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Introduction

During the second parts of the nineteenth century and the first part of the twentieth century 

the middle class patriarch played an important role in the formation and transformation of the 

bourgeoisie  in Sweden – especially in the upper middle class dominated by industrialists, 

wholesalers  and  owners  of  “bruk”.1 According  to  the  comic  press  in  the  early  twentieth 

century appearance was characteristic. Obviously he was a man. In the caricatures he often 

carried a high cylinder,  wore a sturdy moustache à la  Bismarck,  was evidently  thick and 

because of that a back leaned posture, and had a authoritative appearance. Often he smoked a 

fat cigar.

   Here we will discuss his world view. First of all we discuss him on the basis of the changes 

in the bourgeois public and its patriarchal relations. Then we consider important parts of the 

world view and lastly we discuss the middle class patriarch as an industrialist.

The middle class patriarch and the bourgeois public

The middle class patriarch played an important role in the formation of the bourgeois public – 

a concept we borrow from Jürgen Habermas.2 As the British historian Simon Gunn points out 

the  bourgeois  public  is  a  gendered  ordered  formation  and  organization  of  a  bourgeois 

collective interest.  The purpose is  to dominate  the state  and the society and to develop a 

bourgeois hegemony. The later means that the bourgeoisie strived for making its concept of 

reality as a norm. In the same time it established a relation to subordinated groups based on 

this interpretation.3 The power of the state shows which role the state received in the late 

nineteenth  and the  early  twentieth  century.4 The  formation  of  the  relation  of  domination 

1 ”Bruk” is a special form of rural industry in Sweden, Norway and Finland, especially iron mills and saw mills, 
which dominates a village. There is no direct British or American equivalent.
2 Jürgen Habermas 1984. For using the same concept, see Å Abrahamsson 1990 and L Båtefalk 2000.
3 S Gunn 1999. This concept of hegemony is also used by B Horgby 2007.
4 Compare with B Stråth & R Torstendahl 1992.
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created a class conflict in society. When this conflict developed problems the state had the 

responsibility to solve these problems. During the first half of the twentieth century the state 

gradually took over the liability for the voluntary undertaking of social security and welfare, 

which  earlier  was  embedded  in  the  patriarchal  relation  between  the  patriarch  and  his 

subordinates.

   In Sweden the bourgeois public was created in the 1830th, when the middle class patriarch 

and the remaining members of the upper middle class needed public arenas for internal and 

external  communication;  for  strengthening  and  practicing  social  and  political  power;  for 

strengthening internal  solidarity;  and for creating and shaping norms and identity,  among 

other things in cultural practices and in different kinds of consumption. As a consequence the 

formation also resulted in a demarcation to other classes – up and down in the hierarchy.

   The bourgeoisie could use the liberal press as a public arena and as a tool in the discussions 

of norms, conceptions, communication of these conceptions and for political acting during a 

period in the history of Sweden when the possibilities of collective acting was very limited.5 

The  world  of  voluntary  associations  and  public  culture  also  played  an  important  role  in 

creation  of  solidarity  and  identity.  Several  studies  show  how  theatre  and  other  cultural 

institutions were constructed from mid nineteenth century and after.6 In the same time the 

upper middle class organized in voluntary associations. Even consumption played a larger 

role in identity making – especially as demarcation against other social groups. The affluent 

public used shopping for a social delimited consumption. And lastly, the bourgeois lounge 

was utilized for pleasure and relationships.

   According to the sociologist Pierre Bourdieu the concept of good taste was a crucial part of 

the middle class culture and identity. Taste excluded in the same time as it became universal 

in public consumption. The criterions of taste delimited against those who “lacked taste” or 

had “wrong taste”.7

   The identity policy also was expressed in the physical environment. In the mayor cities and 

towns the public space was organized by architecture and planning.8 De social clashes were 

most frequent in the end of nineteenth century and in beginning of the twentieth. Now the 

upper middle class began to announce power, which gave form to the prestige buildings of the 

time.  A  sight  seeing  in  central  Norrköping  show  this  very  clear.  The  shopping  street 

Drottninggatan, in the town center, is dominated by hotels, palatial bank buildings and the 

5 Å Abrahamsson 1990.
6 K Hallgren 2000, B Olsson 1994, R Qvarsell 1988.
7 P Bourdieu 1986 xxx
8 H Sheiban 2002.
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town hall. These buildings were erected at the turn of the century and characterized by heavy 

power architecture. The upper middle class houses at the Södra Promenaden mediate the same 

impressions.  So  do  the  buildings  intended  to  cultural  activities.9 Corresponding  walks  in 

Örebro,  Stockholm or Gothenburg accentuates that  boulevards and prime shopping streets 

from the turn of the century in the city centers also communicate power and identity with the 

assistance of the architecture.10

   The industrial communities were also constructed in the same way, which made it possible 

to announce cultural codes of the upper middle class and demands for power. The planning in 

these bruk-villages  often expressed symmetric  forms with straight  main streets  lined with 

houses for the employees in neat rows, mostly with the long sides to the street. Within the 

house were outhouses  and garden patches.  The houses  of the employees  and the  country 

estate often were separated by a watercourse – a prerequisite condition for the iron mill. The 

framework of the bruk created a harsh limit to the surroundings. In the same time the internal 

milieu opened up.11

   Elizabeth Langland shows an increasing strive for class and gender hierarchies also in the 

design of the upper middle class houses. The kitchen was separated from the dining room as 

their tastes was associated to the body and the needs of the body was tabooed. The man had 

his smoking room. The dining room was male coded with heavy furniture and carpets. This 

can be explained by the important  representative role  of the dining room, as dinners  and 

dinner parties were placed there.  Both the smoking room and the dining room was partly 

public.  In  contrast  the living room of the woman and her  budoir  belonged to  the private 

sphere. That’s why the furniture announced femininity. The limits between the classes could 

be observed by the separation of the servant areas. The servants should be invisible. So, also 

the housing of the upper middle class was design as it could fit in the context of the bourgeois 

public.12

   The bourgeois public was gendered. During the late nineteenth century the women of the 

upper middle class became more visible and important. This was a consequence of growing 

engagement  in  philantropical  organizations  and in  increasing  symbolic  importance  in  the 

public  sphere.  Women  were  visible  at  cultural  events  and  consumed  goods  in  a  social 

demarcating way. To be dressed in the right  way and at  the right time of the day was a 

challenge. If you were dressed to properly you showed lack of cultural competence. Clothing 

9 B Horgby 1989
10 E Eriksson 1990
11 C Ericsson 1997
12 E Langland xxxx.
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was an important cultural trap.13 

   The hierarchy was connected to the patriarchal relation. You could see hierarchy at home 

and at work. The extensive social life made the servants necessary in the household. They 

provided the private services. The wife, the manager of the household, conducted the servant 

staff, who took care of most of the work in the upper middle class home. For example, the 

children had nannies.14 In the same way the company was organized as a hierarchy in several 

levels.

The bourgeois public in Norrköping

The upper middle class of the late nineteenth century was a mixture of a cultural  and an 

economical bourgeoisie. The economical elite was presupposed to possess necessary cultural 

knowledge.  Especially women in the economical elite played an important role as bridges 

between the two groups. They possessed the cultural capital, the arranged parties and dinner 

parties and also achieved main parts of the cultural consumption.15

   The first example from how the middle class patriarch handled the bourgeois public we 

collect from Norrköping at the turn of the century. During the early phases of the industrial 

revolution in the nineteenth century and early twentieth century Norrköping was one of the 

leading industrial towns in Sweden. The families of the leading wholesalers and textile mill 

owners dominated the upper middle class, connected by economical relations, by the same 

moral values and participation in mutual companies. They also had similar interests in the 

cultural  events  and  participated  in  the  same  voluntary  organizations.  According  to  Pierre 

Bourdieu they shared social and cultural capital.

   The Swartz’ family played the leading role in the upper middle class in the nineteenth and 

early  twentieth  century.  The  family  saved  a  rich  source  material  of  letters  from several 

generations. This source material shows insights in social life and beliefs. In the beginning of 

the twentieth century Carl Swartz was the patriarch. During the conservative governments 

1904-17 he was the minister of finance and during a short period in 1917 he was the prime 

minister  of  Sweden.  When  he  visited  Stockholm his  wife  Dagmar  Swartz  controlled  the 

frontier at home – both in the company and as the person organizing the social relations. The 

costume of the patriarch suited Carl Swartz. As many other patriarchs his father taught him to 

take the responsibilities. Carl Swartz talked about this transferring of responsibility in a letter 

13 S Gunn 1999:17-19, E L Bjurman 1998:84 ff, 89
14 B Horgby 2000.
15 B Horgby 2000
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to  his  mother:  “the  responsibility  to  my mother my dear Father ordered me.”16

   The social relations played an important cultural significance in defining and integrating the 

upper middle class. One Monday in January in the beginning of the twentieth century Carl and 

Dagmar Swartz arranged a dinner for some acquaintances and friends. The gold medal of the 

Royal Patriotic Society was delivered to the factory chief J F Gehlin, who was employed by 

Swartz. According to the list of invitation the other participants at the dinner party was the 

town mayor C J Stolpe, the town mayor E Grenander, the vicar J P Fogelqvist, the assistant 

vicar C J Petersson, the town court judge T M Bååeth, the chairman of the town council C 

Eberstein, the town architect C F Malm, the town engineer B L Hellström, the industrialist 

Johannes  Ringborg,  the industrialist  G Ringborg and Edward Ringborg.  The relatives  the 

wholesaler L Ringborg and the wholesaler Johan Gustaf Swarts were invited together with 

their  wives.  The  guests  were  some  of  the  leading  representatives  of  different  kinds  of 

interests. 

   The list of invitation showed the hierarchy and patriarchy in the bourgeois culture. Carl and 

Dagmar Swartz had to give a small party for a distinguished employee and invited some of the 

town leaders. The titles marked the social hierarchy and place at the table. Some of the men were 

knights  or  commanders  –  marks  of  distinguished honour  –  and this  played importance  for 

ranging. The women were appendages to their husbands. The guest of honour conducted the 

hostess to the table and made the speak to the hostess. The dinner relations were parts of the 

social exchange, which strengthened the social relations. The extravagant menus were a part of 

the social exchange.

   The upper middle class was connected in a social network. The wives of the patriarchs played 

important roles in creating and maintaining these networks. The indication of the highest rang to 

conduct the hostess was not just a social convention but also a way of accentuating the important 

role  of  the  wife.  Relatives,  family,  friends,  business  associates  and  members  of  voluntary 

associations met at the regular dinner parties. At weddings and some birthdays mayor parties 

were  arranged.  These  kinds  of  relations  created  and  maintained  brotherly  bounds.  Among 

“brothers” it was easy to simplify processes of decisions and to reach mutual benefits.

   The philantrophical  soiré  was a  special  female dominated party  with music,  speaks and 

company.  In  the  world  of  women  visits  and  parties  played  important  roles  as  social  ties. 

Relatives and friends visited each other on regular basis. The visitors could stay for a short time 

or could guest someone’s summerhouse for a couple of month. Children often visited a relative 

or  a  friend  in  summer  time.  At  a  time  when  telephone  calls  were  unusual  and  expensive 

16 Carl Swartz’ letter to his mother 18/12 1901.
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everyone wrote regular letters. In connection to visits one gave visit cards, also used for short 

messages. Mutual presents, wishes, congratulations and participation in sorrow strengthened the 

relations.

   The public consumption of pleasure and culture also played an important role for the social 

belonging. The upper middle class actively participated. Some patriarchs were also important 

mecenats, who granted the theatre, the town library and the collections of the art museum.17

The patriarchal relation

The patriarchal relation structured the social relations in the family, the household, the company 

and in society. On the level of the company the late nineteenth century patriarchal relation can be 

described as a non-equal “contract” between the fatherly patriarch and his workers. The contract 

was  not  formally  written  and cannot  be  mixed  up  with  the  written  individual  contracts  of 

employment.  The  patriarchal  contract  reached  much  further.  It  regulated  how  the  internal 

relations should be, the internal commitments and responsibilities, and what each party ought to 

expect of the counter-party.

   In a broad sense the workers belonged to household of the patriarch. The patriarch saw himself 

as a father, who had obligations to his workers and their families regardless of their capability of 

work. In this way the workers accessed a system of social security, which granted a minimum 

level of supplies for survival, also when they were old and ill and had lost their strength. They 

still  could live in the factory houses and besides that could get a minor pension or sickness 

benefit.

   In the environments of the bruk the system of social security was distributed directly by the 

patriarch. Workers got get subsidy rents in the factory houses, wood and other payments in kind, 

free  medical  care,  sickness  benefits  and  pensions.  Sometimes  the  patriarch  would  pay  for 

midwives and schools. The system of welfare could be more or less extensive. In the towns and 

cities the face-to-face-relation was not quite as close as in the bruk. Some of the responsibilities 

of the patriarch were taken over by the municipality or by philantrophical organizations. The 

liberal  voluntary  association  Norrköpings  arbetareförening  (The  voluntary  associations  of 

workers in Norrköping), founded in 1860, was soon incorporated in the bourgeois public and in 

the patriarchal  system of welfare.  During the 1870th and 1880th the association consisted of 

between 1400-1700 members, mostly workers and petty bourgeoisie. Approximately between 

one  forth  or  half  of  the  mail  population  of  workers  in  Norrköping  were  members  in  the 

association. The purposes of the association were self-education and self-help. Until 1890 the 

17 B Horgby 2000.
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health  insurance  office  of  the  association, which was the largest health insurance office in 

Norrköping,  was equally  financed by the members  and by donations  from mecenats.18 This 

support was a part of the patriarchal support of the employees. The philantrophical associations 

also  were  extensive  supported  by  the  patriarchs,  who  also  granted  public  institutions  as  a 

children’s hospital.19 The extensive philantropical care was an important complement to the poor 

relief of the late nineteenth and early twentieth centuries. The philantropical care also was an 

important condition when upper middle class women took steps out in the public. The wives of 

the patriarchs dominated the female philantrophical committee during the early 1920th.20

   As  a  consequence  of  the  face-to-face-relation  the  patriarch  could  take  care  of  his  own 

subordinated and protégées.  The Swartz’  dinner  for factory  chief  Gehlin  was one example. 

When a relative of Gehlin was buried Dagmar Swartz brought a garland of flowers. It  was 

expected some of the wealth should “spill over” to the protégées.

   The patriarchal system of social security was not unproblematic as it was built on philantrophy. 

Only the patriarch personal voluntary undertaking guaranteed the support. The patriarch could be 

a benevolent father, but he could also be a despot regular insulting the workers. These regular 

insults of dignity were the prime argument of the early labour movement against the patriarchal 

system of welfare. You should not bow and receive scolding or charity.21

  The answer to the patriarchal system of social  security was to work well,  accept an male 

dominated gender order, live a conscientious life, accept the patriarch as a father who made 

decisions of mayor and minor things and most important to undertake to stay at the bruk or the 

company. The workers made a rational choice to invest in this unsafe security system, because of 

the survival as individual and family when you where old and could not provide for yourself. 

Older persons without a pension had to rely on support of the relatives or of a humiliating poor 

relief. When you could chose between different kinds of dependency, the patriarchal system of 

social security was one rational alternative, which was not connected to shame as the poor relief. 

As we shall se later in this paper the social security also could be an effective strategy of the 

company maintaining the skilled workers – who were highly asked for – and also to create nite, 

personal ties between the company and the workers.22

   After  the  mechanization  processes  during  the  late  parts  of  the  nineteenth  century  some 

employers  tried  to  exchange  the  patriarchal  relations  to  capitalistic  market  relations.  The 

18 B Horgby 1989 and 1993
19 B Plymoth 2002
20 Ingemar Johansson ongoing research.
21 C Winberg 1989.
22 C Ericsson 1997, 2004, B Horgby 1997:58-61, 2000

7



companies would not take care of their workers any  more,  but  only  buy  the  commodity  of 

work. This was partly a consequence of weakened personal ties, when the mayor companies 

grew and became more bureaucratic. Then, one patriarch could not overview everything. The 

direction  towards  the  market  and  the  capitalistic  competition  resulted  in  a  wish  of  many 

patriarchs to rewrite the contracts. Forms of security, early were embedded as salary benefits, 

now were exchanged to compensations in money or just disappeared.23

   These  one-sided  rewritings  of  the  patriarchal  contracts  were  often  followed  by workers 

protests. Sometimes they organized in labour unions. Then the companies were brought to new 

challenges,  which  they  in  the  beginning  mostly  reacted  to  with  repression  and oppression. 

Instead  of  collective  agreements  with  the  labour  unions  companies  tried  to  do  personal 

agreements  with  the  workers.  Union  workers  were  sacked  and  blacklisted.  Especially  the 

blacklists after the general strike in 1909 affected the workers very hard. Now the benevolent 

father showed his strict and punishing side. As the patriarch found out the rationality of having 

an opponent,  possible  to negotiate  with,  and who also could have coincided  interest,  many 

companies rewrote the contracts and incorporated the trade unions in the patriarchal contracts.24

Brukspatronen och den borgerliga offentligheten

Den  patriarkaliska  relationen  var  som  tätast  i  bruksmiljö.  Därför  återspeglade  brukens 

geografiska rum både den sociala strukturen och den kollektiva gemenskap som brukspatronen 

sökte  etablera.  Scenografin  syftade  till  att  göra  möten  och  handlingar  förutsägbara. 

Bruksinvånarna  var  under  nästan  ständig  uppsikt.  Miljön  var  överblickbar,  alla  kände 

omgivningen utan och innan, och hela ”scenen” var snabbt genomsökt. Brukens borgerlige 

patriark,  patronen,  övervakade det offentliga rummet,  vilket förutsatte  att  han var ständigt 

närvarande.  Detta  medförde  i  sin  tur  att  relationen  till  den  underlydande  kunde  vara  en 

personlig ansikte-mot-ansikte-relation. Scenografin berodde på att patronen såg sin makt som 

en moralisk förpliktelse.  Han var samtidigt den ömme och milde, men också den stränge och 

fordrande fadern. Denne fader ansvarade för ”sina barns” hela liv – även utanför arbetsplatsen.

   Det offentliga rummets synlighet medförde att brukspatronen behövde leva upp till de ideal 

han själv ställde. Han skulle vara rättvis  och god, men också sträng. Han skulle också vara 

praktisk och handlingskraftig. Som det goda föredömet betonade han ansvarsfullhet och plikt-

trogenhet.  Den  patriarkaliska  patronens  trovärdighet  var  sammankopplad  med  synligheten. 

Därför måste han axla en teaterroll, som många brukspatroner självmedvetet tog på sig. Denna 
23 B Horgby 1989:39-46, 1993, 1997, I Johansson 1982
24 C Ericsson 1997, B Horgby 2000.
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roll,  som  synliggjorde  makten,  behövde  inte bekräftas  dagligen.  Många  patroner  gjorde 

dock en daglig runda genom bruket och samhället. (Ericsson C 1997) Ett illustrativt exempel på 

de underlydandes respekt för dessa ofta självmedvetna herrar ger följande citat:  

    Plötsligt kom han gående genom lokalerna, ute på en av sina ständiga inspektionsturer…och  

så närmade sig generalkonsuln, rak i ryggen, grå mustasch, skarp i blicken….det var som att  

träffa gud fader själv, fast han bjöd på cigarrer. Bara det att han stannade och talade till oss –  

frågade hur det gick på jobbet, om vi mådde bra – var en fantastisk ynnest. Men samtidigt var  

man ju livrädd för honom.  (citat från Nordlund T, 1999)

   De blivande patronerna skolades från barnsben in i denna roll. Brukspatronen Hugo Tamm, 

som var den moderata högerns talesman i riksdagen i början av 1900-talet,  uppfostrades av 

historikern C G Malmström. Denne uttryckte målet med uppfostran med hjälp av en sentens av 

E G Geijer ”mäktig är den som inte underhandlar med sin plikt”. Själv ansåg  Tamm att all 

verksamhet skulle drivas med strängt iakttagande av pliktens bud, flit, ordning, noggrannhet och 

uthållighet. Även baron Gerard De Geer vid Lesjöfors bruk uppfostrades på ett liknande sätt till 

att  iaktta  egenskaper  såsom  ordning,  lydnad,  arbetsamhet,  enkelhet  och  plikt.  I  olika 

publikationer  om  svenska  bruk  framtonar  en  entydig  bild  av  patronerna,  som  kraftiga 

karaktärsfasta personligheter med stark viljeinriktning.(Sondén P, 1925) 

   I plikten låg också omsorgen om de underlydande. Denna omsorg kunde ta sig offentliga 

uttryck. Till exempel fanns en förväntan om gåvor. En sådan gåva från patronen till sina under-

lydande var midsommarfirandet. Detta firande hade en nästan magisk innebörd. Vid många bruk 

var  midsommaren  den  årsfest  som uppskattades  mest  och  som framstod  som den verkliga 

ljuspunkten under arbetsåret. Den firades gemensamt och innebar dessutom två till tre dagars 

”semester”.  Midsommarfirandet  användes  av  den  borgerliga  patriarken  för  att  stärka 

gemensamhetskänslan  inom bruket.  Midsommarfirandet  var  i  högsta  grad  intimt  knutet  till 

brukets ägare och det patriarkaliska styrelsesätt han representerade. Vid Fagersta bruk under sent 

1800-tal  startade  förberedelserna  en  vecka  före  firandet  med  byggande  av  dansbanan.  På 

midsommaraftons förmiddag kläddes stången. När väl firandet inleddes samlades alla vid den 

öppna plats där stången skulle resas, därefter hölls ett anförande av patronen, ett tal vars syfte  

var att stärka banden inom brukssamhället. Därefter inledde han ringdansen. När ringdansen 

avslutats tågade patron Aspelin och herrskapen i spetsen för folkmassan till  dansbanorna till 

musik av brukskapellet. Dansen inleddes med samma ritual varje år. ”Till den första dansen bjöd  

patron upp någon av smedsflickorna eller bruksdamerna. Smedspojkarna blev heller inte nekade  

när de bjöd upp någon av patrons främmande.”   Sedan var dansen öppnad och pågick i stort sett 

oavbrutet fram till morgonen därpå med avbrott för förtäring vid midnatt. Patronen anordnade 
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festen för sina anställda och bjöd på traktering i  form  av  olika  ”gåvor”.  Ett  betydelsefullt 

inslag  var  att  han  själv  deltog  i  festligheterna.  Den  strikta  hierarkin  som  annars  präglade 

umgänget kunde vid detta tillfälle mildras betydligt, det fanns en strävan att för några dagar 

sudda ut klasskillnaderna och etablera en idyll som symboliskt skulle manifestera hela samhället 

som en enda ”stor familj”.

   ”Patron hade infunnit sig med sitt stockholmsfrämmande. Han spelade alltid rollen av glad  

och god familjefader vid denna årets stora lövomsusade familjefest.  Det var han som ledde  

arrangemangen.”(Ericsson C 1997)

   Den goda samvaron, patrons centrala roll i firandet och det faktum att midsommar av tradition 

var fruktbarhetens högtid föranledde den gode fadern att ibland ta tillfället i akt att uppmuntra 

sina anställda att föröka arbetarstammen, som patron Lars Linus Liberg vid Nyby bruk:

   ”´han´ ….gillade äktenskap som ledde till stora familjer och uppmuntrade sina anställda att  

sätta barn till världen. Detta med sikte på att arbetarstammen skulle garanteras. Vid sitt ljusaste  

lynne var han väl vid midsommartid. Då spankulerade han omkring och språkade i all gemyt  

med de anställda och såg grannerligen till att det bjöds förfriskningar.”   På så sätt sökte de 

borgerliga patriarkerna i bruksmiljöerna att införliva brukets anställda och deras familjer i den 

borgerliga offentlighetens lokala sammanhang och skapa en ”bruksanda”. Samtidigt sökte man 

internalisera ”fadern” för att upprätthålla ordningen i det föränderliga kapitalistiska samhällets 

fragmentarisering. 

The moral of the upper middle class patriarch

So far we have touched the moral of the upper middle class patriarch. Now we will discuss 

the  moral  more  systematic.  The  patriarchal  relation  reached  its  power  from  the  moral 

convictions of the patriarch, who believed he was in his full right to be superior and his duty 

made him to  take  care  of  the  subordinated.  The  world-view of  the  patriarchs  in  the  late 

nineteenth century and early twentieth century was often made on a strict, religious moral. 

Duty and responsibility were the leading concepts.  The individual was responsible for his 

own actions. He had to provide for himself and for his family.

   The strict moral was benchmark when own and others actions were reviewed. The man who 

did not work well was not worth rewards on earth or in heaven. The man – or woman – who 

did not fulfilled the moral limits of a honourable life were not worth any rewards. This kinds 

of thoughts resulted in a priority of the achievements and moral of the individual. As a sexual 

moral  the  upper  middle  class  was  two folded.  The  patriarch  could  have  sexual  relations 

besides  his  marriage  (but  not  his  wife).  The  famous  Swedish  working  class  author  Moa 
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Martinsson  was  born  Helga  Swartz  and claimed  she  was  daughter  of  Carl  Swartz. 

This kind of moral problems was often discussed in popular culture.25

   The patriarch wore his honour and his name. The upper middle class family and relatives 

had to defend this name, so it was not soiled.  Bancruptcy,  fraud and moral transgressions 

soiled the name. The family member who could not full fill the norms could be depicted as a 

“black sheep” and be moved out of the public views.26  

   The concept of moral also guided views of family and especially the upbringing of the 

children. The upper middle class patriarch was a family father who protected the family as an 

institution. The children of the upper middle class were trained to be successful. Often they 

went to private schools instead of the public schools. Furthermore the children sometimes 

were educated at home besides the studies. Dagmar Swartz was very critical to the school 

system.27

   The strict disciplined education of the children included norms of silence and well behaviour at 

meals. Politeness was one guiding rule. One member of the upper middle class in Norrköping in 

late nineteenth century tells in her memories about the exaggerations.28

   The children were supposed to be moral examples always obeying the orders of their parents. 

Politeness  also  included  being  master  of  own  feelings.  In  this  way  discipline  and  self-

surveillance were vaccinated. The child also was taught to take care of him or her self. The 

children were to a large extent  brought up by servants.  A plausible  conclusion the relation 

between the child and the parents was not as close as in other parts of the middle classes and in 

the working class. You could expect a certain distance between parents and child. This distance 

probably was reinforced by the strict upbringing. 

   Through upbringing and education the children learned the non-written rules of the upper 

middle class culture both in the towns and in the bruk milieus. They learned how to perform at 

dinners and in public life; how to behave in the family and work; and to use taste and style to 

distinguish themselves from other social groups. The emphasis of duty, self-surveillance and a 

puritan,  Victorian  heritage  resulted  in  believing  thrift  to  be  a  duty.  You  should  not  act 

extravagant, which was an expression of bad taste and something upstarts did; those who were 

not masters of the rules. In the delimitation also belonged to know who to show respect and who 

to ignore according to the circumstances.

   The upper middle class also delimited the small from the larger life, the intimacy private from 

25 B Horgby 2000
26 For examples see the archives of the Swartz’ family.
27 Dagmar Swartz’ letter to Carl Swartz 31/5 1901.

28 Elsa Fehrman, LUF.
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the  public  and  the  family  from  work.  The limits  also separated gender.  That’s  why the 

girls first of all were upbringing in social competence. It was an advantage if they could play 

piano, so they could entertain the family and friends at private social gatherings. Another social 

advantage included knowledge in different languages and basic parts of classical education. This 

meant  they should be familiar  with the culture  of antique Greece and Rome and also with 

cultural expressions affected by this culture. The young boys were prepared for their working 

lives. They also needed basic social competence, for example for socializing in the venues of the 

upper middle class. Classical culture was more important for those who thought of a career in the 

state government. Coming textile industrialists needed knowledge in economy and science.29 

Den borgerliga patriarken som företagare

Som företagare värnade den borgerlige patriarken om den patriarkaliska relationen. Målet var 

att alla skulle ”dra åt samma håll” och identifiera sig med företaget och orten. Om detta kunde 

uppnås förbättrades förutsättningarna för att behålla yrkeskunnig, svårersättlig arbetskraft och 

samtidigt använda den patriarkaliska relationen till att inympa en arbetsmoral, som höjde pro-

duktiviteten. Därför använder patriarken identitetsstrategier för att skapa en ”vi-anda” eller i 

bruksmiljöerna en ”bruksanda”. De anställda skulle identifiera sig med företaget och med or-

ten. 

   Ett medel i detta arbete som särskilt användes av bruksföretag var att stödja idrotten. Under 

1920-talets sociala oro – med mängder av strejker och lockouter – diskuterade de borgerliga 

patriarkerna hur man skulle kunna integrera arbetarna och skapa samförstånd på arbetsmark-

naden. Denna diskussion var het. Före rösträttsreformen 1921 fanns det ett revolutionshot. 

Därefter oroade sig företagarna för arbetarnas krav på inflytande över arbetet och produktio-

nen. Hur skulle man förekomma den radikala kritiken? En del företagsledare menade att det 

krävdes konkreta åtgärder för att möta detta hot. Idrotten sågs som ett verkningsfullt medel 

för  att  möta  oron  och  integrera  arbetarna.  (  Ericsson  C,  2004)    Ett  annat  sätt  att  öka 

förståelsen  mellan  arbete  och  kapital  var  att  företagsledaren  med  hjälp  av  undervisning 

invigde  arbetarna  i  företagets  värld.  Didaktiken  syftade  inte  enbart  till  att  skapa  och 

vidmakthålla de personliga banden mellan arbetare och patron, utan var också ett medel att 

emotionellt förankra lojaliteten med företaget och orten, genom att skapa en ”anda” där alla 

upplevde sig tillhöra en stor familj. Den företagsledare som visade handlingskraft och som 

tog initiativ till  denna typ av lokalt  samförstånd skulle på sikt bidra till  att  skapa ett  nytt 

samhällsklimat med fortsatt borgerlig hegemoni. Målet  för den nya tidens brukspatron var 

29 The archives of the Swartz’ family.
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inte  längre  att  vara  den  auktoritäre  fadern utan  att  vara  den  didaktiske,  uppfostrande 

fadern, som inte befallde utan strävade efter att med mild han uppnå konsensus. Detta krävde 

en förändring av den hegemoniska maktställningen, som påverkade arbetarnas tankevärld på 

ett mer djupgående plan än vad den tidigare underordningen förutsatte. Ett av medlen för att 

förändra var idrotten. 

   Många bruksdisponenter uppmärksammade under 1920-talet idrotten som den väg de skulle 

slå in på för att uppnå de strategiska målen ”stabilitet”, ”borgfred” och att upprätthålla en 

hegemonisk  relation  i  brukssamhället.  Med  hjälp  av  idrotten  kunde  man  fostra 

ansvarskännande och lojala samhällsmedlemmar och samtidigt stärka gemenskapen mellan 

företag  och  samhälle.  Strategin  att  utgå  från  arbetarbefolkningens  egna  fritidsintressen 

(intresset  av idrott  – både som utövare och publik) förstärkte förutsättningarna för att  det 

samhällsintegrerande  projektet  skulle  lyckas.  Av  den  anledningen  satsade  många 

brukspatroner  på  att  med  hjälp  av  idrottsplatser  skapa  offentliga  integrativa  miljöer,  där 

arbetarna  kunde  fostras.  Med  hjälp  av  lagsporter  som  fotboll  och  bandy  skulle 

arbetarbefolkningen lära sig att rätta sig efter ”spelets regler” – både i idrotten och i företaget. 

När företagen byggde idrottsarenor skapade de mötesplatser för de personliga kontakterna 

mellan företaget och de anställda, som ingick i strävan att överbrygga motsättningen mellan 

arbete och kapital och inordna arbetarna i den samhälleliga hegemonin. Idrotten var också ett 

sätt att förena bruksandan med en lokal identitet. Detta spelade stor roll när brukssamhällen 

som Sandviken,  Lesjöfors,  Degerfors,  Grycksbo,  Hallstahammar,  Surahammar,  Slottsbron 

och Huskvarna blev framgångsrika i fotboll och bandy från och med det tidiga 1920-talet.  

   Idrotten gav också brukspatronerna vid respektive bruk en möjlighet att framställa sig som 

den gode,  givande  fadern,  som kunde framhålla  sitt  idrottsintresse  och den gemensamma 

”kärleken" till brukets egna framgångsrika fotbolls- och/eller bandylag. I din didaktiska roll 

kunde de framhålla  fotboll  och bandy som något  som främjade lojalt  samarbete  under en 

insiktsfull ledning och som en verksamhet som förstod betydelsen av laganda – det vill säga 

de  värden  som  ingick  i  den  borgerliga  hegemonin.  Idrotten  gav  god  hälsa,  ökade 

arbetsförmågan och bidrog till att en aktiv ungdom kunde leva ett sunt liv. Idrotten danade 

goda moraliska egenskaper. Den "härdade” och ”fostrade”. Detta innebar att det var lätt att 

motivera att bruket upplät mark, gav rejäla kontanta bidrag till anläggningskostnaderna och 

även ett årligt kontant bidrag. 

   Mellan åren 1920 till  1948 var Karl Fredrik Göransson, sonson till  företagets grundare, 

disponent  vid  Sandvikens  Jernverk.  Vid  Sandvikens  Jernverk  hade  två  generationer 

Göransson  etablerat  ett  patriarkaliskt  välde  av  den  gamla  skolan.  Intresset  för  sociala 
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välfärdsanordningar  var  betydande,  men arbetarna  hölls  utanför  både  planering  och 

beslut.  Synen  på  självständiga  fackföreningar  var  fientlig.  När  Karl  Fredrik,  den  tredje 

generationen,  tog över företagsledningen år 1920 förändrade han patriarkaliska relationen. 

Han övergick från att vara auktoritär till  att bli en didaktisk ledare, som betonade frivillig 

samverkan mellan arbete och kapital. Motsatsförhållandet mellan arbete och kapital byggde 

på  en  missuppfattning.  För  att  rätta  till  denna  krävdes,  enligt  Göransson,  upplysning.(Se 

släkten  Göranssons  familje  arkiv)  Det  fanns  en  latent  värdegemenskap,  som det  gick  att 

bygga vidare  på.  Vägen till  förbättrade  relationer  kunde bara åstadkommas  med hjälp  av 

ökade lokala  kontakter,  vardagliga samtal,  diskussioner i  närmiljön samt en patriarkalism, 

som kläddes i en mer liberal och modernare dräkt. Idrotten var betydelsefull för att skapa 

konsensus  och  patriotism  samt  att  understryka  ”gemenskap”  och  ”enighet",  menade  han. 

Företaget understödde därför aktivt idrotten genom att upplåta mark och ge rejäla kontanta 

bidrag  till  anläggningskostnaderna.  Jernvallen  var  tidens  modernaste  idrottsanläggning  i 

Norden. Den var en gåva till de anställda och övriga bruksinvånare i  slutet av 1930-talet. 

   För att implementera sin samhällsvision krävdes ett symboliskt framträdande. Detta insåg 

Karl Fredrik Göransson och utnyttjade därför ett antal arenor där han framträdde som den 

”nye gode demokratiske” borgerlige företagsledaren. Han stannade och pratade gärna idrott 

med de anställda. Han kom alltid i god tid till matcherna på Jernvallen. Men han var lika flitig 

besökare vid korpmatcher  som vid de allsvenska  matcherna.  Vid vissa tillfällen,  som vid 

invigningen  av  Jernvallen,  gjorde  han  en  symbolisk  avspark.  Han  besökte  gärna 

omklädningsrummen efter matcherna för att tacka spelarna för deras insats. Han förrättade 

också  prisutdelning  i  olika  idrottsliga  sammanhang.  Självklart  hade  han  ett  genuint 

idrottsintresse, men man kan inte bortse från att dessa framträdanden också hade ett didaktiskt 

syfte, frivilligt eller påtvingat. Landshövdingen och högermannen Sven Lübeck fångade detta 

rätt  väl  i  ett  telegram  till  Karl  Fredrik;  Som  järnet  –  fotbollen  under  chefens  ledning.  

Klubbarna Sandvikens IF och Sandvikens AIK blev båda framgångsrika, SIF i fotboll och 

SAIK i framför allt bandy; framgångar som gav god PR till orten och företaget.

   Lesjöfors är en gammal bruksort i Filipstads kommun i Värmland. När baron Gerard De 

Geer kom till bruket första gången i början av 1920-talet var det i det närmaste förfallet. Ur 

aktieägarnas synpunkt hade skötseln av företaget varit fördelaktig, men Lesjöfors samhälle 

och deras invånare riskerade total ruin i samband med en hotande nedläggning av brukets 

industriproduktion. För att vända trenden försökte De Geer etablera ”Lesjöforsandan” vid det 

lilla, isolerade bruket. I likhet med Göransson menade De Geer att motsättningen mellan ar-

bete och kapital kunde överbryggas med hjälp av upplysningsarbete – baserat på det ”sunda 
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förnuftets” ideologi. Dessutom gav De Geer ett  aktivt  stöd  till  idrottsverksamheten  – 

framför allt till bandyn, som fick stöd både till representationslaget i högsta serien och till 

ungdomsverksamheten.  ”Lesjöforsandan”  skulle  stärka  den  lokala  identiteten  och  utgöra 

grunden för känslan av att tillhöra en ”stor familj”. 1926-27 introducerade De Geer bandyn i 

Lesjöfors. Han var genuint idrottsintresserad, men såg också möjligheten att använda bandyn 

som medel i sitt didaktiska projekt. Bandyn kunde ju både skapa en god anda och en känsla  

av  gemenskap.  Orten  behövde  en  sport  att  sluta  upp bakom,  och  bandy passade  utmärkt 

eftersom  den  uppammade  ett  gott  kamratskap  och  befordrade  en  verklig  demokratisk  

sammanlevnad mellan folkets  olika skikt.  De Geers gåvor till  idrotten var omfattande och 

oftast  förenade  med  motprestationer  som syftade  till  att  framkalla  en  känsla  av  att  man 

byggde  samhället  tillsammans.  Förutom  det  ekonomiska  stödet  till  Lesjöfors  IF  var  han 

lagledare, gav träningsråd och ordförande i supporterklubben. Bandyns betydelse för att öka 

trivseln och förstärka Lesjöforsandan användes också av bolaget till exempel i samband med 

att laget avancerade till division 1 år 1952. Söndagen därpå firades segern på idrottsplatsen 

Sahara med bandymatch mellan damer och herrseniorer där De Geer spelade centerhalv. Han 

deltog  dessutom i  kappåkningstävlingen.  Efter  detta  var  det  stor  fest  på Folkets  hus.  Där 

fortsatte  hyllningen av spelare  och funktionärer.  Till  kaffet  bjöds sedan på glass  som var 

formad  som en stor  bandyboll  och  wienerbröden  var  formade  som bandyklubbor.  Dagen 

avslutades med ett fyrverkeri vars kulmen nåddes då mot natthimlen ordet Lesjöfors skrevs i  

röda färger.

Industri- och Högermannen

Den borgerlige  patriarken  verkade  inte  enbart  i  företaget  utan  även inom politiken.  1904 

bildades Allmänna valmansförbundet. Då spelade borgerliga patriarker av den gamla auktori-

tära  sorten  en  framträdande  roll. Många  av  dessa  industrimän  hade  ett  direkt  ledarskap 

”ansikte-mot-ansikte”. De företrädde också en utpräglad individualistisk syn på förhållandet 

mellan parterna. Politiska partier såväl som fackliga organisationer var onödiga. Bolaget och 

dess  arbetare  kunde  sköta  sina  mellanhavanden  bättre  utan  inblandning  utifrån.  Den 

patriarkala välfärdsordningen togs också till intäkt för att sociala reformer för den arbetande 

klassen inte behövdes. 

   De auktoritära patriarkerna såg det politiska uppdraget – åtminstone i lokalsamhället – som 

en del av sitt totala samhällsansvar. Patriarkalismen gav arbetsgivaren en social roll som vida 

överskred  det  egentliga  ledarskapet;  ”en  roll  som  blev  en  oskiljbar  del  av  den  egna 

personligheten  och  som  inte  kunde  inskränkas  eller  försummas  utan  att  självrespekten 
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allvarligt  skadades”.  (  Molin  K,  1998)  För det  tidiga  1900-talets  industrimän  i  Första 

Kammaren  som företrädde  moderata  och  konservativa  åsiktsriktningar  var  uppdraget  som 

industriägare ett arv som de hade att förvalta. Det var också ett socialt ansvarstagande inom 

familjen,  företaget  och  samhället.  Trots  att  deras  arbeten  som  ägare  till  bruk  eller  som 

anställda  disponenter  skiljde  sig så förenades  de alla  i  en tydlig  patriakalisk samhällssyn. 

Även om det  fanns  viktiga  nyansskillnader  mellan  moderater  som Hugo Tamm och Carl 

Swartz  och  konservativa  som Christian  Lundeberg  och  Robert  Almström  förenades  de  i 

kampen för ett fritt näringsliv och anti-socialism där den frambrytande arbetarrörelsen ”/…./  

söker tränga sig fram, särskildt riktar sig emot den privata äganderätten till fast egendom”. 

De var engagerade i verksamheter som främjade modernisering, samtidigt som de i synen på 

demokrati  och  inflytande  frågor  förordade  gradvisa  förändringar  för  att  undvika  radikala 

samhällsförändringar.  Grundinställningen,  åtminstone  till  början  av  1910-valet,  var  att  de 

fackliga organisationerna var ett oroande inslag i samhället, som genom lämpliga motåtgärder 

skulle avvärjas. Motsättningar mellan arbetare och företagsledare skulle även fortsättningsvis 

ses som ”interna” angelägenhet  som bäst  löstes gemensamt ”i  den lilla  världen”.  För den 

gemensamma  välfärden  var  man  beroende  av  ett  nära,  förtroendefullt  och  kontinuerligt 

samarbete  mellan de båda parterna vid det egna företaget.  Eller  som Christian Lundeberg 

uttryckte till sina underlydande arbetare vid Forsbacka bruk vid flera tillfällen ”enade vi står,  

söndrade vi falla”.(Hall BG, 2005)  

   Patriarkalismen började luckras upp kring sekelskiftet.  Då medförde det storindustriella 

genombrottet att nya företagargrupper med nya affärsidéer växte fram och trängde tillbaka 

den gamla företagarkulturen. Inom industrin skedde en omgruppering av ägandeförhållandet 

och inom de flesta företag koncentrerades makten till en eller ett få antal aktörer. I takt med 

att  nya  företag  växte  fram  behövde  inte  en  företagsledare  rekryteras  inom  en  snäv 

familjekrets.(Glete  J,  1994)  Detta  storindustriella  genombrott  ledde  också  fram  till  att 

intressesammanslutningar  bildades,  vilka  inte  tog  hänsyn  till  någon  patriarkalisk 

samhörighetstanke.  Samhällets  modernisering  medverkade  till  att  högerns  industrimän 

successivt  tvingades  ge  efter  för  krav  på  politiska  förändringar.  Övergången  från 

patriarkalism till intresseorganisationer bidrog till partiväsendets framväxt. 

   Demokratiseringens mål var att ge alla jämlika livsmöjligheter, tillgång till  en materiell 

grundtrygghet  och  social  utjämning  i  meningen  minskade  skillnader  mellan  samhälls-

klasserna. Denna demokratiseringsprocess var nära förknippad med ett av industrisamhällets 

centrala problem, den sociala integrationen. En konservativ 1800-talstanke var att industrins 

tillväxt inte bara gav välfärd också social misär. Industriarbetarnas materiella och andliga mi-
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sär uppfattades som ett hot. För att råda bot mot  detta  borde  arbetarna  integreras  i 

samhället.  De skulle  ha  samma rättigheter  och skyldigheter  som alla  andra  och  –  till  en 

”rimlig nivå” – göras delaktiga i den ekonomiska tillväxten. För den borgerlige patriarken var 

det en fördel om arbetarna var delaktiga i rikets angelägenheter. Den linjen företräddes av 

moderater  som Hugo Tamm, Carl  Swartz  och Arvid Lindman men även av konservativa 

företrädare. 

   Den moderata högern ansåg att sociala reformer var nödvändiga för att hindra social oro. 

Man  var  rädda  för  an  alltför  snabb  och  radikal  samhällsomvandling  som  kastade  den 

traditionella  sociala  strukturen  över  bord.  Ett  hot  var  att  företagarna  förlorade  både  sina 

sociala privilegier och kontrollen över sina företag.  Många företagsledare såg en risk i att 

arbetarna  manipulerades  av  radikala  agitatorer.  Motdraget,  menade  de  patriarkala 

företagsledarna, var att bemöta arbetarna så att den radikala kritiken framstod som grundlös. 

Kollektivavtalssystemet gjorde i början av 1900-talet arbetsmarknadsrelationerna kalkylerba-

ra.  Styrkeförhållandet  mellan  arbetstagare  och  arbetsgivare  bestämdes  delvis  av  de 

konjunkturbunda  svängningarna  i  utbud  och  efterfrågan.  För  att  motverka  denna 

marknadsanpassning och se till att företagen hade en stabil och lojal arbetskraft förde många 

borgerliga patriarker en patriarkaliskt präglad företagspolitik.

   För  Allmänna  valmansförbundets  industriledare  vid  1900-talets  början  stod  konflikten 

mellan marknaden och den traditionella maktstrukturen samtidigt som man sökte driva på den 

tekniska och ekonomiska moderniseringen. Den teknologiska utvecklingen bejakades både av 

moderater och konservativa. Synen på näringspolitisk modernisering motsvarades inte av en 

lika positiv syn på politisk modernisering, åtminstone inte demokratiseringen. Man försvarade 

det fria näringslivet, marknadsekonomin, äganderätten och sitt ledarskap samt uppfattningen 

och vikten av att detta försvar bedrevs ”i den lilla världen”. I den lilla världen kunde högerns 

syn  på  industriell  demokrati  drivas  med  framgång.  Med  en  sådan  strategi  skapades 

förutsättningar  för  att  bibehålla  hegemonin.  Samtidigt  stod  strategin  i  skarp  kontrast  till 

socialdemokraternas  strävan att  lösa frågan på nationell  politisk  nivå.  Den ”lilla  världen” 

utgjorde  en  grundläggande  konservativ  gemenskap  som  fungerade  som  värn  både  mot 

socialiseringshot och den liberala marknadsekonomins yttersta konsekvenser. Långt fram i 

tiden tillämpade industrihögern den patriarkaliska strategin att  återföra relationerna mellan 

arbetsgivare och anställda till den ”lilla världen”.

   

En ny patriark i en förändrad borgerlig offentlighet

Under 1930-talet förändrades villkoren för den borgerliga patriarken. Efter att ha sökt vägval 
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under  1920-talet  kunde  socialdemokratin utifrån en stark parlamentarisk ställning i och 

med  samarbetet  med  bondeförbundet  påbörja  sitt  stora  samhällsbyggande  projekt  – 

folkhemmet.  I  den  nya  välfärdsstaten  tog  bland  annat  staten  successivt  över  det  sociala 

ansvaret  från det civila samhället  och inte minst  från de borgerliga patriarkerna.  Framtida 

patriarkaliska relationer kunde inte längre bygga på att företagen och patriarkerna ansvarade 

för välfärdens distribuering. 

   Samtidigt  med  denna  förändring  framstod  Harald  Nordensson  som en  av  de  ledande 

industrimännen inom högern fram till början av 1950-talet. Han blev verkställande direktör 

för  Liljeholmens  stearinfabrik  1930,  ett  av  Stockholms  äldsta  och  mest  traditionstyngda 

industriföretag.(Se bla Ehrenkrona O, 2002 och Norlander K, 2000) Liljeholmen hade startats 

av  Lars  Johan  Hierta,  som  Nordenson  var  släkt  med  på  sin  moders  sida. Innan  Harald 

Nordenson trädde in i industrins och politikens tjänst studerade han vid Uppsala Universitet 

och disputerade på en avhandling om ljusets inverkan på kolloida lösningar, ett arbete som 

gav  honom  en  docentur.  Åtta  år  efter  sin  disputation  skrev  han  en  bok  om  Einsteins 

relativitetsteori och blev invald i sällskapet ”de tio” som i sin krets räknade sju ledamöter ur 

Svenska Akademin. Nordenson intresserade sig också för den teoretiska filosofin. Medan han 

fortfarande  tjänstegjorde  som docent  i  Uppsala  trädde  han in  i  industrins  tjänst.  Med sin 

kemiutbildning och familjens intresse i  Liljeholmens stearinfabrik föll  det  sig naturligt  att 

hans industriella verksamhet inleddes i och till  stor del bedrevs inom den kemisk-tekniska 

branschen.  Han  var  också  engagerad  i  flera  andra  klassiska  Stockholms  företag  som 

Barnängen och Stockholms Superfosfat Fabrik samt i stadens fabriksförening och Stockholms 

Handelskammare,  som han var ordförande för i  närmare två decennier.  Nordenson var en 

ovanlig  företagsledare,  utpräglat  intellektuell  och  med  en  stark  känsla  för  släkten  och 

traditionerna.

   Under en period då industriledarna började retirera från det politiska fältet, försökte han 

övertyga sina kollegor inom industri och handel att de behövdes på den politiska arenan. Han 

menade  att  de  behövdes  för  att näringslivets  åsikter  skulle  få  genomslag  i  de  politiska 

besluten. Samhället grep allt djupare in i företagens och den enskildes arbetsvillkor med lagar 

och förordningar, dirigering och kontroll. Det gick därför inte, ansåg han, att isolera sig i sin 

borgerliga gärning.  ”Våra uppgifter  sluta icke vid arbetsplatsens  dörr”.(Se H Nordensons 

arkiv) Många spelregler beslutades i de politiska arenorna. Egenintresset var en orsak till att 

industriledarna  behövde  delta  i  politiken.  Ett  blomstrande  näringsliv  behövde  politiskt 

arbetande företagsledare. Även i vidare mening avgjorde politiken hur samhället kommer att 

se  ut  ”i  vilket  vi  och  efter  oss  våra  barn  skall  bygga  och  bo”.  Därför  kunde  ingen 
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ansvarsmedveten  medborgare  ställa  sig likgiltig eller avvaktande till  dessa problem. 

Skulle näringslivets män kunna påverka den politiska utvecklingen måste den ägna politiken 

ökad  uppmärksamhet  och  göra  det  planmässigt  tillsammans  på  bred  front  för  att  hävda 

borgerlighetens kollektiva intressen. Han föregick själv som gott exempel då han valdes in i 

Första kammaren 1938 på ett av högerns stockholmsmandat. 

   Harald Nordenson var en av näringslivets centralfigurer under samförståndsåren men också 

en av de hårdaste motståndarna mot socialdemokraternas efterkrigsprogram och den kanske 

allra tydligast formulerade kritikern av planhushållningsidéerna. Nordensons ställning inom 

högern  var  stark,  inte  bara  i  ekonomiska  och  industriella  frågor  utan  också  som  en  av 

partiordföranden Gösta Bagges närmaste rådgivare. 

     Harald Nordenson tillhörde den nya professionella företagsledartypen som gjorde entré i 

början av 1900-talet.  Företagsledare,  som till  skillnad från den gamla brukspatronen hade 

kompetens  och kunskap i  form av examina och yrkeserfarenhet.  Samtidigt var Nordenson 

genom sin värdekonservativa föreställningsvärld djupt nedsänkt i den patriarkaliska andan. 

Han representerade den äldre traditionen företagsledare som inte i första hand ville berika sig 

själv  utan  värna  om släktnamnet  och  företagets  långsiktiga  intressen.  Han råkade  själv  i 

motsättning med sin styrelse vid Liljeholmens Stearinfabrik AB vars övriga ledamöter enligt 

Nordenson var  mer  intresserade  av att  tömma företaget  på resurser  för egen vinning.  De 

representerade den nya mentalitet, som Hugo Tamm beskrev strax efter sekelskiftet, det vill 

säga aktörer på den finansiella marknaden – finanskapitalister och inte industrialister – som 

bara intresserade sig för att på kort sikt göra så stora vinster som möjligt. Företaget var inte 

lika intressant.

   Den patriarkaliska  strategin  dominerade,  liksom vid många andra svenska företag,  vid 

Liljeholmens  ännu  under  1930-talet.  Det  berodde  på  att  Nordenson  själv  hade  ett  stort 

aktieinnehav och därför kunde utöva kontroll över företaget. Patriarkalismen åskådliggjordes 

också av  att  Nordenson under  mellankrigstiden  bodde på fabriksområdet  och därmed  var 

ständigt närvarande för att kontrollera verksamheten. Under 1920-talet togs de första besluten 

att  avveckla  det  sociala  trygghetssystemet,  men  det  definitiva  brottet  skedde  först  med 

Liljeholmens  inträde  i  SAF 1938,  då  företaget  skrev  på  gällande  kollektivavtal.  Därmed 

kunde inte företaget längre tillhandahålla gratis  medicin och sjukvård eller  andra typer av 

stöd. Två stiftelser bildades därför vid företaget, en pensionsstiftelse och en personalstiftelse. 

Personalstiftelsen hade till uppgift att stödja arbetarna och deras familjer vid kriser och betala 

deras medicin och sjukvård samt ge bidrag till  resor och studier. Företaget skaffade också 

fritidshus som de anställda kunde vila upp sig i under semesterperioder. 
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  Nästa  utveckling  av  det  patriarkaliska tänkandet togs av Christian von Sydow. Den 

samarbetsinriktade men patriarkaliska industrihögern sökte med honom inte bara förhindra 

vad man menade var socialdemokratins socialiseringssträvanden utan sökte även finna en ny 

väg för hur patriarkalismen skulle kunna leva vidare. Denna nya väg var den industriella de-

mokratin.  Utifrån  ett  konservativt  perspektiv  innebar  industriell  demokrati  samhörighet. 

Högern hade  alltid  betonat  det  som förenade  olika  grupper  i  samhället  och med kraft  ”/

…/opponerat mot att klasskampsidéerna fått dra sina löpgravar genom det svenska  folket  

och  inom  vårt  näringsliv”, vilket  hade  förvandlat  de  naturliga  men  begränsade 

intressemotsättningarna  mellan  företagare  och  anställda  ”till  ett  svårforcerat  

taggtrådshinder”. (se C von Sydow arkiv,  Holmens bruk) Som vi tidigare noterat  spelade 

”Vi-känslan”  och ”bruksandan”  en central  roll  i  den borgerlige  patriarkens  tänkande.  För 

brukspatronerna innebar  detta  att  de anställda bands närmare till  företaget,  vilket  i  sin tur 

skapade ännu bättre företagsklimat och ansvarstagande. När högern såg industriell demokrati 

som en framgångsväg menade man att även den band de anställda närmare till företaget. Med 

industriell demokrati skulle de anställda få inflytande över tekniska och sociala frågor. Därför 

behövde företagen finna kanaler som underlättade för de anställda att lägga fram förslag på 

tekniska förbättringar. Informationsfrågan var därför av största vikt. För att ge de anställda en 

känsla  av medarbetarskap  krävdes  en fortlöpande information  från företagsledningen  som 

rörde det egna företaget inte minst  om ledningens planer för framtiden.  När det gällde de 

anställdas rätt att delta i företagsledningen var dock Högern och dess industrimän skeptiska 

då en företagsledare måste ha långtgående befogenheter för att kunna ta initiativ och handla 

snabbt, utan risk att hamna i tidsödande formaliteter. Dessutom var det betänkligt därför att 

det  skulle leda till  att  olika representanter  för samma part  skulle  hamna på båda sidor av 

förhandlingsbordet.(Hjelm J, 1999) 

   Christian von Sydow var VD för Holmens Bruks och Fabriks AB 1938-1964, VD i AB 

Förenade Yllefabrikerna och några andra bolag. Han representerade Högerpartiet i Riksdagen 

i AK 1961-1965. von Sydow var den industriman inom högern som under 1950-talet i olika 

sammanhang blev intimt förknippad med begreppet ”industriell demokrati”. En förklaring är 

möjligen att  frågan om branschråd och medbestämmande intog en central  plats  inom den 

utsatta  textilindustrin  under  1950-talet.  Här  talades,  till  skillnad  från  mer  framgångsrika 

industribranscher, mer om samråd och samförstånd och mindre om makt och bestämmande.  I 

sina memoarer beskriver von Sydow hur han vid olika industribesök tog starkt intryck av att 

alltför  många  chefer  undandrog  sig  sin  plikt  att  bemöta  ”sina  medarbetare  på 

verkstadsgolvet…med en vänlig  nick  här eller  en kort  gemytlig  pratstund där  och  alltför  
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sällan  visa  sig  på  arbetsplatsen”.  En arbetsgivare  fick  aldrig  glömma  att  det 

viktigaste var att  ha en god relation till  de anställda.(C von sydow, 1980 och Ericsson C, 

2002) Disponent Sydow framträdde själv i Holmens Bruks  medarbetares  minnesbilder som 

en idealisk industriledare.  ”Han var folklig och gick nästan dagligen omkring i bruket och  

hälsade på gubbarna. Tog dom i hand och frågade hur det var med hälsan och hur arbetet  

gick. Folk uppskattade enormt den där folkligheten och det var förvånande hur långt han 

kunde gå i det avseendet”.( Dominder C och Horgby B, 1997) Vid Holmens bruk utvecklades 

flera sociala anordningar som syftade till ökad trivsel och samhörighetskänsla. De anställda 

hade tillgång till  gratis  sjuk-  och tandläkarvård.  Här  fanns såväl  dag-  som veckohem för 

textilarbetarnas barn. Bruket ställde i ordning flera samlings- och klubblokaler, sportstugor 

och  idrottsplatser.  Bruket  hade  också  en  särskild  social  fond vars  avkastning  anslogs  till 

löpande utgifter för sjukbidrag, studiebidrag, semesterstipendier med mera för de anställda 

och deras familjer. 

    Christian von Sydow ansåg att 1946 års Företagsnämndsavtal viktigaste uppgift var att 

tjäna som murbräcka mot de murar som i alltför stor utsträckning funnits och i viss mån ännu 

finns mellan ledning och anställda inom industrin”. Företagsnämnderna gav arbetsgivaren ett 

forum där arbetarna kunde ”fostras” till ökad förståelse för företagens problem. von Sydow 

såg det som en industriledares uppgift att höja ”sina anställdas intellektuella standard” så att 

de kunde ta  till  sig och rätt  förstå  den information om företagets  verksamhet,  planer  och 

ekonomiska resultat som presenterades på företagsnämndernas möten. Via mötesplatser som 

företagsnämnderna kunde samverkan mellan parterna stärkas.  Arbetsgivare,  som han själv, 

hade i företagsnämnderna mött en arbetarklass som inte bara hade en god yrkesskicklighet 

utan  också  var  starkt  lojala  med  företaget.  Problemet  bottnade  i  det  bristande 

samhällspolitiska  ansvar  som  företagsledare  generellt  visade.  Framgångslinjen  låg  i  att 

etablera en förtroendefull relation till sina egna anställda vilken sammanhängde med trivseln 

på  arbetsplatsen.  Samråd  och  demokratiskt  umgänge  på  arbetsplatsen  skulle  skapa  större 

tillfredsställelse för arbetarna i företaget. Dessutom var det viktigt att företagsledare visade 

framtidstro och optimism och slutade med allmänt ”gnäll”. För att kunna angripa regeringens 

ekonomiska  politik  och  vinna  sympati  för  den  skulle  företagsledaren  genom goda  lokala 

”cases”  visa  de  anställda  hur  den  ekonomiska  politiken  i  det  ena  eller  andra  avseendet 

påverkade företaget. Den anställdes kunskap om företagets effektivitet, hans känsla av trivsel, 

trygghet och samhörighetskänsla med företaget påverkade inte bara produktionsresultatet utan 

även anhörigas och omgivningens uppfattning om företaget.  På så sätt  skulle menade von 

Sydow förståelsen för företagsamheten i landet öka. 
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   Genom att förespråka industriell demokrati kunde Christian von Sydow bygga vidare på 

det  samförståndstänkande  som  drev  mellankrigstidens  brukspatroner  att  satsa  betydande 

resurser på idrotten.  Det gemensamma var att  trivsel  och arbetsglädje  var begreppen som 

skulle  leda  fram  till  det  hägrande  målet  att  skapa  vi-känsla  och  öka  produktiviteten  i 

företagen.

   Under 1960- och 1970-talen fortsatte högern att arbeta för industriell demokrati utifrån sitt 

eget perspektiv. Erik Hovhammar var en av de ledande företagarrepresentanterna. Han var 

partiets företagsråds ordförande. Företagsrådet bildades i början av 1960-talet och hade som 

sin främsta uppgift att påverka företagarna att värna om högerns idéer. Hovhammar gick den 

långa  politiska  vägen.  Karriären  började  i  Nottebäckens  högerförening  i  Kronobergs  län. 

Därefter  blev  han  ordförande  i  HUF-distriktet  och  senare  även  medlem  i  partirådet  och 

högerns centrala företagarråd. 

   Enligt Hovhammar måste en företagare vara ”människovårdande och kunna ordna /det/  

trivsamt för de anställda”. Detta kunde åstadkommas med hjälp av bra lön, goda interna kom-

munikationer i företaget, bostäder och fritidssysselsättningar. Efter faderns död övertog Hov-

hammar 1947 bruksägar- och disponentsysslan vid Lindshammars Glasbruk. Detta bruk do-

minerade det lilla brukssamhället Lindshammar. I samband med övertagandet byggdes bruket 

om och moderniserades. De anställda som önskade fick bygga ett eget hem. Villorna var tre-

rumsvillor byggda i ett plan om 81 kvm och källare. Husen kostade 37 335 kronor, men den 

egna insatsen för arbetarna var inte större än 2 733 kronor ”och den ordnade bruksledningen 

om man gick in på kontoret och bad om det.” ( Ericsson C, 2002) Bruket ordnade också en 

modern  tvättstuga,  bastu  och  idrottsplats  för  de  anställda.  Det  uttalade  syftet  var  att  öka 

trivseln  och  stabiliteten  bland  de  anställda.  Idrottsplatsen  ”Bruksvallen”  byggdes  med 

förhoppning om,  vilket  inte  var  ovanligt  bland bruksdisponenter  i  samtiden,  att  föra  upp 

fotbollslaget högre upp i seriesystemet. Hovhammar engagerade också en spelande tränare, 

som skulle höja lagets kvalitet.

   Behovet av en samlingslokal där invånarna kunde träffas för möten, fester, bio och teater 

resulterade i att  Folkets Hus byggdes. Bygget finansierades genom att  fackets medlemmar 

gav 3 kronor i månaden och att bruket som motprestation gav den summa som motsvarade 

samtliga medlemmars månadsinbetalningar.  Hovhammar föreslogs som ordförande i bygg-

nadskommittén, "ett uppdrag jag gärna åtog mig, fast det kanske hör till ovanligheterna att  

en brukschef hamnar på en sådan post.” ( Se E Hovhammars arkiv) Även midsommar- och 

valborgsfirande  med  musik,  dans  och  förtäring  anordnades  av  bruket,  för  att  stärka 

bruksandan. Bruket hade, fram till 1986 då det övergick i norsk ägo, som mest 120 anställda. 
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   Hovhammar menade att företagsdemokrati ”i dess djupaste mening” inte kunde etableras 

annat än genom mänsklig gemenskap, respekt och hänsyn mellan anställda och företagare. 

Klart  är  att  denna gemenskap  kom på  undantag  i  ”den nödvändiga jakten  på effektivitet  

särskilt vid de stora företagen där man saknar en personlig ägare som själv arbetar aktivt i  

företaget”.  Däremot  ansåg  han  att  det  inte  fanns  några  hinder  för  företagsdemokratins 

genomförande i de mindre företagen. Det gamla brukssamhällets sociala åtaganden och nära 

relationer mellan företagare och anställda var fortfarande eftersträvansvärt för Hovhammar. I 

grunden handlade det om livsinställning och människosyn och att företagarnas uppdrag inte 

bara  var  att  skapa  ekonomisk  trygghet,  utan  också  visa  ett  ”/…/personligt  känslobetonat  

intresse  för  sin  personal”. ”Tillvaron  är  inte  bara  buisness” fastslog  han  i  en 

tidningsintervju, även om det var det som bruket ytterst skulle leva av. Han menade även att 

folket måste ha någonstans att ta vägen, behövde en miljö som var trivsam och som band det 

till arbetsplatsen på ett positivt sätt. ”Det var helt enkelt folket på landets rätt att ha det så 

drägligt som möjligt”. Enligt artikeln var Hovhammar ”brukschef, rådgivare, socialarbetare  

och den som har ett finger med i praktiskt taget allt som händer i det lilla samhället”. I en 

annan  tidningsartikel  samma  år  menade  Hovhammar  att  vi  strävar  efter  att  skapa  ett  

idealsamhälle här i skogen och tycker oss i viss mån ha lyckats.  Han menade att det rådde en 

god anda mellan företagsledning och anställda i Lindshammar. Ett mått på detta var att man 

aldrig behövt tillkalla någon ombudsman för förhandlingar. Alla uppgörelser hade skett inom 

bruket  i det bästa samförstånd. Han uttryckte sin glädje över att näringspolitiken kommit i 

förgrunden och att vinstbegreppet inte längre betraktades som något ”skumt”. Vinst var ju 

förutsättningen  för  att  företagets  och  de  anställdas  framtid  skulle  tryggas.  Det  var  ett 

livsvillkor  att  lönsamheten  förbättrades  för  de  små-  och  medelstora  industrierna  –  vilket 

Hovhammar, som nyvald riksdagsman, lovade att arbeta hårt för. Han lovade dessutom att 

arbeta för en lokalisering till mindre orter för att ”också därigenom kunna behålla en levande 

landsbygd”. I  intervjuerna  förde  han  även  fram  klassiska  konservativa  idéer  som  att 

familjelivet  behövde  en  renässans  för  att  ”återge  hemmen  deras  betydelse” samt  att 

ungdomen behövde uppfostras  i kristen etik. 

   I en annan artikel i Sydsvenska dagbladet skrev man att ”av  den faderliga tonen förstår  

man att han i Lindshammar är klockarfar som allt skall bestyra. I så motto lever den gamla  

patriarkaliska andan kvar.” I detta lilla samhälle fanns det ett servicehus med bank, post, 

motell, restaurang, bensinstation och varuhus, allt tillkommet på bruksdisponentens initiativ; 

en disponent som ”vet sitt ansvar och tar det allvarligt.”

   Hovhammars samhällssyn var inte ovanlig bland högerns företagare på 1950- och 1960-
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talen.  Även  om  patriarkalismen  som samhälleligt  styrinstrument  inte  längre  var 

användbart i så stor utsträckning, förekom fortfarande kvarlevor av patriarkaliskt tänkande. 

Man betonade både patriarkaliska välfärdsåtgärder och såg industriell demokrati – tolkad på 

sitt  eget vis – som en väg till  att nå framgång. En ideologisk figur i begreppet industriell 

demokrati  var  att  se  de  anställda  som  medarbetare.  Denna  strategi,  som  oftast  hade 

fackföreningsrörelsens stöd, innebar att de anställda skulle integreras i företaget – framför allt 

genom de anställdas kollektiva företrädare,  de fackliga organisationerna, som sågs som en 

likställd  part.  Detta  utgjorde  en  skillnad  jämfört  med  den  tidigare  patriarkalismen,  som 

byggde på ett system av individuella beroenden mellan patron och de anställda.

Summary

The formation of the Swedish bourgeois  public  began in the 1830th.  Until  late  nineteenth 

century the mail, upper middle class patriarch played a central role in this public. The relation 

between the patriarch and his subordinates was mostly a face-to-face-relation, build on the 

fatherly  social  and  economical  liabilities  of  the  patriarch  for  the  well-being  of  the 

subordinated, as long as the subordinated accepted the relation and did a good job. In the end 

of the nineteenth century the bourgeois public began to change. Now the women of the upper 

middle class also achieved a increasingly central role as symbolic consumers, philantropical 

actors and those who tightened the network relations.

   The progresses of the labour movement contributed to change the bourgeois public. The 

authoritarian patriarchs did not tolerate the competitions from the growing labour movement 

public. In the same time the breakthrough of the big enterprises diminished the possibilities 

for the individual industrialist to create a face-to-face-relation to his employees. Capitalistic 

market  relations  partly  substituted  the  patriarchal  relations.  The  conditions  also  changed 

because  of  the  democratic  processes  in  the  turn  of  the  century  and  the  breakthrough  of 

democracy  1918-21.  These  economical,  social  and  political  processes  forced  a  new 

negotiation  between the  bourgeois  and the  labour  public,  which contributed  to  make far-

sighted upper middle class patriarchs to rewrite the patriarchal contract with their employees. 

The good and punishing father, who subordinated his children, was replaced by a new upper 

middle class patriarch, who tried to overcome the class conflicts, by educating the workers in 

solidarity  and  fellowship  with  the  company  and  the  place  of  the  company.  The  relation 

between labour and capital became a condition of competition between the iron mills. The 

authoritarian patriarchs refused to acknowledge the labour movement. This started series of 

devastating  conflicts.  The educational  patriarchs  way of success  prevented  these  kinds of 
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conflicts.  Instead  they  created  a  concept  of negotiations  and  cooperation  over  classes. 

This is called “the spirit of the bruk” and shall be interpreted in the context of a bourgeois 

hegemonic position. 

   The third displacement of the bourgeois public occurred in the 1930th, when the labour 

movement public according to the successes in the elections reached the power of the state 

apparatus and began to create a welfare state. In that time the educational patriarchs policy 

overshadowed the conservative parts of the upper middle class. The bourgeois public and the 

labour  movement  public  began  to  cooperate  about  a  concept  of  rationalization  and 

economical growth, which could be transformed to social and political welfare reforms. This 

cooperation policy was further  developed during the 1950th by Christian von Sydow and 

other  patriarchs,  who  redeveloped  the  cooperation  concept  of  the  bruk  by  pleading  for 

industrial  democracy  –  a  concept  also  interpreted  according  to  a  bourgeois  hegemonic 

perspective.
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