Dunker tröttnat på att sitta på
Petter Olssons kontor och var besjälad av en
vilja att få kontroll över Helsingborgs Gum¬
mifabrik. Det gjorde han med hjälp av vän¬
nerna och en serie »ask i ask»-bolag där
toppbolaget, som var ganska beskedligt,
ägdes till 50,1% av Henry Dunker och till
resten av vännerna. Toppbolaget ägde ett
annat bolag till 50,1 % som i sin tur ägde ett
tredje bolag till 50,1%. Så kunde Dunker
med 12,58% kapitalinsats plus lån från ban¬
kiren Donner i Hamburg skaffa kontrollen
över Helsingborgs Gummifabrik.

För att locka Petter Olsson att sälja majo¬
riteten i Gummifabriken gick Henry Dunker
förslaget till väga, berättar Jan Erik Leander:

Han visste att Petter Olsson samlade på järnvägs¬
aktier. Henry Dunker började också köpa järn¬
vägsaktier och när han hade fått ihop ett ordentligt
paket gick han till Petter Olsson: »Skall vi byta?».
Och se den gubben, den gick in!

Andra industriprojekt och aktiviteter
Man kan tycka att problemen med galosch-
tillverkningen och -försäljningen skulle ha
helt fyllt Henry Dunkers tid. Men så var inte
fallet. Från bevarad korrespondens kan man
se att han samtidigt sysslade med en mängd

Det slutade med att Albert Holmquist antog
erbjudandet. Samarbetet mellan honom och
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andra projekt, allt i ett enda syfte, nämligen
att så snabbt som möjligt tjäna pengar!

Och längre fram i brevet heter det:
Det är ju förb. klart att om det visar sig att vi kunna
sälja och afsätta spriten bättre genom att icke dena¬
tures den, så afgå vi genast från denna paragraf.Melassjäst

Ett av de första projekten var en uppfinning
att framställa jäst av melass. I ett brev den
28/12 1892 bad Henry Dunker uppfinnaren
att skicka 10 kilo melassjäst till konsul Ols¬
sons svärson, Herman Östrand i Stockholm,
för att provas av några större bagerier där.
Proven utföll positivt och Dunker skyndade
sig att skicka Östrand en utförlig kostnads¬
kalkyl. En fabrik med daglig mäskning av
6.000 kg råmaterial (med drift dag och natt)
skulle med byggnader, maskiner och allt
kosta cirka 130.000 kronor (»högt räknat»).
Räntabilitetskalkylen visade en daglig in¬
komst av 638 kr netto.

Men det var inte så lätt att skaffa finansiä¬
rer till projektet. För det första hade något
patent på uppfinningen ännu inte beviljats.
För det andra hade alla vännerna just tecknat
sig för nya aktier i Gummifabriken och hade
därför tillfälligtvis ont om pengar.

Och en tredje komplikation dök upp. Det
visade sig nämligen att jästtillverkningen gav
betydande kvantiteter råsprit som biprodukt!
Och konsul Olsson, den tänkte huvudfinan¬
siären, var ju helnykterist! Dunker såg dock
en möjlig lösning på problemet. Han hade
just blivit uppmärksammad på att man
genom denaturering av spriten kunde göra
den obrukbar för annat än tekniska ändamål.
Kanske kunde man i bolagsordningen för
jästfabriken ta in en bestämmelse i detta
syfte? Att förslaget nog inte var så allvarligt
menat från Dunkers sida framgår dock av ett
senare brev till uppfinnaren:

Ang. förut omskrifna eventuella paragraf ang. spri¬
ten så kan det naturligtvis aldrig komma i fråga att vi
bestämma något bestämdt för denaturering o.dyl.
Endast för att få saken till stånd kunna vi ju gema
intaga en|
natureras.

Men det visade sig allt svårare för Dunker att
ro melassjästprojektet i hamn, och i ett brev
den 14/10 1893 fick Dunker besked av upp¬
finnaren att det gått hans näsa förbi. Han rea¬
gerar i ett svarsbrev på följande sätt:

Det gläder mig upprigtigl att du lyckats komma till
resultat med din »Jäst affär» men jag är dock. som
du nog kan tänka dig, alldeles förb. rasande öfver att
det icke kunde lyckas mig att greja ihop denna sak
och dervid förtjena en hacka, ty jag har verkligen in¬
tresserat mig mycket derför och uppbjudit allt hvad
jag kunnat, dervid hvarken skytt att offra tid eller
annat. Mest grämer del mig dock att den satans
Roman gjort affären så att säga bakom ryggen på
mig!

Återvinning av gamla gummiskor
Ett annat projekt som engagerade Henry
Dunker hösten 1893 och våren 1894 var in¬
samling av begagnade gummiskor för vida¬
reförsäljning till återvinningsföretag. Den
första kontakten togs i ett brev den 6/10 1893
till firman Rubber Reclaiming Company i
New York. Brevet är som all Dunkers affärs¬
korrespondens på den tiden skrivet på tyska;
något annat främmande språk behärskade
han ju inte. Eller som han själv uttryckte det:
»da ich leider der Englischen & der Franzö¬
sischen nicht vollkommen mächtig bin».
Men det tycks inte ha hindrat kontakterna,
och svaren kom oftast också tillbaka på
tyska.

I samma ärende korresponderade han även
med en herr H. P. Moorhouse i Paris. En
ganska omfattande korrespondens följde de
närmaste 3-4 månaderna. Mycket handlade
det om köparens krav på desinficering av
skoma, något som Dunker inte lyckades lösa
i Sverige. Vidare visade det sig att Mr Moor¬
house var agent för den amerikanska firman,
något som Dunker inte upptäckt, utan han
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följande sätt. Man sätter sig i förbindelse med en
massa småfolk - torpare o.d. och dessa samla sjelfva
eller låta genom pojkar & flickor samla Barren med
Kvistar. De uppbevara denna på ett lämpligt ställe,
en vind eller ladugård, och efter några dagar då
Barren torkat, piskareller slår de grenarna eller kvis¬
tarna rena och samla samman Barren. Funnes då
någon lämplig vattenkvarn i närheten som på fördel¬
aktiga villkor kunde arrenderas, kunde man därefter
genast förädla varan vidare.

hade i stället försökt spela ut de båda intres¬
senterna mot varandra! Den tänkta affären
rann därmed ut i sanden.

Potatisstärkelse, järnvägar och
japanska affärer
Ett annat projekt gällde anläggandet av en
fabrik för potatisstärkelse, ytterligare ett
annat exploateringen i Skandinavien av ett
patent som rörde järnvägsområdet (pappa
Johan deltog bl.a. också i byggandet av nya
järnvägar kring Helsingborg).

Den 19/3 1896 skickade Dunker nio i stort
sett likalydande brev till nio olika japanska
firmor, fyra i Osaka, tre i Kyoto och två i
Tokyo. Det rörde sig företrädesvis om
bomullsspinnerier och liknande. Alla breven
var skrivna på tyska. Dunker frågade om in¬
tresse fanns att åt honom överlåta general¬
agenturen och ensamförsäljningsrätten för
firmans produkter i Sverige och Danmark.
Han kunde lämna de finaste referenser om så
önskades. Avslutningsvis bad Dunker om
prover och uppgift på lägsta möjliga priser
som bas för närmare förhandlingar.

I flera följande brev beskrev Dunker närmare
hur man skulle mala barren, vid vilken tem¬
peratur, till vilken finhet osv. Samtidigt be¬
rättade han att han höll på att söka patent på
förfaringssättet.

Dunker gjorde också ett misslyckat försök
att få stöd i Tyskland för barrmjölsprojektet.
Den 6/4 1897 skickade han genom Ham-
burgfirman Lüderer & Stange tre säckar med
150 kilo barrmjöl (Tannen-Mehl) f.v.b.
Deutsche Linoleum & Wall-Tuch Com¬
pagnie, Rixdorf-Berlin. Korrespondensen
fortsatte i maj och juni. Dunker ville ha alla
tänkbara upplysningar om vad det skulle
kosta att bygga en linoleumfabrik i Sverige.
Vidare bad han om prover på de mest gång¬
bara mönstren och kvaliteterna, såväl mönst¬
rade som omönstrade, och uppgifter om till¬
verkningskostnaderna. Det verkar dock inte
som tyskarna visat något större intresse utan
korrespondensen stannade av.

I stället vände sig Dunker den 22/10 1 897
till Direktören för Linoleum Fabriken,
Forshaga:

Jag tillåter mig härmed fråga huruvida Ni mot skälig
ersättning till mig event, skulle vilja öfvertaga mina
svenska patent Nr 7397 Golfbcläggning och dylikt
af Barrväxters Barr samt Nr 8359 Förfaringssätt vid
malning af Barr för tillverkning af Golfbeläggning.
Patentbeskrifvningar jemte Barr som Ni kunde för¬
söka i Eder fabrik i st. f. Kork stå till Edert förfo¬
gande.

Barrmjöl
Ett projekt, som upptog rätt stor tid i slutet av
1896 och början av 1897 gällde framställning
av barrmjöl som inhemsk ersättning för kork¬
mjöl vid tillverkning av linoleummattor
o.dyl. Det börjar med ett brev den 8/12 1896
till firman Igust i Växjö:

Med anledning af Eder v. Skrifvelse af den 7 ct del-
gifver jag Eder härmed att jag icke har någon an¬
vändning för Bark. Deremot tror jag att jag årligen
kommer att kunna använda flera millioner kilo Gran
eller Tall Barr. Barren skall endast strykas från gre¬
narna, hvilka dock icke böra vara alldeles friska utan
ha legat någon tid och torkat i luften.

I ett brev fyra dagar senare utvecklar Dunker
sina planer:

Jag har emottagit Eder v. skrifvelse af den 1 1 ct
jemte mig ben. sända prof å Barr . . Jag har tänkt mig

Men inte heller på Forshaga var man särskilt
het på gröten, och barrmjölsprojektet rann
mer och mer ut i sanden.
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någon kompetent person titta på apparaten
och dennas utmärkta konstruktion. Men
Laval dröjde med att höra av sig.

Dunker fick i oktober 1897 också kontakt
med en person vid namn Ed. Zietz i Hamburg
och föreslog i ett brev till denne den 18/12
1897 ett närmare samarbete. Dunker ville ha
10.000 mark kontant för patenträttighetema i
Tyskland, varav en tredjedel skulle erläggas
omedelbart och utgick oberoende av om för¬
handlingarna ledde till resultat eller inte och
likaledes oberoende av om patent beviljades
iTyskland eller ej. Dunker föreslog vidare att
ett gemensamt bolag skulle bildas med Zietz
som hälftendelägare. Apparaten hade så stor
kapacitet att den räckte att hålla 8 lampor
lysande i 9 timmar eller 1 lampa i 72 timmar.
Apparaten var enkel, absolut säker och billig,
försäkrade Dunker.

I nästa brev, den 23/12, förtydligade Dun¬
ker att apparaten inte var tänkt för bordslam¬
por utan främst för belysningar med minst 3
lågor, men att anläggningar med hundratals
lampor också kunde göras med samma
system. Själva apparaten stod på ett bord så
stort ungefär som ett nattduksbord och be¬
stod av två cylindrar, 37 resp. 26 cm höga
och 35 resp. 20 cm i diameter. Längre fram
hade man planer på att bygga ett vackert skåp
och ställa den mindre cylindern ovanpå den
större så att det hela tog ännu mindre plats. I
ett ytterligare brev den 26/12 förklarade
Dunker att apparaten enligt hans beräkningar
kunde tillverkas för 30 mark, eller kanske
ännu mycket billigare.

Acetylengasprojektet rullade vidare under
1898. Korrespondensen var omfattande. I
mars 1898 fick Dunker upp ett nytt spår, en
firma Dr Fritz Bauke & Co i Lichtenberg
utanför Berlin. »Vi är villiga att sälja rättig¬
heterna i Tyskland billigt», understryker
Dunker. »Vi har tänkt oss 3000 Mark kon¬
tant plus en tredjedel av kommande netto¬
vinster.»

Tätningsmassa för fartyg och tak
I april 1897 dök ett nytt projekt upp som
Dunker ägnade mycket tid och intresse åt.
Det gällde en gummilösning eller gummi¬
massa för fartyg och tak. Två tyskar hade
kontaktat honom och undrat om han var in¬
tresserad. Jo, han tog sig gärna an saken, men
bad först om närmare upplysningar, om pa¬
tent sökts och beviljats, om man gjort några
praktiska prov osv. Han såg en möjlighet att
»besonders hier in Norden sehr viel Geld zu
verdienen».

Men det strulade till sig. Patentsituationen
var oklar. Försök med massan gav dåliga re¬
sultat. Vidare tycktes den tyska firman driva
ett dubbelspel, vilket i hög grad upprörde
Dunker. Och därmed tycks affären också ha
tagit slut någon gång på senhösten 1897.

Acetylengasapparat
Ett projekt, som aktualiserades hösten 1897,
och som kom att sysselsätta Dunker lång tid
framåt, var en uppfinning av ingenjör Robert
Söderqvist som avsåg »en enkel och effektiv
apparat för framställning av acetylengas».
Tre personer bildade ett konsortium: uppfin¬
naren, Henry Dunker och Otto Goetze (son
till hotellägaren och rentieren Louis Goetze,
ledamot av Helsingborgs Gummifabriks sty¬
relse 1891-1917).

Dunker kontaktade den 8/10 1897 patent¬
ingenjören Fredrik L. Enquist, Regerings¬
gatan 59, Stockholm, och bad denne snarast
söka patent på uppfinningen i Sverige och
Tyskland. Det finns en utförlig korrespon¬
dens bevarad med tekniska beskrivningar
m.m. Ett antal provapparater tillverkades
också ganska omgående.

Dunker gick också snabbt igång med att
söka sälja uppfinningen. Den 25/11 skriver
han till AB de Lavals Elektriska Smältugn i
Stockholm och hoppas att om cirka 8 dagar
kunna visa upp en komplett apparat. Han
undrade om Laval var intresserade av att låta
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Exempel ur kopieboken på brev
från 1898, skrivet på tyska med
Henry Dunkers mycket karakte¬
ristiska handstil.

f.
chi @x/kec£tliet rffet 'ItZuj?
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Då vi på grund af vissa omständigheter troligen

komma att sälja uppfinningen mycket billigt, ber jag
Eder ben. meddela mig huruvida Ni reflekterar på
densamma.

Projektet tog dock mycket tid för Dunker
och den 16/6 skrev han till Enquist:

Min fasta öfvertygelse är angående ifrågavarande
Acetylen uppfinning att om den kommer i rätta hän¬
der, densamma kan blifva mycket vinstgifvande.
Enär min tid är mycket upptagen med andra göromål
och jag tycker det vara skada att denna uppfinning
försummas, så skulle jag vilja söka en intresserad
afnämare af hela saken. Våra kostnader för prof-
apparater etc. uppgå till c:a 2000 Kr och om vi finge
dessa betalade tror jag att vi skulle nöja oss med 1/4
af den vinst som företaget och patentförsäljningarna
komme att gifva. Härmed tillåter jag mig fråga huru¬
vida Ni skulle veta någon person för denna sak eller
vilja säga mig huru vi pä bästa sätt skulle kunna
finna någon sådan.

Exakt hur det slutade har jag inte kunnat
spåra, men även detta projekt tycks på något
sätt ha runnit ut i sanden.

Smyrnamattor
I stället satsade Dunker på något annat våren
1898. Det gällde att försöka sälja ett patent
för tillverkning av Smyrnamattor. Uppdraget
kom från en affarsbekant, G. Hornig i Gna¬
denfrei (Schlesien), Tyskland, som senare
också skickade över en provmatta.

Dunker kontaktade AB Svenska Möbel¬
tygs & Mattfabriken AB i Göteborg:

Genom en affärsvän har jag blifvit erbjuden ett pa¬
tent för tillverkning af Smyma Mattor etc. enl. hos-
följande beskrifning och rentabilitetsberäkningar
och har äfven funnit personer hvilka äro villiga att
här anlägga en försöksfabrik derför. Då jag emeller¬
tid anser att Ni som redan ega de erforderliga sto¬
larna och hafva en fast kundkrets fortare och bättre
skulle kunna erhålla det utbyte som uppfinningens
värde förtjenar och all konkurrens härigenom äfven
undvikes, frågar jag huruvida Ni event, skulle vara
benägna att köpa patentet. Priset för Sverige är 5000
Kr kontant och 20 öre afgift för hvarje tillverkad
QMtr. (d.v.s. inrymma mig en vinst af 5 öre pr
QMtr.).

Men inte heller Enquist lyckades hitta någon
intressent. Dunker fortsatte sina bemödanden
och prövade under höstens lopp en rad nya
uppslag, främst i Tyskland.

Den 18/3 1899 skrev Dunker direkt till
Nordiska Acetylen AB i Stockholm och er¬
bjöd dem uppfinningen:

Såsom delegare i Ingeniör Söderquists patent på
Apparat för framställning af Acetylengas enligt hos-
följande beskrifning tillåter jag mig att med närva¬
rande vördsamt fråga huruvida Ni event, skulle vara
köpare till detta patent. Vi hafva framställt ett par
apparater här och efter fackmäns uttalande är upp¬
finningen ganska värdefull. På begäran kan jag
sända Eder en af apparaterna till påseende.
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Men Mattfabriken var inte intresserad, vilket
framgår av ett brev den 23/2 1898. Dunker
gav dock inte upp så lätt. Den 2/3 kontaktade
han på nytt Mattfabriken och två dagar se¬
nare skickade han en provmatta till Göte¬
borg. Men från Mattfabrikens sida var man
fortfarande kallsinnig.

Därefter lägrade sig tystnaden över även
detta projekt. Först ett år senare dök det på
nytt upp i ett brev från Dunker den 4/3 1899
till den schlesiska firman. De hade nämligen
skickat en faktura på provmattan. Dunker
vägrade att betala och retumerade fakturan.
Provmattan låg kvar hos honom och kunde
skickas tillbaka när så önskades.

1 den fortsatta korrespondensen fick Dun¬
ker reda på att patenträttighetema i Sverige
ännu inte sålts, vilket föranledde nya brev till
Mattfabriken i Göteborg. Men det hela tycks
ha runnit ut i sanden. Mattfabriken vidhöll att
de inte reflekterade på uppfinningen. Huvud¬
skälet var att de inte hade kompetent perso¬
nal för den slags tillverkning. Inte ens prov¬
mattan lyckades Dunker sälja.

Dunker ville bilda ett nytt sådant bolag. Pla¬
nerna drogs upp i ett brev den 1/7 1898 till
Max Scherer i Wien som Dunker kände från
sin Tysklandstid och som under många år
framöver skulle komma att vara Helsing¬
borgs ensamåterförsäljare i Europa:

Seit einigen Jahren haben hiesige Dampfschiffs-
geseilschaften von hiesigen Redern geleitet eine
Dividende von durchschnittlich 20% vertheilt und
da die weiteren Aussichten sehr glänzend sind, habe
ich mich nach reiflicher Überlegung dafür ent¬
schlossen, mit einer hiesigen Freunde, der Schiffs¬
makler ist (nicht Herr Öberg), eine neue Dampf¬
schiffsgesellschaft zu gründen. Wir wollen ein
Actienkapital von 450 bis 500.000 Kronen haben
um für diesen Preis einen Dampfer (Lastdampfer) zu
kaufen, welcher hauptsächlich für Holz. & Kohlen¬
frachten gebaut werden soll und in Februar - März
nächstes Jahr geliefert werden.

Mein Freund und ich haben für den genannten
Zweck 275.000 Kr zu unsere Verfügung und
brauchen somit noch 200.000 Kr. Für diesen Betrag
würden wir 275.000 Kronen in Actien der neuen
Gesellschaft als Bürgschaft und Sicherheit hinter¬
legen und außerdem natürlich unsere Nahmen ver¬
pfänden.

Senare korrespondens visar att Max Scherer
trots sina förbindelser till Henry Dunkers
stora besvikelse tyvärr inte kunde uppbringa
några finansiärer i Tyskland.

Ångbåtsbolag
Nästa större projekt som dök upp gällde
ångbåtar. Den 2/4 1898 skriver Dunker till
Herr Magnus Johnsson, Stockholm:

BBl Med anledning af mitt löfte till dig pr telefon
här om dagen öfversänder jag dig härmed två teck-
ningslistor för två nybildade ångbåtsbolag. - Jag är
dessutom intresserad i ett tredje bolag, »Hyperion».
Man anser här allmänt att det är en god affär att taga
Aktier i ångbåtar, men jag vill hvarken råda från
eller till.

Många andra projekt
Dunker var en otrolig mångsysslare. En del
av de större projekten har jag nämnt ovan,
andra bara fladdrar förbi utan att sätta några
djupare spår i korrespondensen. 1 mars 1898
korresponderade han t.ex. med ett par tyska
firmor som ville lansera nya produkter i Sve¬
rige.

Av senare korrespondens framgår att Dunker
ägde 12 aktier i Rederi AB »Neptunus», 10
aktier i Rederi AB »Kattegatt» och 6 aktier i
Rederi AB »Hyperion». Samtliga aktier var
på nominellt 500 kr. Det sammanlagda nomi¬
nella beloppet utgjorde alltså 14.000 kr.

Den hittillsvarande lönsamheten och fram¬
tidsutsikterna för ångbåtsbolagen gjorde att

Hösten 1899 gällde det också en tysk
firma, som hade patent på ett sätt att med
användning av havssand tillverka »konst¬
sandsten» och som nu sökte licenstagare i
Sverige. Dunker lade ner ett ganska omfat¬
tande arbete på att undersöka projektet och
skickade bl.a. ner en fackman till Berlin,
vilket tydligen var ett klokt drag. Det visade
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TÅ
sig nämligen ganska snabbt att projektet var
orealiserbart, i varje fall för Dunkers del.

Med häradshövding Birger Svenonius,
Stockholm, växlade Dunker våren 1900 en
del brev som handlar om gipstegel. I ett brev
den 14/4 sågar Dunker dock projektet:

Sedan jag nu haft tillfälle att närmare kunna under¬
söka värdet af den uppfinning på Gipstegel hvarom
vi korresponderat måste jag härmed meddela Eder
det jag icke anser mig kunna göra något för saken
ifråga. Man har bland annat meddelat mig att en
firma i Malmö. Bönnelyche & Thuröe, sedan längre
tid tillbaka tillverkar dylikt byggnadsämne och säl¬
jer samma öfveralll i Skåne och att det således mera
skulle vara formen än tillverkningssättet som är af
särskildt värde i Edert patent. Det är ju möjligt att jag
är falskt underrättad, men jag har icke mera smak för
saken och det är derfor i Edert intresse bäst att jag af-
säger mig uppdraget att här förmedla affären.

k

-
»Jag har en koppargruva på hand»
I ett brev senvåren 1901 till vännen Max
Scherer i Wien dyker ett nytt intressant pro¬
jekt upp, en koppargruva! Med en sådan affär
skulle vi inte längre behöva kursa gummi¬
skor, menade Dunker. Kan du inte hitta en
finansiär? Det är sorgligt att man själv skall
vara så fattig!

Ich habe hier eine Kupfergrube an Hand, die
100.000 Kronen kostet und worauf man jährlich
nach fachmässig gemachte Calculationen dafür jähr¬
lich 350.000 Kronen verdienen kann. Zum Betrieb
sind 150.000 Kronen erforderlich. Das ist ein Ge¬
schäft worauf wir dahin kommen konnten dass wir
uns nicht mehr mit Gummischuhen abschlagen
brauchten. Kannst du nicht einen Geldmann dort
hierfür finden.

1945. vid 75 års ålder, var Henry Dunker fortfarande
Nordens okrönte »gummikung». Han avled först 1962
vid 92 års ålder, verksam in i det sista.

1896 Hyllinge Stenkols- och Lerindustribo¬
lag. Starten blev emellertid inte så lyckosam.
Kalkylerna hade varit alltför optimistiska.
Anläggningskostnaderna blev betydligt större
än beräknat och dyra att finansiera.

I januari 1903 tillsatte styrelsen en kom¬
mitté, i vilken bl.a. ingick Henry Dunker,
som skulle utreda bolagets ställning. Detta
ledde bland annat till en betydande höjning
av aktiekapitalet som till största delen teck¬
nades av P. Olsson. Efter ett par misslyckade
chefsbyten ville konsul Olsson gärna sätta in
Henry Dunker som VD. Men denna gången
ville inte Dunker tillmötesgå konsulns öns¬
kan, utan budet gick till en annan. Varför
Dunker tackade nej, framgår inte, men det är
rimligt att anta att han vid denna tid var helt

Hyllinge
Konsul P. Olsson hade 1887 inhandlat går¬
den Stora Hyllinge, som han drev som filial¬
jordbruk till Rögle säteri. Stora Hyllinges
ägor låg inom det mäktiga stenkolsområde
där de närbelägna gruvfälten vid Bjuv och
Billesholm redan höll på att exploateras, och
konsuln anade en ny affärsmöjlighet. Efter
provborrningar m.m. konstituerades i maj
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absorberad av Gummifabriken och planerna
på dess expansion.

• Utan egna bröstarvingar testamenterade
Dunker huvuddelen av sin förmögenhet åt
ett antal stiftelser och fonder, vars avkast¬
ning bl.a. disponeras för att driva ett sjuk¬
hem i hans tidigare privatbostad, Villa
Hevea, och som givit helsingborgama en
ny stadsteater. Kulturmagasinet på Fred-
riksdal, en ny läktare på fotbollsarenan
Olympia och nu senast Dunkers Kulturhus.

Försök att bli österrikisk-ungersk konsul
Dunker hade även planer som låg utanför det
industriella entreprenörskapet. I ett brev den
3/7 1894, adresserat till »Seiner Hochwol-
geboren. Herr Baron C. Pfusterschmid von
Hardtenstein, Stockholm», föreslog Henry
Dunker öppnandet av ett österrikiskt-ungerskt
konsulat i Helsingborg och anmälde sig själv
som kandidat. Helsingborg var ju konsuler¬
nas stad, och en konsulstitel skulle onekligen
smaka unge herr Dunker och stärka hans
position i samhället! Trots ansträngningarna
blev det inte något sådant konsulat i Helsing¬
borg efter vad jag kunnat finna.

Källförteckning
Otryckta källor
Trelleborg AB:s företagsarkiv (Trelleborg)
Helsingborgs Gummifabriks AB:s och Tretorn AB:s

företagsarkiv (Trelleborg)
Ståhlbrandt, Åke och Ringberg. Åke. opublicerat manus

och annat underlag till artikel/bok om Henry Dunker
sä som Åke Ståhlbrandt mindes honom; projektet
kom aldrig till utförande.

Tryckta källor, ett urval
Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag Helsingborg

IS9I-I9I6, minnesskrift utgiven vid bolagets 25-
årsjubileum. AB Hasse W. Tullbergs Boktryckeri.
Stockholm 1916.

Den svenska gummiindustrien, minnesskrift utgiven
med anledning av Disponent Henry Dunkers 60-års-
dag den 6 september 1930. Wezäta, Göteborg 1930.

Dunker, Henry, »Några drag ur den skånska gummiin¬
dustrins historia», artikel i Skånes Handelskammare
1905-1925.

Fransson. Torgny och Fredriksson, Jan, Galoschan, Hel¬
singborgs Museum 1990, BTJTryck AB, Lund 1990.

Lindskog, Claes, avsnittet »Henry Dunker, Gummi¬
kung», ur »Utsikt från mitt stambord», Askild &
Kämekull Förlag AB, Malmö 1971.

Mogensen. Mogens, Dunkeriana. ur Minne från Häl¬
singborg och dess skola. Häfte 29, 1962.

Åberg, Alf, Konsul P. Olsson, En märkesman i Hälsing¬
borgs historia, utgiven av styrelsen för AB P. Olsson
& C:o i samband med företagets hundraårsjubileum,
Hälsingborg 1953.

Åberg, Alf, Henry Dunker ser tillbaka, ur Minne från
Hälsingborg och dess skola. Häfte 27. 1960.

Ulfsäter-Troell. Agneta och Aspegren, Carl i samarbete
med Berglund, Caroline, Despot och charmör, Henry
Dunker, millenniets helsingborgare, Årsbok 2002
från Helsingborgs Museer m.fl., Trelleborg 2002.

Avslutning
Detta är bara en bråkdel av den fascinerande
historien om förra millenniets helsingbor¬
gare, entreprenören och industrialisten Henry
Dunker. Ytterligare milstolpar som återstår
att närmare beskriva är bland andra:

• 1912 träffas kartellavtal mellan dc svenska
galoschtillverkama.

• 1927 bildas under Henry Dunkers ledning
Förenade Gummifabrikernas AB som
köper samtliga aktier i Helsingborg, Vis¬
kafors och Ryska Gummifabriken. Henry
Dunker stod nu på toppen som Sveriges
och Europas okrönte »Galoschkung».

• Framgångarna fortsätter på 1930-talet med
stövlar, tennis- och gymnastikskor och
mycket annat.

• Fabriken i Trelleborg utvecklas snabbt till
Skandinaviens ledande gummiindustri och
blir till en veritabel guldgruva. När Henry
Dunker dog 1962 var han Sveriges rikaste
nian.

18



Skånsk mejerihistoria
En överblick

Av Bertil Grahn
Arkivassistem vid Landsarkivet i Lund

Texten är avsedd som historisk bakgrund i en allmän introduktion till de skånska
mejeriarkiven vid Landsarkivet i Lund. Materialet omfattar perioden 1872—1 991 och
består av mer än 180 arkiv, av vilka hittills 150 är ordnade och förtecknade. Över fler¬
talet arkivbildare har även kortfattade historiker utarbetats. Huvuddelen av beständet
har levererats av Skånemejerier, ek. för., och Helsingborgs Mjölkcentral. ek. för. En
presentation av den skånska mejerinäringens arkiv av förf. har publicerats i ale 3/1992.

des. Även den inhemska efterfrågan på pro¬
dukterna steg bland konsumenter utanför
jordbrukarledet i samband med industriali¬
seringen. På grund av de fallande spann¬
målspriserna från 1870-talet, vilket gjorde
brödsädesodling föga lönsam, kom även de
mindre lantbruken att alltmera inriktas på
mjölkproduktion. Privatägda uppköpsmeje-
rier växte fram till vilka de kringliggande
bondgårdarna sände sin mjölk. Konkurrens
mellan de tämligen små mejeriföretagen
ledde dock snart till sänkta krav på den leve¬
rerade råvarans beskaffenhet, vilket gav
sämre utbyte och produkter av ojämn kvali¬
tet. Smör som exporterats från norra och mel¬
lersta Sverige kritiserades ofta i England för
bristande omsorg vid beredningen.

Dessa förhållanden, och åtminstone i
Skåne också de allt lägre priser som upp-
köpsmejeriema betalade för mjölken, bidrog
till att bönderna själva böljade driva mejerier
i andelsägareform efter dansk förebild. An¬
delsprincipen genomfördes här sedan den
kontinuerligt verkande separatorn introdu¬
cerats på 1880-talet3. Genom att investera i
effektiva maskiner kunde verksamheten ske i
större omfattning, varigenom man uppnådde
högre och jämnare kvalitet på produkten som

Det traditionella sättet att ta till vara eller för
en tid bevara överskott från mjölkproduktio¬
nen vid gårdar och fäbodar var genom att
framställa smör och ost, vilket tillhörde kvin¬
nornas vardagssysslor i det förindustriella
samhället. Smör var också en viktig han¬
delsvara och även en vanlig skattepersedel.
Vid större gods inrättades särskilda lokaler,
s.k. holländerier, för mjölkförädling1.

Sedan reformer inom jordbruket genom¬
förts i Sverige på 1700- och början av 1800-
talet ökade boskapsskötseln i omfattning, vil¬
ket bl.a. innebar en större mjölkproduktion.
Från 1840 inrättades mejerier vid många
herrgårdar - det skånska Gedsholm var pion¬
jär - med hjälp av yrkesmän från Holstein.
Arbetet bedrevs här i stor skala, huvudsak¬
ligen med mjölk från gårdens egna djur och
med helt manuella metoder2. Smörbered¬
ningen var från början inriktad på produktion
för export. Under 1860-talet infördes förbätt¬
ringar i framställningstekniken som både
ledde till ökat utbyte vid mjölkens gräddsätt-
ning och till höjd kvalitet hos smöret, vilket
underlättade försäljningen på världsmarkna¬
den. Antalet gårdsmejerier ökade, liksom
Sveriges smörexport, och en från lanthus¬
hållningen skild mejerihantering utveckla-
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därför gick lättare att sälja och till ett bättre
pris. Hvilans andelsmejeriforening bildades
1890 som Sveriges första och fick snabbt
många efterföljare4. Särskilt under mitten av
decenniet tillkom i Skåne ett stort antal så¬
dana föreningar. Det tidiga 1900-talet präg¬
lades av viss koncentration av driften - små
mejeriföretag slogs samman till större en¬
heter- varvid man effektivare kunde utnyttja
den dyrbara tekniska utrustningen och också
reducera transportkostnaderna. Det senare
möjliggjordes genom att vägnätet förbättra¬
des.

fanns redan från 1890-talet). Det rörde sig
dels om regionala mejeriförbund, dels om en
överordnad organisation: Svenska Mejerier¬
nas Riksförening (SMR). Då de låga mjölk-
priserna delvis var en följd av inbördes kon¬
kurrens, sökte förbunden som var länsvisa
sammanslutningar av mejeriföretag koordi¬
nera medlemmarnas verksamhet. Ett starkt
ekonomiskt samarbete mellan mejeriför¬
eningarna krävdes för kontroll av prisbild¬
ningen på såväl råvara som produkter.
Överskott fördelades genom förbunden så att
tillgång anpassades till efterfrågan.

De skånska mejeriernas intressen tillvara¬
togs av fyra stora mejeriförbund som tillkom
1931 och 1932, nämligen Nordvästra Skånes
Mejeriförbund (senare benämnt Mejeriför¬
bundet Skånska Mjölkprodukter), Nordöstra
Skånes Mejeriförbund, Sydvästra Skånes
Mejeriförbund samt Sydöstra Skånes Mejeri¬
förbund (senare kallat Österlenmejerier).
Riksföreningen, bildad 1932, hade som sin
första uppgift att genomföra ett prisregler¬
ingssystem som kunde ge jordbrukarna
bättre ekonomiska villkor. En allmän mjölk¬
avgift beslutades av riksdagen samma år och
användes som stöd av smörexporten. SMR
och mejeriförbunden avspeglade även fort¬
sättningsvis samhällets åtgärder för att kon¬
trollera och styra en väsentlig del av landets
livsmedelsproduktion och export. Genom sin
jordbrukspolitik, med stödåtgärder och sub¬
ventioner, har staten starkt påverkat livs-
medelsnäringarnas inriktning.

Vid SMR:s tillkomst framhölls också be¬
hovet av rationalisering inom näringen och
en systematisk driftscentralisering påbölja¬
des med syfte att utnyttja fördelama med en
storskalig produktion. Den ökande råvarutill¬
gången samt den tekniska utvecklingen inom
processindustrin gav förutsättningarna: mjöl¬
kens behandling i slutna system med rostfritt
stål i apparatur och ledningar som var lätta att
desinficera, automatisering av driften samt

Mejeriföretagen sålde sin smörproduktion
dels lokalt och genom grossister till hemma¬
marknaden, dels genom exportfirmor till
England och Tyskland. Med syfte att själv¬
ständigt och under gemensam ledning orga¬
nisera smörförsäljningen till England bil¬
dades 1906 Skånska Smörexportföreningen
-landets första- av cirka 75 mejeriföretag i
regionen. År 1935 övertog Svenska Mejeri¬
ernas Riksförening (SMR, se nedan) export¬
företagen och centraliserade därefter verk¬
samheten till Göteborg och Malmö.

Aveln av husdjur bedrevs alltsedan 1700-
och 1800-talen med avseende på rasbildning.
Man trodde att yttre, lätt iakttagbara egen¬
skaper även speglade djurens prestationsför¬
måga. Från 1900-talets början inriktades
emellertid husdjursaveln på produktionskon¬
trol! för egenskaper såsom mjölkavkastning,
tillväxt och foderförbrukning. Resultatet
härav, tillsammans med en rationell utfod¬
ring, blev att mjölkkornas avkastning ökade,
liksom mjölkens fetthalt. Trots att det totala
antalet mjölkdjur i landet minskade från
1930-talet fortsatte därför mejeriernas inväg-
ning att stiga.

Under början av 1930-talet, mot bakgrund
av den internationella jordbrukskrisen med
överproduktion och fallande priser, tillkom
branschens mest betydande intresseorganisa¬
tioner (mindre, och specialiserade sådana,
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effektivare transporter. I Skåne byggde flera
mejeriföreningar stormejerier vilka togs i
bruk i början av 1940-talet, t.ex. i Kristian¬
stad 1940, Tomelilla 1941 och Landskrona
1943. Efter hand lades småmejerierna i om¬
givningarna ned.

Från mitten av 1940-talet sökte man kon¬
centrera mejeridriften genom fusioner följda
av nedläggningar av mindre enheter. Bland
de direkta orsakerna till fusionsverksam-
heten, som ökade i omfattning under 1950-
och 1960-talen, nämns sjunkande mjölkin-
vägning samt försämrad lönsamhet särskilt
för mejerier specialiserade på smörtillverk¬
ning5. Den minskande mjölktillförseln till
mejerierna var ett resultat av att lantbrukare i
stor utsträckning övergick till kreaturslösa
jordbruk.

Sedan möjligheten diskuterats att skapa en
enda mejeriförening för hela Skåne bildades
1964 Skånemejerier av de nämnda mejeriför¬

bunden, vilka också inträdde som medlem¬
mar i den nya organisationen. Flertalet
skånska mejeriföretag anslöts efter hand,
med undantag av dem som tillhörde Nord¬
västra Skånes Mejeriförbund. Detta förbund
lämnade 1972 Skånemejerier som föreslagit
en tudelning av organisationen. Skånemeje¬
rier utvecklades under de följande åren från
ett regionalt företag med tillverkning av tra¬
ditionella mejerivaror till en modem livs¬
medelsindustri med även ej mjölkbaserade
produkter på sitt program och med försälj¬
ning över hela Sverige. Skånemejerier blev
landets näst största mejeriföretag.

Den största medlemmen i Nordvästra
Skånes Mejeriförbund, Helsingborgs Mjölk-
central, påbörjade fusionsverksamhet 1960.
Sedan även förbundet med dess industrier
övertagits 1977, omfattade mjölkcentralens
verksamhetsområde större delen av det ur¬
sprungliga forbundsområdet. Företaget, som

LUR BRAN

SKOSMl
LUR BRAND

Export av smör har varit av stor nationalekonomisk betydelse i både Sverige och Danmark. Skånskt smör skeppades
till England via Köpenhamn utan att ursprunget angavs och köptes därför av importörerna ofta i tron att det var danskt.
Sedan Danmark 1901 infört lurmärket som kvalitets- och ursprungsbeteckning för sitt exportsmör kunde man i
Sverige inte längre profitera på dess goda renommé. En motsvarande svensk symbol, runmärket, registrerades 1904.
Skånska Smörexportföreningen, som organiserade smörförsäljning till England från 1906, verkade också för att
varornas kvalitet förbättrades till dansk nivå. (Figurerna är hämtade ur J. Galle, s. 477, resp. Nordisk Familjebok,
Stockholm 1917.)
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Danmarks äldsta andelsmejeri, Kaslund Mejeri på Fyn
sum startade 1875, drevs till en början enligt »Vand- og
Ismejerisystemet», se J, Galle, s, 444-446.
4 Se G. Åkesson, s. 66. Även Föreningen Andelsmeje¬
riet i Borrby bildades 1890 och gjorde därefter anspråk
på att driva »det första andelsmejeri som kommit i verk¬
samhet i Sverige».
5 Se t.ex. Veberöds Mejeriförenings, ek. för., Rolsberga
Mejeriförenings, ek. for., samt Malmö Nya Mejeriför¬
enings. ek. för., arkiv. Leverantörerna till Smedstorps-
ortens Mejeri, ek. för., var missnöjda med mjölkpriset.
6 Sc Skånemejeriers, ek. för., och Helsingborgs Mjölk¬
centrals, ek. för., arkiv.

3hade böljat som en försäljningsorganisation
inom Helsingborgs stad, hade under denna
period vuxit till en mejeriindustri som var
den femte största i landet och som hade en
omfattande och varierad produktion. Ratio-
naliseringsarbetet krävde emellertid samver¬
kan på nästan alla områden och förekom bl.a.
mellan mjölkcentralen och Skånemejerier
sedan 1970.

Under 1980-talet ändrades förutsättning¬
arna avsevärt för mejerinäringen. Överpro¬
duktion av mjölk i delar av Sverige samt en
minskande försäljning ledde till ett alltför
stort överskott - och därmed ökning av för-
lustbringande export - liksom till sänkning
av avräkningsprisema. Produktionsstyrning
genom ett tillfälligt tvåprissystem förbättrade
situationen, men från 1989 ökade mjölktill-
gången åter medan priset till bönderna sjönk.
En ny livsmedelspolitik, beslutad av riks¬
dagen 1990, som innebar att lönsamhets-
utjämning, gemensam exportfinansiering
och konsumtionsmjölksubventioner upp¬
hörde. accelererade strukturomvandlingen
inom mejeribranschen.

Inför utsikterna till ökad konkurrens på en
avreglerad marknad utreddes möjligheten till
vidgat samarbete mellan Helsingborgs
Mjölkcentral och Skånemejerier. En fusion
mellan föreningarna bedömdes som det för¬
delaktigaste alternativet och genomfördes
1991, då ett nytt Skånemejerier bildades6.
Detta företag har sedan omkring 1994 mono¬
polställning i regionen.
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ningen har hästvandringar ibland använts, dock sällan i
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Blekinge i det danska riket

Av Karl Bergman
Lektor i historia vid Blekinge Tekniska Högskola, kallle.bergman@bth.se

I den historiska översiktslitteratur som skildrar Skånelandskapens historia kring 1600-
talet och konflikterna mellan Danmark och Sverige tenderar Blekinge att bli ett bihang
till Skåne. Det senare landskapet hade en elit, en adel, som tydligt kunde framföra
adelsståndets krav till de nya svenska herrarna. Även om Hallands och Bohusläns
position är något så när belysta i litteraturen, blir det bestående intrycket att det är de
skånska frågorna - och naturligtvis adelsfrågorna och adelns position i det nya riket -
som dominerar bilden av skeendet kring 1658. Skånelandskapen blir närmast liktydigt
med Skåne.

Jag skall i denna uppsats bidra till och komplettera bilden av de skånska landskapens
inkorporering i Sverige genom att lyfta in Blekinge i detta sammanhang. Jag skall inte
här diskutera hur blekingarna mötte och hanterade den svenska överheten efter 1658
(för denna process finns en utförlig redogörelse i Karl Bergman, Makt, möten, gränser,
Skånska kommissionen i Blekinge 1669-70) utan fokusera på Blekinges danska tid.
Från en utkikspunkt i provinsen långt ute i den danska periferin är det enligt min
mening möjligt att belysa den karaktär av konglomcratstat som Danmark såväl som
Sverige var under 1600-talet. Varken Skåne eller Blekinge ingick i en homogen dansk
enhet tillsammans med de danska öama, så såg inte tidens riken ut. Relationen till
maktens centrum kunde se något olika ut, för Blekinges del var karaktären av gräns¬
land ett karakteristiskt drag. Genom att undersöka den komplicerade relationen mellan
ett rikes kärnområden och dess perifera delar är det möjligt att fördjupa diskussionen
om hur statsbytet och inkorporeringen av de erövrade provinserna gick till. Via detta
regionala betraktelsesätt kan en pusselbit lyftas fram som gör det möjligt att bättre
förstå varför dessa landskap så relativt snabbt kunde inkorporeras i ett nytt rike.

Sociala karakteristika i dåtidens
Blekinge
Några grundläggande sociala karakteristika
bör poängteras när det gäller Blekinge och
befolkningens sociala sammansättning under
slutet av 1500- och början av 1600-talet.
Adeln var av ringa betydelse här. Strögods
fanns, men adeln märktes framförallt genom
de »lensmend» som styrde Blekinge från de
två slottslänen med centrum i Sölvesborg
respektive Lyckå; sistnämnda slottslän blev
sedan till Kristianopels slottslän år 1601.

Den största staden i Blekinge vid mitten av
1600-talet var Ronneby. Staden hade 762

mantalsskrivna personer år 1658. Därefter
följde efter en fallande skala Kristianopel
och Sölvesborg. Med hjälp av militär perso¬
nal vid garnisonen kunde möjligen staden
Kristianopel närma sig Ronnebys storlek.1
Både länsindelning och antalet städer genom¬
gick en förändring under den danska tiden.

De många bondehamnama längs kusten
visar att bönderna ännu under första delen av
1600-talet inte helt trängts undan från han¬
deln av borgarna. Det är egentligen endast i
ett litet område runt det ekonomiskt starka
Ronneby som bondehandeln verkar ha
flängts tillbaka. Bland bönderna dominerade
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kronoböndema, men andelen självägande
var 23%, vilket var en ansenlig andel men
inte unikt i det danska riket.2 De självägande
bönderna var relativt många om man jämför
med Själland eller Fyn, men inte uppseende¬
väckande många om man jämför med Born¬
holm och Lolland. För hela Danmark ut¬
gjorde de självägande bönderna cirka 6 % av
antalet bönder år 1651.3 Men ett »nationellt»
genomsnitt döljer i detta sammanhang mer
än vad det förklarar. Nationella genomsnitt
har en tendens att frammana tankefigurer
som betonar homogena och likartade förhål¬
landen när olikheterna ibland är det intres¬
santa. Blekinge framstår inte som ett speci¬
ellt särpräglat område vid en sådan jäm¬
förelse. Det var inte en apart del av Danmark
som därmed lättare kunde avskiljas från det
danska riket.

begreppet bondefred till en del missvisande,
det fanns andra och starkare ekonomiska
aktörer än bönderna som var intresserade av
en gränshandel som inte stördes av krigen.6
Byggandet av den så kallade Holländare¬
vägen, som förband Bergkvara bruk i det
svenska Småland med den danska bonde¬
hamnen Bodekull, ger en antydan om hur
dessa ekonomiska kontakter över gränsen
kunde se ut.

År 1629 kommer en första trevare från det
svenska riksrådet och amiralen Karl Karls¬
son Gyllenhielm om att få göra en väg över
gränsen till Blekinge. Dessutom ville han
sätta upp en sjöbod vid sjökanten för att
därifrån utföra gods. I de första breven talas
om hur svenska köpmän ville föra ut boskap
för försäljning till Köpenhamn, men det talas
också om de järnvaror, kanoner och kanon¬
kulor som Karl Karlsson ville föra ut via
Bodekull. En avsättningsmarknad för dessa
varor var Danmark. Vägbygget började
något trevande,och danska kronan uppma¬
nade »lensmanden» att se till att böndernas
skog och åkrar inte skadades. Blekinges bön¬
der, alltså de danska bönderna, fick hjälpa till
med transporter på den blekingska sidan ned
mot Bodekull. Den anlagda vägen ledde till
mindre skärmytslingar där den svenske ami¬
ralens bönder anklagades för skogsskövling,
men år 1652 hade vägen blivit en angelägen¬
het för länets bönder. De bönder som bodde
närmast vägen skulle underhålla densamma.
Under kriget mellan Danmark och Sverige
1644-1645 stängdes vägen över gränsen. I
oktober 1645, efter freden, var det klart för
nya affärer, och den danske kungen uppma¬
nade »lensmanden» på Sölvesborgs slott att
röja vägen från sten och timmerbrötar, bön¬
derna skulle sättas in i arbetet och inget
skulle hindra kravet på fri väg.7

Bakom tillkomsten av denna väg låg den
svenske riksamiralen Karl Karlsson Gyllen-
hielms intressen i den småländska bergshan-

Kontakter över riksgränsen
Att Blekinge var ett gränsland visade sig på
flera sätt. Gränsen var något påtagligt, men
frågan var om den även verkade åtskiljande.
Gränshandeln och de sociala relationerna
längs gränsen har undersökts relativt väl vad
det gäller de östdanska provinserna, främst
genom Lars Linges och Per Janssons arbe¬
ten.4 Trots de svenska kungarnas försök att
tidvis stänga gränsen, alternativt styra han¬
deln till de svenska kuststäderna, fortsatte
handeln över gränsen. T Blekinge var det
Ronneby som fungerade som en magnet för
bönderna norr om den danska riksgränsen.
Den kredit och de handelsvillkor som erbjöds
där var så mycket starkare än den riksgräns
som åtminstone från svensk sida var ämnad
att skilja rikena åt.5 De sociala, ekonomiska
och politiska kontakterna över gränsen har
tidvis varit betydande, vilket Lars-Olof Lars¬
son visat. Äldre tiders gränsfreder pekar även
dessa i riktning mot att kontakterna varit om¬
fattande. Som Mikael Venge visat, är dock
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teringen, där Bergkvara bruk var en viktig
del. Bergkvara kom sedan att arrenderas av
den till Sverige inflyttade holländaren Ar¬
nold de Rees. Han fick monopol på stycke-
godsgjutningen i Småland och exporterade
förutom kanoner och kulor även pottaska,
ved och sättugnar från Bodekull samt hand¬
lade med råg över Östersjön.8 Att de Rees
hade starka incitament för att utveckla denna
handelsväg visar hans inblandning i fredsför¬
handlingarna mellan Sverige och Danmark
1645, då han försökte påverka Axel Oxen¬
stierna till att i första hand behålla Blekinge,
i andra hand laga så att Asarums socken med
Bodekull skulle tillfalla Sverige. En sådan
åtgärd skulle ha säkrat de Rees transportleder
söderut.

Efter den svenska segern över Danmark
1658 blev Arnold de Rees borgmästare i den
stad som skulle anläggas vid Bodekull och
som fick namnet Karlshamn, men han blev
även borgmästare i Ronneby. Också den
efterföljande borgmästaren i Karlshamn,
Johan Mickelsson, hade anknytning till
bruksnäringen i Småland, och detta under¬
stryker ytterligare betydelsen av den ekono¬
miska struktur som fanns etablerad och som
trotsade de båda rikenas gränsdragningar.
Michelsson hade ett förflutet som förvaltare
på Huseby bruk under Gyllenhielms tid och
som borgmästare i Växjö.9 Karlshamn upp¬
fattas vanligen som den svenska staden i den
foma danska provinsen, men frågan är om
inte Karlshamns tillkomst framförallt skall
uppfattas som en stadsetablering i en ekono¬
misk region där en riksgräns innebar pro¬
blem.

ekonomiska aktiviteter. Smuggel och olika
former av olaglig handel förutsatte gräns¬
dragningar, geografiska såväl som sociala.
Den svensk-danska gränsen var en gräns som
kunde utnyttjas av vissa grupper i lokalsam¬
hället. Men även andra gränser genererade
ekonomiska aktiviteter som benämndes olag¬
liga av centralmakten. Den danska central¬
makten försökte t.ex. dra upp gränser mellan
handlande bönder och borgare med krav på
handelsmonopol för städernas borgare, och
gränsdragningsproblem mellan olika sociala
grupper var snarast ett tidstypiskt karaktärs¬
drag. Möjligen var det ett mer accentuerat
problem i gränsbygderna där handeln var ett
lockande komplement till befolkningens för¬
sörjning. Det visade sig vara svårt för både
den danska och den svenska centralmakten
att upprätthålla gränsdragningarna såväl mel¬
lan rikena som mellan stad och land. Städer
som lades ned under den danska tiden fort¬
satte att bedriva handel trots upprepade för¬
bud, olagliga handelsplatser utanför städerna
levde sitt eget liv, bönder och fiskare syss¬
lade med handel vilket upprörde borgerska¬
pet i städema. I Ronneby kan vi under den
danska tiden se att centralmakten reagerade
på de organiserade handelsresor som med
hjälp av lokalbefolkningen drog upp över
den svenska gränsen.10

För ytterligare andra grupper i lokalsam¬
hället betydde gränserna något annat. »Lös-
gångare» och landsstrykare omnämns som
grupper som uppehöll sig längs gränsen.
Ibland var detta en användbar grupp männi¬
skor, som när den danska centralmakten be¬
hövde folk till fastningsbyggena. Det fram¬
går att dessa »lösgångare» även kunde vara
beväpnade, de omtalades som studenter och
krigsfolk som sökte en herre samt knektar11
Därtill kom brottslingar som uppehöll sig i
gränsområdet. I en skrivelse från 1590 till
bönderna i det närliggande gränshäradet
Göinge gjorde danska kronan klart att detta

Gränsland: problem och möjligheter
Ur ett ekonomiskt regionalt perspektiv var
gränsen ett problem för vissa aktörer i regio¬
nen. För andra ekonomiska aktörer var grän¬
sen en möjlighet och en förutsättning för
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härad hade blivit ett tillhåll för mandråpare
från Skåne, Halland och Blekinge.12

På flera sätt var gränsen påtaglig för lokal¬
befolkningen som problem, hinder eller möj¬
lighet, men alla bör ha haft någon relation till
gränsen. De olika gränsmötena, Flakebäcks-
mötet 1603 och Knäredsmötet 1624, gjorde
också gränsen synlig. Skrivelser utgick där
man klargjorde att tvister mellan köpmän och
bönder samt andra »irringar» skulle behand¬
las på gränsmötena, och man krävde in spe¬
cificerade uppgifter om olika tvistigheter.
Ibland resulterade mötena i att besiktningar
skulle göras på plats och att gränsjusteringar
skulle företas; ägoskiften kunde förekomma.
Vid besiktningarna tillkallades personer med
lokalkännedom från respektive socken.13
Tonen i skrivelserna var att här skulle skipas
rätt oavsett vilken sida gränsen man bodde
på.14 Brottslingar, förrymda knektar och bön¬
der som undandrog sig mönstring skulle
samlas in, rannsakas och överlämnas till
motparten.15

gränsen förstärktes, rekognoseringar skulle
utföras. Länsherrarna uppmanades att inte
lämna sina slott, inga främmande fick
komma in i Kristianopel.18 År 1611 klargjor¬
des med hot om straff att borgarna i Ronneby
inte fick lämna staden. Det hade kommit till
länsinnehavarens kännedom att borgarna var
på väg därifrån med allt sitt gods. Den som
bröt mot detta skulle straffas »utan all
nåd.»19 Borgerskapets vilja att bidra till för¬
svaret var tydligen inte så stark.

Gränsen fanns där mer eller mindre synlig
för ögat, men kanske främst som en tanke¬
figur som ständigt fick sin näring genom att
centralmakterna påkallade uppmärksamhet
på gränsen. De fästningsbyggen som den
danska kronan satte igång måste även ha på¬
mint befolkningen om gränsproblematiken.
Två fästningar uppfördes som kom att på¬
verka livet i gränslandet, den ena var Kristia¬
nopel som uppfördes 1600 och den andra var
Kristianstad i Skåne som uppfördes 1614.
Detta innebar arbete för folket på fästning¬
arna eller med att transportera material till
dem, transporter som ofta genom förhand¬
lingar avlöstes mot penningavgifter. Till
detta kom mer genomgripande förändringar i
Blekinge. När Kristianopel byggdes miste
städerna Lyckå och Avaskär sina stadsprivi¬
legier till förmån för den nya fästningssta-
den. Det var även meningen att Ronneby
skulle läggas ned, men här backade den
danska kronan. När Kristianstad byggdes
miste Elleholm och de skånska städerna
Åhus och Wä sina stadsprivilegier. Den ble¬
kingska staden Sölvesborg miste sin rätt att
syssla med utrikeshandel, och man underord¬
nades juridiskt Kristianstad, staden reducera¬
des till en »fläck».20

Byggandet av Kristianstads fästning inne¬
bar sannolikt att Blekinges försvarsposition
inom riket förändrades. Det danska kärn¬
området skulle försvaras genom framskjutna
gränsfästningar. Kristianstad förstärktes och

Militära frågor, fästningsbyggen
Ofta var det militära frågor som påkallade
centralmakternas intresse för gränsen, vilket
antyder den spänning som det innebar för
lokalbefolkningen att leva i gränsområdet.
Dessa spänningar ökade när konflikterna till¬
tog, men efter sådana mer spänningsfyllda
perioder förändrades läget åter. Efter Kal¬
markriget fick således befolkningen höra
från predikstolarna att det »tillkännagives att
de herefter aldelis skulle afholde sig fra at til-
foje de Svenske noget Fjendskap, men i alle
maader skulle leve fredsomeligt og venligt
med dem og bruge deras Omgængelse»ÿ.

I omgångar kom sedan besked om utskriv¬
ningar av soldater och order om man skulle
gå gränsvakt eller öka vaksamheten. Vid
andra tillfällen gällde breven från Köpen¬
hamn proviant till fästningarna.17 Vakten vid
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lyftes fram på bekostnad av Kristianopel, den
förra fästningen blev betydligt starkare än
Kristianopel och därmed fick försvaret av
Blekinge lägre prioritet. Svenskarna skulle
kunna marschera in i Blekinge och den stora
drabbningen skulle komma vid det starkare
Kristianstad. Under Kalmarkriget kom också
en mycket stark svensk framstöt vid Vä och
Blekinge skars av från resten av det öst¬
danska området.21 Vä, som brändes av svens¬
karna, var en strategisk punkt för danskarna
med sin starka koncentration av salpeter-
sjudare.22

ett brev från danske kungen med beskedet att
»de svensk» som bor mellan Kristianopel
och Kalmar skulle förföljas: »med mord och
brand samme svensker hemsöger och denom
tillfoga saa megen skade och afbreck mest
mueligt er».

Skälet till detta var att dessa människor
skulle kunna tillfoga fästningarna skada.23
Denna räd, om den utfördes, skulle kunna
tolkas som ett exempel på dansk etnisk rens¬
ning av samma dignitet som det ofta använda
exemplet på hur den svenske kungen Erik
XIV vid Ronneby blodbad rensade Ronneby
och gav order att bränna och ihjälslå allt mel¬
lan Ronneby och Åhus.24 Men det finns en
liten formulering i brevet som komplicerar
en tolkning i alltför etniska eller nationalis¬
tiska termer. Befolkningen mellan de båda
fästningarna omtalades som: »dennom som
boe emellom vår köpstad Kristianopel och
vår befästning Calmar, som både oss och
konung Carl svurit haver».

Problemet kan tolkas som att det var lokal¬
befolkningens bristande statslojalitet och

Om att byta lojaliteter
Att Blekinge var ett gränsland påverkade
livsvillkoren och det bör ha satt avtryck i
människors syn på lojalitet och identitet.
Något av denna problematik framskymtar i
ett brev från den danske kungen i samband
med Kalmarkriget när den danska armén till¬
fälligtvis intagit Kalmar slott år 1611. Vid
denna tid fick »lensmanden» på Lyckå slott

27



opålitlighet och inte det faktum alt de var
svenskar som var problemet. De hade svurit
eden både till den danske och den svenske
kungen, och oklara lojalitetsförhållanden
kunde inte accepteras. Lokalbefolkningen
hade hittat en strategi för att överleva i gräns¬
landet vilken innebar att man kunde byta
lojalitet om betingelserna för att överleva
därmed ökade.

Detta agerande skulle kunna antyda ett
lättsamt förhållningssätt till lojalitet och tro¬
het. Utifrån en senare tids uppfattning där
nationalstatstanken är den tankefigur som
formaterat våra föreställningar kan dessa
människors agerande förefalla hållningslöst,
de saknade en grundläggande identitet med
det självklara nationella innehållet. Den na¬
tionella föreställningen förutsätter ett tydligt
samband mellan en geografiskt avgränsad
enhet och identitet- lojalitet. Sådana lojalite¬
ter byter man inte hur som helst utan att tappa
i förtroende och aktning. Detta förhållnings¬
sätt blir dock anakronistiskt. I Knud Fabri-
cius stora verk om Skånes övergång25 till
Sverige återfinns flera passager där författa¬
ren på ett fördömande eller nedlåtande sätt
markerar sitt missnöje med befolkningens
uppträdande och brist på nationalkänsla.
Även om Fabricius ibland resonerar och även
någon gång intar en kritisk position, så är det
med hjälp av en terminologi hämtad från en
senare tids nationalism som analysen genom¬
förs.26 Bland annat får biskop Vinstrup sin
beskärda del av denna nedvärderande kritik
när han svär den svenske kungen sin trohet.
Men som Hanne Sanders visat går det att för¬
klara Vinstrups agerande utifrån en föreställ¬
ningsvärld om uppsägande och byte av trohet
som var fullt möjlig för den tiden. En före¬
ställningsvärld som dessutom var väl förank¬
rad och legitimerad i en religiös världsbild.27

Det rike som den danske kungen härskade
över var inget homogent rike inom självklara
geografiska gränser. Varken lojalitetsbanden

till kungen eller människors identitet kan
förutsättas ha haft en självklar »dansk» geo¬
grafisk förankring. Mycket talar för att lojali¬
tet främst går att förbinda med mindre lokala
geografiska enheter som härader, socknar,
städer eller möjligen landskap. Lojaliteten
kunde däremot knytas till kungen som per¬
son, och den kunde sägas upp och överföras
på någon annan kung under vissa givna och
offentligt överblickbara former. Visst fanns
det anledning för den danske kungen att
ondgöra sig över befolkningen mellan Kristi-
anopel och Kalmar, men det var inget omöj¬
ligt förhållningssätt som befolkningen an¬
vände sig av.

Relationen Blekinge och danska
kungamakten
Resonemanget ovan leder över i en diskus¬
sion om hur 1600-talets danska och svenska
riksenheter var sammansatta. Hur integre¬
rade var rikenas delar med varandra, och hur
homogena var dessa riken? Här kommer
även frågor om lojalitet och identitet in. Upp¬
levde man sig i Blekinge som danskar och
hur fasta var lojalitetsbanden med det danska
kärnområdet på Själland och Fyn?

Den 15 augusti 1510 skrev Jens Munck en
rapport från Avaskär i Blekinge till kung
Hans i Köpenhamn. Brevet handlar om det
spända läget och konflikten med Lübeck och
innehåller några värdefulla uppgifter som
visar Blekinges relation till den danske
kungen. Munk talade om att hela Blekinge
varit till landsting där man beslutat att »ingen
skatt giva» förrän man fått en »stadig fred».
Vidare förklarade Jens Munk att han inte fick
ut något av blekingarna vare sig till slottets
behov eller för egen del, »icke så mycket som
en höna» skriver han. Någon årlig skatt till
kungen var det inte att tänka på.28 Kungen
hade alltså inte garanterat freden vilket san¬
nolikt hade drabbat blekingarnas handel. Av
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detta skäl ansåg man att man inte heller be¬
hövde betala någon skatt.

Det fanns därmed en relation mellan invå¬
narna och kungamakten med ömsesidiga för¬
pliktelser. Förpliktelser skulle hållas, i annat
fall kunde de sägas upp. Hela Blekinge hade
varit till landsting, vilket innebär att det fanns
en politisk arena som fattade legitima beslut
för ett geografiskt område inom Danmark be¬
tecknat som Blekinge. Jens Munk berättar
om förhållandena där i en närmast uppgiven
ton. När det gällde den uteblivna skatten kon¬
staterar Munk att »thet kan eder node selff
besyne, hwadh ther hører til at holle eder
nodes skath». Hela förloppet i konflikten går
inte att klargöra, men det framgår att läns-
innehavaren på Helsingborgs slott stämde
menige allmogen i Blekinge och Lister, vil¬
ket innebar förhandlingar med landstinget.29
Detta var ett erkännande av Blekinge lands¬
ting som den legitima arenan i överhetens
umgänge med provinsen.

När Christian II inför den nya lagen år
1521 leder detta till en viss opposition i det
danska riket. Ove Brahe rapporterar från
Sölvesborg att bönderna i Blekinge var till
landsting i Hjortsberga och han vet inte vad
de ämnar företa sig. Brahes råd var dock att
kungen borde låta bönderna bli vid sin gamla
lag »som fader och föräldrar haver haft».30
Om detta var ett retoriskt knep från Brahe,
där bönderna fick föra fram även Brahes kri¬
tik, eller om det verkligen var bönderna som
agerade, det vet vi inte med säkerhet. Men
detta skall inte skymma det faktum att bön¬
derna kunde lyftas fram som politisk kraft
samt att det finns en verksam politisk arena i
form av landstinget.

En annan indikering på att invånarna upp¬
fattade Blekinge som ett distinkt område vid
denna tid var de olika förhandlingar som
fördes - och där blekingarna framgångsrikt
lyckades hävda Blekinge som ett halvskat¬
teområde. Argumenten för denna ståndpunkt

var att Blekinge var fattigt, alternativt hade
haft missväxt eller på andra sätt drabbats
ekonomiskt negativt. Blekinge var fattigt i så
måtto att brödsäd var en bristvara som måste
importeras. Men man skulle kunna ifråga¬
sätta om armodet gällde för hela Blekinge? I
skogsområdena fanns också andra varierande
sätt att dra in inkomster för bönderna. Det
verkar som om bönderna betraktade denna
halvskattepraxis närmast som ett privile¬
gium, något som man ständigt försökte
hävda och förhandla med kungamakten om.
Makten sökte på olika sätt att komma ifrån
denna generella skattenedsättning till förmån
för en individuell prövning, något man aldrig
lyckades med under den danska tiden.31
Kampen fortsatte under den första svenska
tiden då bönderna framhärdade med sin stra¬
tegi. Förhandlingar med kronan innebar att
blekingarna lyfte fram landskapet som något
annorlunda än till exempel Skåne. En mar¬
kering av Blekinges status som en distinkt
provins var också att man var ett eget lands¬
ting med en landsdomare. Ett särmärke var
att landsdomaren var en borgare från Ron¬
neby och inte som brukligt en adelsman.32 1
brist på en etablerad adel i området fick man
ta vad som fanns.

Blekingarna uppfattade sig tydligen som
innehavare av ett visst utrymme för själv¬
ständigt agerande, eller åtminstone hade man
en relation till kungamakten som innebar ett
politiskt manöverutrymme och där kunga¬
makten hade förpliktelser mot sina underså¬
tar. Fullföljde inte kungen sina förpliktelser
var upproret en möjlighet. Detta var en upp¬
fattning som anslöt till den upprorsrätt som
tillkom undersåtarna eller egentligen adeln
och som fanns inskriven i handfästningama
sedan år 1483.33 Det fanns vad Harald
Gustafsson kallar »en politisk kultur kring
oppositionella yttringar» eller en form av
upprorspraxis inom det danska området
under 1500-talet.34 Kungamaktens auktoritet
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i området verkar inte ha varit särskilt stor.
Jens Munk hade egentligen bara att konsta¬
tera faktum att några skatter inte var att räkna
med. Antydningsvis visar detta på Blekinges
svaga integration i det danska riket vid bör¬
jan av 1500-talet, något som landsänden san¬
nolikt hade gemensamt med många delar
inom det danska riket vid denna tid. I denna
mening var inte 1500-talets blekingska pro¬
tester speciella; de ingick snarare som en del
i ett större nordiskt politiskt mönster. De dri¬
vande aktörerna i Blekinge verkar ha varit
bönder vilket märks i ett flertal konflikter
under 1500- och 1600-talen.

växer fram förstärks om man betraktar kom¬
munikationen mellan Blekinge och Själland
under slutet av 1500-talet där några konflik¬
ter belyser hur förhållandet mellan rikets
centrum och dess periferi såg ut. År 1575
skriver kungen till »böndeme udi Bleginde»
med anledning av allehanda »Erringer» som
gjort att flera undersåtar omkommit och sla¬
gits ihjäl. Konflikten handlade om fogdarnas
framfart, bönderna hade drabbats av »åtskil¬
liga nya osedvanliga pålägg». I brevet gjorde
kronan klart att de skyldiga skulle straffas
och utskiljas från de oskyldiga. Men om bön¬
derna hade pålagts avgifter på ett orättfärdigt
sätt, då skulle detta rättas till. Några »gode
män» hade utsetts som skulle komma till
Blekinge för att undersöka saken,-1» I instruk¬
tionen till denna kommission framgår det att
bönderna hade slagit ihjäl fogdar som till¬
hörde både Lyckå och Sölvesborgs län. Båda
parterna skulle förhöras, och man skulle reda
ut vad trätan mellan länsinnehavaren Jörgen
Bille och bönderna handlade om.1’

I Östra härad hamnade bönderna ofta i
konflikt med slottsherren och »lensmanden»
på Lyckå slott.401 den västra delen av Ble¬
kinge klagade den danska kronan över bön¬
der från Skåne och Blekinge som i »hope-
tals» och beväpnade med värjor och bössor
bedrev olaglig skogsavverkning.41 1 dessa
områden fanns också en närhet till de många
»Bössemager» i Göinge härad.42 Krut fram¬
ställde bönderna själva i sådan omfattning att
kronan ville handla med dem. Tillverkningen
försökte danska kronan sedan kontrollera
genom salpedersjuderierna.41 Beväpnade
bönder kunde vara en tillgång i gränslandet,
men det var också ett hot, och kronan för¬
sökte tidvis reglera vapeninnehavet.44

Bönderna som politisk maktfaktor
Förflyttar vi oss framåt under 1500-talet för¬
stärks bilden av ett Blekinge där relationen
till rikets centrum inte var entydig eller förut¬
sättningslös. De nordiska rikena var inte hel¬
ler fixerade enheter under 1500-talet. Sören
Norbys uppror år 1525 inom det danska riket
och stridigheterna inom Kalmarunionen
fäster snarare blicken på vilken osäker
grund den nordiska statskonfigurationen
vilade på.11

Sören Norbys uppror hade flera storpoli¬
tiska implikationer, och upproren i Skåne
åren 1523-1525 kan ses som en del av
samma helhet som Dackeupproret i de små¬
ländska gränsbygderna 1542-1543.16 Det
står klart att bönderna utgjorde en politisk
kraft i dessa uppror, något som måste ha satt
spår i relationen bonde-kungamakt-adel även
i Blekinge. Adelsväldet är den gängse be¬
teckningen som används för perioden
1536-1660 i dansk historia. Men under den
första delen av perioden var bönderna ännu
en tänkbar allianspartner för den danska
kungamakten. Bönderna kunde användas för
att motverka en alltför självständig adel. En
sådan politisk allians fruktades av adeln
under Christian II:s och Fredrik I:s tid.17

Den bild av aktiva blekingska bönder som

Att hävda sin rätt - ett konfliktmönster
I några skrivelser från kungen till bönderna i
Östra härad i Blekinge på 1570- och 1580-
talen redogjordes för en ganska omfattande
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konflikt. Tingskrivaren i Östra härad Nils
Pedersen hade skrivit till kungen och bekla¬
gat sig över att han hotats till livet av »en part
motvillige upproriske sällskap». Det framgår
att en person vid namn Jon Skomakare har
samlat ett sällskap runt sig, fyra namngivna
personer redovisas samt »nogle flere». De
omtalade personerna hade hotat häradsmän-
nen. Konflikten hade medfört att länsmannen
på Lyckå slott tvingats flytta häradstinget till
en säkrare plats. Tingsplatsen låg på ett ställe
där det var möjligt att från klipporna ovanför
skjuta ner på tingsförsamlingen. Uttryck som
sammanrotning, stämplingar och uppror
återkommer i breven. Samlingen av bönder
hade tilltvingat sig häradssigillet och därefter
skrivit klagobrev mot länsinnehavaren Johan
Ume på Lyckå slott. De upproriska perso¬
nerna hade lysts fredlösa. Men samtidigt
ville kronan undersöka klagomålen.

Det framgår att böndernas protester gällde
olika saker: Bönderna hade beskattats utan
dom och rätt, de vikter som borgarna i Lyckå
använde ansågs felaktiga, och man var miss¬
nöjd med penningavlösning för skattegalten.
En utförlig punkt rörde priset för att städja en
kronogård samt innebörden av att städja en
gård. Bönderna hävdade att det fanns ett
gammalt privilegium som innebar att man
hade rätt att överlåta gårdarna till andra bru¬
kare och då ta betalt för detta, en form av för¬
säljning. Kungamakten vände sig bestämt
emot böndernas tolkning och poängterade att
länsinnehavaren skulle ombesörja städjandet
av gårdarna. Bönderna hade framfört en »al¬
mindelig klage» att de utan »dom och rätt»
hade beskattats. Kungen uppmanade bön¬
derna att föra saken till tinget för en rättslig
prövning.45

Johan Ume anförde i ett brev till kungen
att den omtalade Jon Skomakare samlat ett
upproriskt sällskap och gjort sig till hövits-
man. Vid tinget hade han satt sig själv som
domare och även utsett tingskrivare. I skri-

t
Bomärken från Blekinge (Skånska Kommissionen
1669-70).

velsen påpekades att han tilltvingat sig
häradssigillet, han hade agerat mot de bästa
och förnämsta häradsmännen och att han an¬
vände sigillet för att besegla det som passade
honom.46 Länsinnehavaren Johan Ume
framställde konflikten som enbart ett vålds-
verk av bönderna mot honom och kronan.
Men mötet mellan undersåte och överhet var
inte enbart ett våldsamt möte. Trots den höga
konfliktnivån hade ett antal av de upproriska
bönderna tagit sig till Köpenhamn för att
framföra sina klagomål mot Ume. Kungen
klargjorde för Ume att bönderna skulle för-
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höras av några »gode Mænd». Man ville ha
reda på om det fanns anledning till böndernas
klagomål. Fanns det anledning att klaga
skulle bönderna få sin rätt. Handlade det där¬
emot om uppror skulle de skyldiga straffas.
Johan Ume uppmanades därefter att snarast
bege sig till Köpenhamn så att rådet kunde få
klarhet i tvisten.47

Trots den fara som det bör ha inneburit att
bege sig till Köpenhamn gjorde bönderna
detta. Man satte sin tillit till den beskyddande
och värnande kungamakten. Kungen skulle
skipa rätt, det fanns en viss tillit till över¬
heten. Hur tvisten slutade röjer inte källorna.
Men Johan Urne satt kvar som länsinne-
havare, han hade kallats till Köpenhamn,
kungen hade valt att lyssna på böndernas kla¬
gomål och sannolikt konfronterat Johan Ume
med klagomålen. Det fanns ingen automatik
i alliansen kung-länsinnehavare där kungen
enbart förlitade sig på en adelsman. Bön¬
derna kunde användas för att sätta press på
länsinnehavaren. För en kungamakt med
svagt utvecklad administration måste denna
relation till bönderna ha varit viktig. Bön¬
derna kunde bekräfta eller vederlägga miss¬
förhållanden i länet. Kommunikationskana¬
len måste hållas öppen.

De tvister som redovisats visar på ett
vanligt mönster i relationen mellan rikets
undersåtar i Blekinge och centralmakten i
Köpenhamn. Bönder och andra invånare
skrev suppliker direkt till kungen. Kungen
svarade med att skicka brev med uppma¬
ningar eller krav på undersökningar till läns¬
männen eller till landsdomama. Eller, ganska
ofta, tillsattes mindre kommissioner med
några rådsmedlemmar och någon landsdo-
mare som sändes till platsen för att reda ut,
rapportera och bilägga tvisten.

hället och centralmakten. Det fanns en grupp
som omnämns som häradsmännen, någon
form av representanter knutna till tinget, och
dessa verkade inte ha deltagit i upproret. Sna¬
rare vände sig upprorsmännen mot dem och
deras användande av sigillet, upprorsmännen
hade ifrågasatt häradsmännens legitimitet.
Det visade sig också att upprorsmakama inte
lyckats med att få budkavlen att gå. Var det
möjligen så att häradsmännen intog någon
form av mellanposition? Var häradsmännen
en lokal bondeelit med närmare förbindelser
till centralmakten? Vem som kontrollerade
och använde häradssigillet var något viktigt i
detta sammanhang. Ett brev underskrivet och
stämplat med sigillet gav legitimitet, det vi¬
sade att häradet behandlat ärendet och att allt
gått rätt till. Kungamakten måste helt enkelt
kunna lita på att skrivelser och beslut på den
lokala arenan var legitima och representa¬
tiva. Häradssigillet var även ett erkännande
av att det fanns ett mått av lokalt självbe¬
stämmande. År 1597 tvingas den danske
kungen redogöra för hur sigillet skulle bru¬
kas så att det framgick att tingsbesluten var
legitima.48 Att sigillen hade en viktig offici¬
ell funktion visar också liknande tvister om
missbruk av sigill från Jämtland.49

Generellt var även tingen och deras skötsel
utsatta för kronans kritik. I ett brev från 1575
omtalas att ting på vissa platser inte hållits på
tre eller fyra månader.5*1 Kronan avvisade
likaså den ordning som rådde i Blekinge där
bönderna »de hålla ting när det behaga
dem».51 Från Blekinge och andra perifera
delar av riket var det också få domar som
överklagades till kungens rättarting samtidigt
som det var oproportionellt många domar
som ändrades av rättartinget.52 Det under¬
stryker intrycket att häradstingen var en lokal
konfliktlösande arena där man fattade beslut
som ibland stod i strid med gällande kungliga
förordningar och recesser. De skrivelser som
behandlade tingsordningen för åren mellan

Konfliktlösning och kontroll
Tvisten om häradssigillet ger oss också upp¬
lysningar om förhållandet mellan lokalsam-
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1574 och 1582 visar en mycket bestämd in¬
riktning från kronans sida: tingsordningama
skulle vara reglerade på det sätt centralmak¬
ten bestämde.

En viktig del i kronans försök att nå kon¬
troll eller inflytande över tinget var kronans
behov av skrivna protokoll och dokument.
År 1560 mottog bönderna i Blekinge ett
öppet brev där det framgår att det var en
»plikt» att »giva beskreved» vad som togs
upp och dömdes på tinget. Följdes inte detta
hotades man med straff.53 Skrivna protokoll
är, som Steinar Imsen uppmärksammat för
Norge, ett mått på centralmaktens intresse
för ett område och ett mått på graden av in¬
tegration.54 Tvisterna lyfter fram tinget som
en viktig arena, en arena som möjligen bön¬
derna hade kontroll över eller nyligen mist
kontrollen över, alternativt att denna ordning
var hotad. Tinget som lokal arena var indra¬
get i en maktkamp. Den danska centralmak¬
ten försökte även mer aktivt ingripa och på¬
verka tillsättningen av tingsfogde i Östra
härad, en åtgärd som blev konfliktfylld.55

förvecklingarna inföll under Kalmarunionens
upplösningsskede. Den danska kungamakten
var upptagen av konflikter av allvarlig karak¬
tär på många håll. 1 olika stridigheter inom
Norden återfanns en spänning mellan det
lokala intresset och en kungamakt som efter¬
strävade större kontroll och en starkare
integrering av perifera delar.

Hur skall man beteckna de relationer och
kommunikationsformer som redovisats ovan?
Susan Reynolds har på ett fruktbart sätt pro-
blematiserat våra föreställningar om lokal¬
samhällen och deras förhållande till kungen
och riket under medeltid, Den relation som
tecknats ovan faller väl in under den bild av
medeltida relationer som Reynolds tecknar,
där det fanns både beroende och konflikt
mellan lokala, regionala maktcentra, mer
eller mindre geografiskt definierade lokal¬
samhällen och olika maktgrupperingar -
riken som trots allt även kunde hållas sam¬
man av någon form av rikslojalitet, det vill
säga något annat än en senare tids nationella
lojalitet. Ett annat sätt att fästa uppmärksam¬
heten vid dessa mer vagt geografiskt definie¬
rade riken är att se dem som konglomerat¬
stater56 eller med ett engelskt uttryck »multiple
kingdoms».57 Dessa beteckningar beskriver
staterna på ett övergripande strukturellt plan.
Innebörden av ett sådant betraktelsesätt är att
det blir nödvändigt att reflektera över hur
relationerna mellan dessa de olika enheterna
eller gemenskaperna inom »konglomeratet»
såg ut. Åter gäller det att utmana de föreställ¬
ningar som oreflekterat utgår från en senare
tids relation mellan medborgaren och natio¬
nalstaten.

Eva Österberg har utvecklat begreppet in¬
teraktion för att beskriva och analysera hur
mötet och kommunikationen mellan olika
parter såg ut under tidigmodem tid. Begrep¬
pet beskriver en relation som omfattar allt från
fredlig okomplicerad kommunikation över
till mer våldsamma inslag med öppna kon-

Att upprätthålla kommunikationen
Den bild som tecknats ovan visar på ett
område i det danska riket som innebar både
beroende och en viss frihet. Det fanns kon¬
flikter mellan Blekinge och den danske
kungen. Trots att en del var ganska hotfulla
avbröts dock inte kommunikationen mellan
partema. Kungamakten hade kunnat använda
sig av massiv militär makt för att hårdare in¬
förliva Blekinge i riket, men detta skedde
inte. Istället finner vi en kommunikation med
flera ingredienser: våld, skrivandet av suppli-
ker och samtal med kungens kommissioner.
Suppliker kommer från enskilda invånare,
socknar och härader. Svaren skickas tillbaka
till enskilda eller som öppna brev till ett
härad eller en socken. Länsmannen fick sam¬
tidigt instruktioner om hur han skulle för¬
hålla sig. Några av de tidigare redovisade
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flikter. Det vill säga, den ena kommunika¬
tionsformen uteslöt inte den andra, allt ingick
i en process som var ämnad att upprätthålla
en kommunikation, inte nödvändigtvis av¬
bryta densamma.58 Ett begrepp som ligger
nära detta interaktionsperspektiv är den tyske
historikern Jan Peters begrepp konflikt-
sämja (Konfliktgemeinschaft). Begreppet
avser att beskriva den spänningsladdade
miljö i vilken bönderna levde och där kon¬
flikter fanns med olika parter. En bipolär
beskrivning av till exempel konflikten bonde
- adel täcker inte in detta mönster av väx¬
lande konflikt och sämja.59 Man skulle kunna
säga att begreppen interaktion och konflikt¬
sämja täcker in samma område av kom¬
munikation och relationer, men att de sam¬
tidigt modifierar ytterkanterna inom detta
fält. Begreppet interaktion nyanserar och på¬
kallar uppmärksamhet främst inom ett mer
vardagligt fält i motsättning till en äldre kon-
fliktinspirerad forskning, och begreppet kon¬
flikt-sämja sätter fingret på mer aktiva och
våldsamma förlopp som en del i en relation
mellan undersåten och överheten. Båda be¬
greppen är användbara för att analysera för¬
hållandet mellan lokalsamhälle och central¬
makt och där det finns anledning att undvika
ett distinkt åtskiljande i relationerna eller där
man vill undvika den bipolära belastning
som ibland ligger dold i formuleringar som
lokalsamhälle och centralmakt. Begreppet
konflikt-sämja som är Jan Peters egen över¬
sättning av det tyska »Konfliktgemein¬
schaft» skulle möjligen få ett tydligare och
pregnantare uttryck om man översatte be¬
greppet till konfliktgemenskap.

Bönderna framstår i skildringen ovan som
synnerligen aktiva och kompetenta i sitt age¬
rande mot överheten, precis som man i regel
antagit i svensk forskning rörande bönderna
på den svenska sidan. I dansk forskning har
böndernas politiska kompetens i åtminstone
äldre forskning inte lyfts fram på samma sätt

som i Sverige. I senare dansk forskning har
Claus Bjørn menat att den traditionella bil¬
den av den danske bonden har varit alltför
mörk och att det var först under 1800-talet
som den självmedvetne danske bonden trä¬
der fram.60 Hans Henrik Appels djupstudie
av sociala, ekonomiska och politiska relatio¬
ner i ett jylländskt härad lyfter också fram
böndernas politiska kompetens och status
under tidigmodem tid.61 Det vill säga: vi kan
inte alltför lättvindigt dela upp bönderna
efter nationella kategorier och förse dem med
olika status och kompetens. Snarare finns det
anledning att betona de materiella villkor
som var gemensamma för bönder i allmänhet
och som formade en medvetenhet och en
politisk kultur, som sedan utvecklades något
olika på grund av varierande strukturella
drag inom respektive rike.«

Gränslandet: frihet och beroende
Under slutet av 1500- och början av 1600-
talet förändras relationen mellan Blekinge
och det danska rikets centrum. Det finns en
starkare strävan att integrera Blekinge i det
danska riket, en tendens som sannolikt gällde
alla rikets perifera delar. Vi kan se detta
genom de krav som ställdes på Blekinge.
Från Själland kommer krav på att mått och
vikter skall normeras efter de själländska
måtten, lokala avvikelser skall bort till för¬
mån för den norm som bestäms av centrum.
Till och med vedkärrorna skulle normeras
efter själländsk standard. Kärror som anlände
till städerna och vilka inte hade de rätta måt¬
ten skulle slås sönder.63 Detta är en utveck¬
ling som löper parallellt med att kungamak¬
ten på Själland ställer allt högre krav på
skogsuttaget från Blekinge. Vi kan också se
hur det ökande intresset för skogsproduk¬
terna leder till en intensifierad kamp i det
blekingska lokalsamhället kring skogsresur-
serna. Den integrering och kontroll över pro-
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vinsens resurser som man eftersträvade från
kungamaktens sida avsatte genast spår i kon¬
flikter även inom lokalsamhället; tydligast
var detta när det gällde pottaskan som var en
produkt som med relativt små medel kunde
utvinnas och försäljas på världsmarknaden.64
Bygget av fästningarna Kristianstad och
Kristianopel som redovisats ovan innebar en
militarisering av gränslandet, där Blekinge
fick en tydlig militärstrategisk roll att spela
inom det danska riket. Denna militarisering
av gränslandet är ett exempel på att Blekinge
under första delen av 1600-talet fastare fogas
in i det danska riket. Detta ökade intresse för
Blekinge löper parallellt med en upptrapp-
ning av konflikterna mellan Danmark och
Sverige om inflytandet i Östersjöområdet -

utbyggnaden av flottorna var central. Denna
allt intensivare integrationsprocess avbröts
sedan 1658 av den svenska erövringen och
blekingarna drogs in i en svensk integrations¬
process.
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