Ett företags teknik
skiften
AGAs första 80 år
Av Ebbe Almqvist
Företaget Gasaccumulator, senare kallat AGA, startade 1904. AGA
tillsammans med SKF, Alfa-Laval och LM Ericsson är klassiska
exempel på svenska ”snilleföretag”, som grundades runt sekelskiftet
men redan före första världskriget var världsmarknadsorienterade.
AGA skiljer sig dock på ett avgörande sätt från de övriga nämnda
svenska företagen. Dessa har i huvudsak stannat vid ett eller ett fåtal
produktområden medan AGA med sitt system för fyrbelysning och
den därur framsprungna internationella gasrörelsen som ekonomisk
bas genomgått perioder med stark diversifiering. Sett ur dagens per
spektiv finns dock naturliga förklaringar till AGAs många teknik
skiften.
Inom fyrtekniken påbörjades genom Gustaf Daléns uppfinningar
av klippapparat och solventil en rationaliseringsprocess som i senare
tid fullföljdes med elektronikens hjälp. För ett företag som var inställt
på att leda utvecklingen av navigationsutrustning gällde det att ta det
naturliga steget mot produktion av radiofyrar. Blinkljus med klipp
apparat visade sig användbart även i signalsammanhang. Så startade
AGAs kedja av teknikskiften där utnyttjandet av en kombination av
tekniska kunskaper ledde till en rik produktflora. AGA blev ett
uppfinnarföretag, som under 50- och 60-talen visade sin mångsidighet
i ett ”produktträd”. Sambanden som ledde till att så många nya
grenar ympats in och andra ansats bort har nu historiskt intresse.

1898-1903
Bakgrunden
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Affärsidén som skapade AGA var utvecklingen av en av 1890-talets
stora innovationer: Acetylenbelysning, en ljuskälla med dittills
oöverträffade egenskaper för användning i städer, i hem och samlings
lokaler. Uppfinningen att framställa acetylen ur kalciumkarbid och
vatten gjordes samtidigt i USA (Willson) och Frankrike (Moissan). I

1. Gustaf Dalén (1869-1937)
utvecklade AGA till en
världskoncern.
Storföretaget AGA skapades av Gustaf Daléns uppfinningar. Som ung bonde och
mejerist uppfann han 1891 en mjölkfettprovare för att testa den levererade mjölkens
kvalitet. Uppfinningen visades för Gustaf de Laval i Stockholm. Denne hade nyligen
patenterat en liknande utrustning och imponerades av den helt självlärde Daléns
kreativitet. Dalén fick rådet att studera och hann på fem år ta examen vid Chalmers och
komplettera studierna med ett år vid ETH i Ziirich. Hemkommen fick han anställning
vid de Laval Ångturbin som turbinkonstruktör.
Då projektet misslyckades började Dalén intressera sig för acetylen som var ett annat
av de LavaLs arbetsområden. Han startade tillsammans med Chalmerskamraten Henrik
Celsing företaget Dalén & Celsing för att lansera acetylenverk för belysning. Dalén
började också tidigt att intressera sig för avancerad teknik inom olika områden av
samfärdsel bl a flygteknik och elektrifiering av järnvägarna. Han var en av garanterna
för ballongen ”Svenske” 1902 och var aktiv i styrelsearbete inom Svenska Aeronautiska
Sällskapet från denna tid och fram till 1920. Han var även delägare i Enoch Thulins
Aeroplanfabrik i Landskrona under första världskriget. Nyfikenheten på ny teknik och
uppfinnarförmågan bibehöll Dalén hela sitt liv trots att han blev blind genom en olycka
vid ”bonfire”-testning av en acetylenaccumulator 1912. Samma år blev han nobelpris
tagare i fysik.

Sverige greps Gustaf de Laval av nyheten och satsade på karbidtill
verkning i Trollhättan.
I slutet av 1800-talet hade Stockholm och andra större städer börjat
installera gasbelysning medan mindre orter fortfarande använde foto
genlampor. Företaget Svenska Carbid och Acetylen, som bildades
1899 av affärsmannen Axel Nordvall i Göteborg, arbetade på att förse
landsorten med acetylenbelysning.
Nordvall fick vid sekelskiftet kontakt med de franska vetenskaps
männen Claude och Hess och köpte 1901 patenträtten för Skandina79

2. I AGAs reklam under 50- och 60-talen visade ett ”produktträd” företagets
många produktområden. AGAs teknikskiften i historiskt perspektiv sam
manfattas här i ett liknande träd. (Industrigruppen Pharos såldes 1982.)
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vien för deras uppfinning ”acetyléne dissous” dvs metoden att lösa
gasen i aceton och fylla acetylenbehållaren med en porös massa för att
förhindra att explosioner utvecklas i gasen. Nordvall började också
samarbeta med Gustaf Dalén som konstruerat gasverk för framställ
ning av acetylen ur karbid i sin privata firma Dalén & Celsing.
Carbidbolaget fick teknisk hjälp av Dalén & Celsing och flyttade
1901 till Stockholm varvid Gustaf Dalén anställdes som överingenjör.
1904 ombildades Carbidbolaget till AB Gasaccumulator och startade
med 15 anställda i små lokaler i Järla utanför Stockholm.

1904-1905
Acetylen-

belysning
IntrodilCeras

Under den första perioden i Gasaccumulators historia utvecklades
acetylenbelysning för järnvägsvagnar, fordon och lokaler. Konkurrensen var hård inom belysningsbranchen och ständiga tidningsskri
verier om svåra olyckor med acetylen tillsammans med elektricitetens
frammarsch gjorde framtidsmöjligheterna osäkra. Dalén ville inte
binda sig vid acetylentekniken utan föredrog att arbeta som konsult
för Gasaccumulator.

3. AB Gasaccumulator startade 1904 med 15 anställda i Saltsjö-Järna. Bygg
naderna inrymde en liten verkstad och en fyllningsanläggning för acetylen.

4. Axel Nordvall, en av AGAs grundare, på en grundvattensboj.
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1905 kom den första stora utmaningen för det nya företaget. Det
svenska lotsverket hade i tre decennier varit föregångare i att skapa ny
teknik för fyrbelysning med speciell lyskaraktär. Överfyringenjör
John Höjer hade tidigare konstruerat fotogenbelysning med blinksys
tem i form av roterande speglar för fyrar. Han experimenterade 1902
med en lysboj med acetylenaccumulator men fann att en kontinuerlig
fyrbelysning med acetylen var för dyr i drift. Dessutom räckte inte
förbränningsvärmet från gasen till att driva rotationssystemet.
Lotsverket behövde en apparat som dels sparade den dyrbara gasen
och dessutom kunde ge olika fyrar skilda karaktärer. Dalén uppfann
då klippljusapparaten som kan ge mycket korta ljusblänkar. ”Dela
upp gasen i bubblor som får brinna en i taget.” Så tänkte Dalén och
lyckades experimentera fram varierbar ljuskaraktär och evighetslåga.
1905 var så den första hörnstenen i det automatiska fyrsystemet klar
och Gustaf Dalén lät sig nu anställas som överingenjör i AB Gasaccu
mulator. Blinkljus med acetylen kom att vara en av AGAs stora
produkter fram till andra världskriget.

5. En bojleverans 1909.

1906-1914
Fyrsystemet
tar form

6. AGA-klipp.

I f
7. Solventil.

Vr i dfc>»r-

8. Glödnätsbytare.

9. Linspendel.
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Med en gasbesparing på upp till 90 procent och flexibel fyrkaraktär
bibehölls Lotsverkets intresse för acetylen och Dalén kunde ägna sig
åt nästa problem. Gasaccumulatorerna enligt ”acetyléne dissous”patentet var inte explosionssäkra på grund av att hålrum bildades i
den massa som gasen var innesluten i. Efter en tids utveckling fann
Dalén en porös, keramisk massa med små kapillärer, som eliminerade
tidigare problem.
Men fyrar behöver ju inte lysa på dagen. Så kom 1907 den geniala
solventilen som tänder fyren på kvällen och släcker den i gryningen.
Ytterligare gasbesparingar fanns dock att göra genom att blanda gasen
med luft. I de stora havsfyrarna behövde man komma upp i största
möjliga ljusstyrkor. Där användes gasen i kombination med glödnät.
Optimal gasblandning med glödnät är en del acetylen på tio delar luft,
en mycket explosiv gasblandning. Dalén-blandaren som utvecklades
1909 blandade gasen utan explosionsrisk i rätta proportioner obero
ende av yttre förhållanden och gav även kraft till linsrotationssystemet. Fortfarande behövde dock de stora fyrarna tillsyn på grund av
att glödnäten brann upp. Då utvecklades 1916 glödnätsbytaren, som
fullständigt automatiskt bytte ett sönderbränt glödnät mot ett helt.
Med ett magasin av 24 glödnät kunde fyrarna lämnas utan tillsyn i ett
år.
På rörliga farkoster som fyrskepp och bojar fanns ett annat pro
blem. Om linssystemet följer farkostens rörelser kastas ljuset ömsom
upp, ömsom ned. Detta försökte man lösa med att tröga upp linssys
temets rörelser med en tung pendel. Då detta misslyckades på grund
av egensvängningar i systemet uppfann Dalén 1915 linspendeln, där
linssystemet har kardansk upphängning i sin tyngdpunkt, som med
dragstänger är förenad med en stabiliseringspunkt i farkostens rörel
secentrum.
Med dessa uppfinningar var målet nått: ”AGA-systemet” gav möj
ligheter till helautomatisk fyrdrift. Daléns uppfinningar kom snabbt
ut på världsmarknaden dels genom Lotsverkets kontaktnät och dels
genom AGAs tidiga etablering i USA. Konkurrensen på fyrområdet
kom främst från fyra håll, den tyska firman Pintsch, franska Barbier,
engelska Chance Brothers och den kanadensiska Willson. Den dri
vande kraften bakom AGA-systemets snabba spridning var Axel
Nordvall, nu försäljningsdirektör i Gasaccumulator, som hemförde
stora beställningar från utlandet bl a från Sydamerika, där han vistades
i två tvåårsperioder från 1910 och 1912.
Under storstrejksåret 1909 kom AGA i ekonomiska svårigheter.
Genom finansiering från det s k Lidköpingskonsortiet räddades före
taget och Dalén blev VD. Perioden som följde var kraftigt expansiv.

GASACCUMULATOR

AGA
Stadsgården
Stockholm.

Fyrar och Lysbojar,
Järnvägsvagnsbelysning, Järnvägssignaler,
Militärsignal lyktor,
Automobilbelysning,
Svetsnings- & Skärnings-apparater
för Dissousgas och Syrgas.

Svenska Aktiebolaget

Riks. 1724, 8824
wim. saoo

GASACCUMULATOR
11. AGA-annons 1911.

10. AGA-fyrvid
Panamakanalen.

1911 fick man i hård konkurrens ordern på fyrar och bojar för
Panamakanalen. Fabrikslokalerna räckte inte och man flyttade 1912
från Stockholm till ett nytt, stort område på Lidingö, som då endast
hade flottbro till fastlandet men hade en djuphamn lämplig för
uttransport av AGAs produkter. Antalet anställda var nu 150 per
soner.
AGA-aktien betalades nu 13 gånger och pressen talade om ”besin
ningslös hausse”. Dåvarande majoritetsägare sålde sina aktier och
Handelsbanken var köpare. Som styrelseordförande inträdde nu ami
ral Arvid Lindman som under två perioder 1906-11 och 1928-30 var
Sveriges statsminister. Lindman var ordförande tills han omkom i en
flygolycka 1936.

12. AGAs direktion 1918. Rolf von Heidenstam (sedermera VD i AGA
1937-50), Gustaf Dalén, Nils Westberg. Denna trio ledde AGAs utbredning
på nya marknader under 20 år.
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1912 anställdes Nils Westberg och Rolf von Heidenstam. De kom
att marknadsföra AGAs tillverkningar efter det att Axel Nordvall
lämnat AGA 1916. Uppgifterna delades så att Westberg hade ansvaret
för Central- och Östeuropa medan Heidenstam tog hand om övriga
världen.

Ljudbojar och
UndervattensSignaler

Fyrsystemet hade nu utvecklats till en världsprodukt, som löste navigationsproblemet vid god sikt. För att fungera i dimma måste däremot systemet kompletteras. Problemet bearbetades även av andra
företag, som använde sig av ljudsignalering eller trådlös gnistsignalering, en föregångare till radiotekniken.
1910 började AGA-bojarna kunna förses med apparater för ljudsig
nalering. Man använde en vissla eller klocka med lösa kläppar drivna
av bojens rörelser. En nyhet från AGA var att ge ljudsignalen en
säkrare funktion och bestämd karaktär genom att driva den med
komprimerad kolsyra.
1913 infördes undervattensklocksignalering från fyrar, fyrskepp
och bojar. AGA använde en kolsyredriven klocka monterad på 3-4
meters djup. Mottagningen skedde på samma djup som sändningen
med mikrofoner på fartygets båda sidor. Genom att förhållandet
mellan ljudets hastighet i vatten och luft är ca 4 gånger kunde en
kombination av luft- och undervattenssignalering användas för att i
dåligt väder bestämma avstånd och riktning till en fyr.

13. Den första järnvägssigna
len med AGA-blinkljus vid
Västerås 1908.
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14. Blockhusuddens fyr blev en symbol för begreppet ”AGA-kvalitet”. Från
installationen 1912 till elektrifieringen 1979 fungerade fyren utan repara
tioner.

För automatisk funktion vid klockbojar som drivs med komprime
rad kolsyra konstruerade AGA efter en amerikansk idé en ”dimventil” analog med solventilen. Dimventilen lanserades 1923 och utnytt
jar förhållandet att människohår töjer sig i fuktigt tillstånd. Fuktdetektorn utgjordes av ett tiotal halvmeterlånga hårstrån spända över en
träskiva.

Järnvägs
signaler

Klippapparaten i kombination med acetylenljuset kom att få stor
betydelse för den tidiga utvecklingen av järnvägssignaler där man
tidigare använt fast ljus i olika färger. 1908 installerades första signa
len och vid krigsslutet 1919 hade man sålt ca 6 000 varav 3 400 i
Sverige.

Svetsning och
skärning

Gassvetsning med acetylen/syrgas, som Gustaf Dalén 1902 visade för
första gången i Sverige fick snabbt genomslag inom verkstadsindu
strin. 1906 togs den upp på AGAs program och användes då bl a vid

15. AGAs första svetsskola startade 1916. Här fick de som köpte svets- och
skärapparater lära sig använda dem. Verkmästare Palm (till höger) ledde
undervisningen.

bojtillverkningen. Från 1910 utvecklades skärningstekniken. AGA
byggde syrgasfabrik på Lidingö 1914, startade svetsskola 1916 och
har sedan dess haft svetsmarknaden som stabil kundgrupp. Svets
ningen kom dock att spela en liten ekonomisk roll i företagets verk
samhet fram till 1920-talet. Tyngdpunkten fram till dess låg på till
verkning och försäljning av acetylenutrustning för belysning - där
fyrbelysning var hjärtebarnet.

1915-1928
AGA-produkter erövrar
Världen

I augusti 1914 började första världskriget. Krigsperioden medförde
problem för det unga AGA-företaget genom att Sverige avskars från
en del råvaror och underleverantörer och genom att exporten mins
kade drastiskt. Den innebar också nya möjligheter genom kol- och
petroleumbristen. Acetylenet kunde ju framställas lokalt ur karbid
och fick nu överta en del av marknaden för petroleumbelysning.
Exportbortfallet kom mer än väl att kompenseras av inhemska

beställningar av bl a belysning och svetsutrustning. Det största pro
blemet för AGA var att man avstängdes från de tyska och amerikan
ska företag som levererat speglar och linser till fyrarna och reflektorer
till militära strålkastare. Genom att köpa in sig i Elmeverken som
framställde råglas och inrätta ett glassliperi på Lidingö 1916 klarade
man fyrleveranserna. AGA började från 1918 även tillverka biograf
gaslampor för syre/acetylen och filmprojektorer avsedda för landsor
ten, där många platser fortfarande saknade elektricitet.
1915 fanns AGA-företag i sju europeiska länder samt i USA och
Brasilien. På grund av den efterfrågan på acetylen för fyrar, belysning
och svetsning som skapades under krigstiden bildades fram till 1928
dotterbolag i ytterligare 17 europeiska och latinamerikanska länder
för tillverkning och försäljning av acetylen.

AGA-bilen

För att kunna marknadsföra AGAs produkter på de tyska och öster
rikiska marknaderna hade AGA 1914 etablerat Autogen Gasaccumu
lator, ett tillverkande bolag i Tyskland. Detta företag hade vid krigs
slutet ca 1 000 anställda och tillverkade även vapendelar för den tyska
armén. Då kriget tog slut och marknaden för företagets produkter var
liten slog man sig 1919 på masstillverkning av en liten, enkel person
bil. Idén var god men den ekonomiska verkligheten och konkurren
sen blev för kärv. 1925 försökte AGA avyttra företaget och skrev
avtal med Stinnes bilimperium. Efter mer än 8 000 tillverkade bilar
tvingades sedan företaget avveckla efter Stinnes’ konkurs.

16. AGA-bilen 1921. ”En
jätte i prestanda, en dvärg i
förbrukning.”
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17. AGA-bilen, här modell 1924, var tänkt att bli Europas första folkvagn.
Den svenska Thulin-bilen tillverkades på licens från tyska AGA.

Lux

Ett hot kom också från inhemsk konkurrens. Företaget Lux som
bildades 1901 hade växt sig stort genom tillverkning av fotogenkök
och fotogenlampor och vunnit framgångar med en beställning av
fyrar för Suezkanalen. Ca 1910 fick man en vikande marknad för
fotogenbelysning på grund av elektricitetens konkurrens. Man hade
börjat tillverka dammsugare och som utlandsförsäljare anställt Axel
Wenner-Gren. Genom kriget förlorade Lux sin starkaste nisch och
var på väg att börja konkurrera med acetylenbelysning och en klipp
apparat på utlandsmarknaden. När detta kom till Daléns kännedom
lyckades denne köpa in konkurrenten 1916. Hotet mot AGA-belysningen var avvärjt och redan 1918 kunde Dalén sälja hälften av
Luxaktierna till Wenner-Gren och därmed gå samman med dennes
egna dammsugarföretag Elektron varur Elektrolux bildades 1919.
1923 övertog Wenner-Gren AGAs övriga aktier i Lux.

RadioUtveckling

Trådlös gnistsignalering hade i början av 1910-talet blivit intressant
för navigation i dåligt väder. AGA gjorde försök med samtidig Ijud-

18. Gnistsändare a) och kristallmottagare b) för flygplan 1916.
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och gnistsignalering från klockbojar och 1915 anställde Dalén en
grupp radiotekniker för utveckling av ”gnist” vid AGA. Radioröret
var ännu inte tillgängligt i Sverige. Utrustningen var batteridriven:
gniststräcka och kristallmottagare. 1916 gjordes försök med pejling
och signalering från flygplan till en markstation vid arméns flygavdel
ning. Trots lovande resultat avbröt dock AGA denna utveckling för
att återuppta den 1922. Först 1932 såldes de första flygpejlutrustningarna.

Svenska
Radio AB

1919 startade AGA tillsammans med LM Ericsson och ASEA ett
särskilt bolag, Svenska Radio AB, för utveckling och tillverkning av
radiomateriel (bl a elektronrör). Man började sända program från
1922 och försökte få koncession på den svenska rundradions pro
gramverksamhet. I och med rundradions start 1925 spred sig radioin
tresset till den stora allmänheten och behovet av materiel och radio
mottagare tog dittills oanade proportioner.
1927 splittades samarbetet inom Svenska Radio AB och AGA
lanserade Europas första nätanslutna radiomottagare med inbyggd
högtalare. För att snabbt kunna utvidga sin radioavdelning köpte
AGA 1928 Baltic Radio som under 1920-talet sålt radiobyggsatser,
superheterodyner och kortvågsmateriel.
Baltic AB hade tillverkat mejeriteknisk utrustning sedan 1903.
Under efterkrigstiden fick företaget ekonomiska problem. Efter
rekonstruktion tog man upp försäljning av radiobyggsatser från USA
och senare egen tillverkning av rundradiomottagare, kortvågsstatio-

ur bekvämt
är det ej att ha hela radio»
anläggningen i en enda appa»
rat utan besvärliga batterier!

AGA RADIO*
apparater för nätan*
slutning taga all ström
DIREKT FRÅN
BELYSNINGSNATET.
De anslutas till en vägg*
kontakt på samma sätt
som en vanlig elektrisk
bordslampa.
Mer än 2500 apparater
i bruk.

GASACCUMULATOR
STOCK HOLM.LIDINGÖ

19. Annons för Europas första nätanslutna radiomottagare 1928.
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20. Annons för AGAs flygfy
rar 1922.

ner och superheterodyner. 1927 dog företagets chef Lars Henrik
Kylberg hastigt och Baltics verkstäder i Södertälje brann ned. Ägarna
tvingades sälja företaget. Radiodelen övertogs av AGA och övrig
tillverkning köptes av Separator.
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Luftfyrar och
strålkastare

Lufttrafikens snabba utveckling i början av 1920-talet medförde nya
arbetsfält för AGAs belysningsteknik. Redan under kriget hade AGA
till de krigförande länderna levererat flyttbara klippljusfyrar för mar
kering av flygleder och flygfält.
1920 fick AGA en order på flygledsfyrar och flygfältsbelysning för
sträckan London-Paris och något år senare levererades ca 300 fyrar,
som med 5 km avstånd markerade nattsträckan Chicago-Cheyenne
på den amerikanska postflygrouten New York-San Francisco.
1921 hade AGA även utvecklat en med fyrlykta belyst vindindika
tor i ”T”-form för flygfält. Denna produkt fanns kvar på AGAs
program under 1940-talet.

Gatu- och
vägsignaler

Den hastigt ökande fordonstrafiken på gator och vägar medförde
bestämmelser som gav AGA en ny, internationell marknad för acetylenblinkljus.
1914-15 sattes de första AGA-trafikfyrarna upp i England och

21. AGAs vindindikator visade vindriktningen på
flygplatser både på a) dagen och b) natten.

USA. Myndigheterna i dessa länder insåg redan då att trafikolyckorna
ökade i så hög grad att något måste göras. I USA sålde AGA under
1920-talet 4 300 trafikfyrar.
I Europa var Sverige tidigt ute med bestämmelser om enhetliga
signaler och skyltar i trafiken. Den första automatiska signalen för
järnvägskorsning levererade AGA 1921 och fick strax därefter beställ-

22. Från 1923 försåg AGA de
svenska järnvägarna med
automatiska signaler vid väg
korsningar.
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ning på några hundra sådana för det svenska järnvägsnätet. 1925
införde AGA de första ljussignalerna (då kallade optiska poliser) på
Stockholms gator.
1931 kom Sveriges förordning om enhetliga trafikmärken över hela
landet. AGA hade 1925 patenterat en s k pyramidreflektor, ett optiskt
element bestående av ett massivt, i pyramidform gjutet glas, vars tre
bakre ytor är omsorgsfullt glattslipade. Ljuset från en ljuskälla inom
60° frontvinkel framför reflektorn återkastas. En del av de nya triangelvarningsmärkena försågs med denna typ av reflektorer medan andra
skyltar målades med reflekterande färg. Samtidigt kom krav på fordonsreflexer där AGAs ”kattöga” blev en välkänd komponent.

Värmeledningsradiatorer av plåt

Marknaden för gassvets ökade kraftigt under kriget. Åren efteråt blev
de lätta och behändiga plåtradiatorerna populära och började ersätta
tidigare gjutjärnsradiatorer. Tillverkning av plåtradiatorer visade sig
vara en lämplig svetsttillämpning. 1924 konstruerade AGA svetsmaskiner som kraftigt förbilligade produktionen och startade egen till
verkning. Denna gren utvecklades senare genom AGAs köp av Plåt
förädling AB i Helsingborg.

1929-1937
Elektrifie
ringen skapar
nya produkter

De tusentals vagns- och lokbelysningar som levererades av AGA blev
efterhand utbytta mot elektrisk belysning då järnvägarna elektrifiera
des under mellankrigstiden. Detta var en typisk utveckling, som
många av AGA:s produkter fick genomgå under 1920- och 1930talen. Då elektroteknikens utveckling möjliggjorde bättre konstruk
tioner hade AGA motsvarande elektriska apparater färdiga men inom
elektrotekniken mötte en mycket hårdare internationell konkurrens.
Så hände med signaler, fyrbelysning, flygfältsbelysning, strålkastare
m m. Övergången till elektriska signaler medförde behov av likriktare
och reläer. Från 1927 tillverkade AGA kopparoxidullikriktare.

Radio

Dotterbolaget AGA-Baltic AB bildades 1928 för att handha AGAs
tillverkning och försäljning av radio- och ljudfilmsutrustningar. AGA
inträdde nu på allvar i konsumentmarknaden, en medveten risksprid
ning som trots en svår startperiod gav företaget alternativa affärsmöj
ligheter då försäljningen av fyrapparater fick en nedgång under den
internationella depressionen 1931-33. AGA Radio satsade hårt på
nyutvecklingar inom radiotekniken och lanserade snart andra hem
produkter som radiogrammofoner och elorglar. I början av 1940-talet
hade man fått grepp om utlandsmarknaden och sålde efter kriget
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23. Trafikfyr på Kungsgatan i
Stockholm.

radiomottagare i ett fyrtiotal länder. Vid krigsslutet exporterades ett
stort antal FM-mottagare till länder som hade radiosändningar på
FM-bandet. Först ett decennium senare infördes FM-radio i Sverige.
1940 levererades AGAs första mobilradioanläggning på FM-bandet
till Göteborgspolisen. Snart växte marknaden för sådana system även
till bl a marinen, brandkårer, taxi, civilförsvar, kraftverk, gruvbolag
och järnvägsbolag.

Ljudfilm OCh
ljudsystem

Samtidigt som rundradion rekordsnabbt spred sig över Europa
utvecklades också ljudfilmstekniken. I USA kom 1926 tekniken att
införa en ljudkanal på filmresan. Ljudet hade tidigare spelats in på en
skiva som startades samtidigt med filmen. Svensk Filmindustri
önskade införa den nya tekniken men fann de amerikanska Ijudfilmsprojektorerna vara för dyra och komplicerade och anmodade AGA
att utveckla egen apparatur. Dalén hade redan 1911 ekonomiskt
bistått en svensk uppfinnare, Sven Berglund, som utvecklade Ijudfilmsteknik. AGA antog utmaningen och levererade redan 1929 de
första svenska ljudfilmsanläggningarna. AGA började också tillverka
högtalaranläggningar 1928. I slutet av 1930-talet hade hälften av Sveri
ges 3 000 biografer AGA-Baltics utrustningar och större delen av
svensk spelfilm togs upp med AGA-Baltics inspelningsutrustning.

AGA-spisen

AGA-spisen var en produkt som Dalén personligen engagerade sig
mycket i. Han fick själv idén till denna 1922 men inte förrän 1929 var
den färdigutvecklad. Genom att Lidingö inte fick stadsgas från Stock95

24. Daléns krav på AGA-spisen var att den skulle brinna ett dygn utan
tillsyn.

Holm skedde den mesta uppvärmningen där genom vedeldning. Dalén
fann att värmeutbytet i befintliga spisar var mycket lågt (6—7%).
AGA-spisen fungerar enligt den s k blålågeprincipen dvs rökfri för25. AGA-spisen i genom
skärning:
1. Temperaturstyrt spjäll
2. Spisgaller
3. Stor järnmassa
4. Värmeplatta ca 400°C
5. Värmeplatta ca 200°C
6. Stor järnmassa
7. Värmeugn ca 250°C
8. Värmeskåp ca 95°C

bränning. Dalén hade först svårt att övertyga sin styrelse att satsa på
denna udda produkt. Redan 1934 såldes spisen i alla fem världsdelarna
och tillverkades senare i ett tiotal länder. 1948 hade 100 000 AGAspisar sålts, mest i England. 1957 lades tillverkningen ned vid AGA på
grund av konkurrens med elspisen, men licenstagaren engelska Glynwed International, som tillverkar ca 2 000 spisar per år har rätten att
använda AGAs namn till 1992.

Radiofyrar

Radiofyrarna hade i början av 1930-talet blivit ett ovärderligt hjälp
medel för navigation i dimma. Omkring 1934 påbörjade AGA till
verkning av rundstrålande radiofyrar enligt Lotsstyrelsens direktiv
och även pejlmottagare för navigering efter dessa fyrar. De allra flesta
av de första radiofyrarna i nordiska farvatten var av AGAs tillverk
ning. Riktade radiofyrar för navigering med vanliga radiomottagare
tillverkades också av AGA.
AGA utvecklade även utrustning inom kortvågsradio. Redan 1934
levererades till Telegrafverket i Motala en 12 kW station och senare
till Grimeton och Karlsborg stationer på 40 kW vardera. Dessa statio
ner hade stor betydelse för Sveriges kommunikation med USA och
Sydamerika under andra världskriget då de användes för telegramtra
fik. AGA har även tillverkat olika slag av långvågs- och kortvågspejlanläggningar för civilflygets radiostationer.

Medicinska
gaser och
medicinsk
teknik

AGAs inriktning på komprimerade gaser hade medfört att en hel del
erfarenheter och specialkunskaper samlats. Inom olika medicinska
behandlingsformer började på 1920-talet syrgas att användas och ny
apparatur för narkos utvecklades. Lustgasen, som använts som
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27. AGAs kuvöser introducerades 1939.

bedövningsmedel på 1800-talet kom nu åter i bruk. 1930 började
lustgas importeras till Sverige. Med apparater för lustgasnarkos enligt
svenska läkares idéer startade utveckling av medicinsk teknik vid
AGA. 1936 påbörjade AGA tillverkning av lustgas och karbogen
(syrgas med ca 5 % koldioxid).
Spiropulsatorn (1934) var en kombinerad narkosapparat och respi
rator som först sövde patienten och sedan tog över ventilationen av
lungorna. Idén till denna apparat kom ca 1930 från docent Paul
Frenckner som kommit att tänka på att AGAs klippventil kunde
användas för övertrycksnarkos vid bröstoperationer.
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Sedatorn (1938) var en enkel lustgasnarkosapparat som fick stor
användning för smärtlindring vid förlossningar. Utveckling av kuvö
ser och syrgasterapi startade 1939. Några år senare konstruerades
AGAs första andningsapparater för dykare, brandmän och flygare.

1938-1947
Till försvarets
förfogande

När andra världskriget bröt ut och skar av Sverige från utländska
leverantörer ställdes en stor del av verkstadsindustrin till försvarets
förfogande. AGA fick genom sin erfarenhet av utveckling av navigationshjälpmedel, optik och svetsteknik i uppgift att tillverka bl a
flyginstrument för navigering, optiska instrument och svetsade vingkonstruktioner för stridsflygplan.

Gyron

De två första flyginstrumenttyper som AGA tillverkade var kursgyron och gyrohorisonter. Sedermera tillkom fjärrkompasser och radiopejl. Ett stort framsteg var då man lyckades kombinera induktionskompassen, kursgyrot och gyrohorisonten till ett instrument som fick
namnet kurshorisont. Dessa levererades i stort antal till Flygvapnet.
Efter kriget fortsatte AGA utvecklingen av flyginstrument och leve
rerade navigations- och kommunikationsutrustning bl a för flygpla
nen Draken, Lansen och Viggen. Från 1946 tillverkade AGA gyrokompasser.

Finoptik

Strax före kriget hade AGA konstruerat ett bombfällningssikte med
rörlig siktlinje, vilken påverkades och korrigerades av ett gyroskop.
Under kriget beställde försvaret sikten, avståndsmätare och kikare.
Dessutom fick AGA tillverka periskop till nya ubåtar på licens från
italienska Galileo, som inte kunde leverera under kriget. Nu krävdes
absolut bombsäkra lokaler. På så sätt tillkom AGAs bergsverkstad
1942. För den finoptiska tillverkningen importerades glasarbetare
från Småland. Den finoptiska utvecklingen fortsatte efter kriget med
tillverkning av bl a mikroskop, projektoroptik och glasögonlinser på
licens från Bausch & Lomb.

Nya produkter

Försvarsbeställningarna medförde att AGA kom att lämna den dittills
ganska strikta inriktningen på gastillämpningar, radioteknik och navigationshjälpmedel. Utvecklingen i stort skedde dock inom samma
kunskapsområden som tidigare: Navigationsteknik, gas- och svets
teknik, elektronik, medicin, optik och finmekanik.
En ny verksamhetsgren inom AGA kom 1947 då man efter kriget
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28. Under andra världskriget startade AGAs finoptiska tillverkning. Här ett
precisionsslipat objektivprisma för Saltsjöbadens astronomiska observatorium.

bestämde att tyskägda företag i Sverige skulle säljas. Batteriföretaget
Svenska Tudor bildat 1914 som dotterbolag till tyska industrier
utbjöds till svenska industrier och AGA blev ägare.

1948-1966
AGA ”uppfin
narföretaget”
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Under kriget hade ett ökat behov av gaser gynnat AGA. Acetylen fick
då nya användningsområden bl a för uppvärmning och lödning och

...och i dag
är AGA ett världsföretag med nitton
koncernbolag i Sverige, trettiosju
helägda dotterbolag i utlandet och
med totalt 12.800 anställda i kon
cernen. AGAs omsättning i fjol —
735 milj kr — fördelade sig på bl.a.
följande produktgrupper: gas 50%,
batterier 13%, radiatorer 12%,
elektronik 8%, radio/TV 8%, fyrar
3%. Siffran för fyrområdet, där
Gustaf Daléns snilleblixt en gång
tändes, är belysande för utveckling
en. Med sina konstruktioner lade
nämligen Dalén samtidigt grunden
till en svensk ”intelligensindustri”
som skulle komma att bli banbry
tande på många områden.

...och
uppfinnarandan leder
framåt
Tillverkningen av fyrmateriel har
under åren gett AGA en fond av
kunnande inom gasteknik, finmeka
nik, elektronik och optik. En unik
kombination av resurser som i Gustaf
Daléns uppfinnaranda har avsatt
tekniskt avancerade produkter inom
skilda områden. Hjärtlungmaskin,
geodimeter, värmebildkamera, ku
vös, revivator för att nämna några.

För varje år tycks vi svenskar få
svårare att konkurrera med låglöne
länderna när det gäller standard
produkter. Men vi kan hävda oss på
teknikens och kvalitetens område.
Vi kan exportera kunskap — ju mer
avancerad dess bättre — och där är
vi väl rustade på AGA!

Tiden
arbetar för

29. Ur AGA-annons 1958. Källa: AGA Nyheter.

som ersättning för brännoljor. På vissa marknader användes acetylen
som råvara för kemiska produkter t ex konsthartser.
Efter krigsslutet förändrades marknadsbilden för AGA. Gassvets
tekniken fick en växande konkurrens av nya elsvetstekniker, butan
och propån tog över en del av acetylenets bränngastillämpningar och i
många belysnings- och signaltillämpningar ersattes acetylen med
elektricitet. Dessutom förlorade AGA 26 acetylenfabriker, motsva
rande mer än en fjärdedel av den totala gasmarknaden genom att
företag i länder bakom järnridån nationaliserades.
Fyrarna hade med tiden blivit komplicerade system med olika
kombinationer av ljus-, ljud- och radiopejlutrustningar. AGA levere
rade kompletta utrustningar och var marknadsledande men omsätt
ningen var nu liten i förhållande till AGAs aktiviteter inom gas, svets
och elektronik.
Automatiseringen av fyrväsendet fortgick under 1940-talet. AGA
startade en ny epok genom att 1946 förse fyren Utgrunden med

För den allmänna tekniska utvecklingen i vårt
land är Aga en värdefull faktor. Svenskarna är
ett tekniskt begåvat folk och goda uppslag kom
mer ofta från personer, som inte har möjlighet
att omsätta sina ideer i praktiken. I många så
dana fall har Aga kunnat lämna tekniskt och
ekonomiskt bistånd, så att uppslagen kunnat vi
dareutvecklas och leda till fabriksmassig tillverk
ning.

AGA

den svenska
uppfinnings-

_____________ industrien
där dagens tekniska fantasier
bli morgondagens verklighet

30. Ur AGA-annons 1966.
Källa: AGA-Klipp Nr 5 1966.

fjärrstyrning via radio från fyrplatsen Garpen på 8 km avstånd. Allt
fler fyrar har elektrifierats men ännu på 1990-talet användes ofta en
acetylenbelysning som reserv med automatisk inkoppling vid elstopp.
Genom att tillväxtmöjligheterna på AGAs traditionella marknader
bedömdes vara låga gällde det att utnyttja även de nyförvärvade
kunskaper och erfarenheter som försvarets högteknologisatsningar
gett. AGA hade dragit till sig duktiga tekniker och attraherade även
externa uppfinnare. Efterkrigstiden präglas av att svensk industri hade
ögonen riktade mot USA, framtidslandet och dess teknikutveckling.
Affärsidén var att ta fram idéer och skapa nyttigheter före någon
annan. Så länge krigets verkningar dämpade den utländska konkur
rensen fungerade detta. AGA blev nu också i den egna reklamen
”uppfinnarföretaget”.
AGA utvecklade nu ett stort antal ”unika” produkter som kom
tidigt ut på marknaden. Några exempel:
Lödningsmetoden ”pinnlödning” för snabb fastsättning av kon
taktförbindningar på järnvägsräls. Eftersom elektrisk signalström
mellan kontakt och signal leds genom rälsen är det viktigt att en
kontakt med lågt motstånd åstadkommes. Svetsning och hårdlödning
hade tidigare visat sig vara otillförlitliga metoder.
Den talande radiofyren utvecklad ca 1953 graderar lufthavet i
kompassriktningarna från en flygplats många tiotals mil ut i rymden.
Genom att ställa in sin kommunikationsradio på fyrens UKV-våg
längd får flygaren i klartext riktningen till ifrågavarande flygplats.
Denna typ av radiofyr utvecklades även i USA och England. Huvud
argumentet var att minska antalet instrument en flygare måste ha
uppsikt över.
AGA sökte tidigt patent på den konstruktion som 1949 ledde fram
till dykutrustningen AGA Divator för rök- och vattendykning. Lätta
dykarutrustningar blev kända först under kriget, då de användes av

Tänkande skivbytare 1942
(Ansar)

Geodimeter 1953
(Bergstrand)
(Här modell 6 från 1964)

Hjärt-lungmaskin 1954
(Crafoord, Senning)

Thermovision 1965
(Lindberg, Malmberg)

Talande radiofyr 1953

31. Några ”unika” AGA-produkter. Teckning Teknisk Illustration.

italienska grodmän vid sänkningen av engelska örlogsskepp i Gibral
tar i september 1941.
Hjärt-lungmaskinen (1954) var då den kom en världsunik apparat
som möjliggjorde operation i blodtomt hjärta. Utvecklingen av denna
apparat leddes av prof Clarence Crafoord och docent Åke Senning.
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Längdmätningsinstrumentet Geodimeter, som konstruerades
vid AGA baserades på en avhandling av Erik Bergstrand 1946. En
ljuspuls sänds till en reflektor i andra änden av mätsträckan och
reflekteras tillbaka till en mottagare. Tidsskillnaden mellan mottag
ning och sändning ger ett mått på sträckans längd med en noggrann
het av ett par cm på 30 km. Som reflektor användes ett hörnprisma
med hög precision. Hörnprismat, som tidigare använts som reflektor
på trafikskyltar patenterades av AGA 1925.
En värmekamera baserad på mekanisk-optisk avsökning av infra
röd strålning med hjälp av ett roterande prisma konstruerades 1961
vid FOA. AGA utvecklade på denna princip AGA Thermovision
som började säljas 1965.
Labautomaten AutoChemist byggde på en apparatidé av Gunnar
och Ingmar Jungner. Man byggde en apparat, som automatiskt
utförde 24 fotometriska analyser på 135 patientprover per timme,
vilket motsvarar vad en labpersonal på ca 100 personer klarar manu
ellt. AGA blev 1965 delägare i AB Autokemi, som satsade på exploa
tering av apparaten. Den första enheten var stor och inflexibel och en
mindre variant, Prisma, utvecklades vid AGA Innovation på 1970talet.

Nya gastillämpningar

Under andra världskriget behövde man öka järn- och stålproduktionen. Syrgas började då användas för metallurgiska ändamål både i
färskningsprocesserna och masugnsprocessen. Efter kriget for
svenska metallurger till USA och fick ta del av där gjorda erfarenhe
ter. Resultatet blev att många svenska järnverk gick in för den nya

32. AGAs första tankbil för flytande syre 1951 markerar ett viktigt teknik
skifte i AGAs historia. Luftgaserna fick då en stor marknadstillväxt medan
efterfrågan på acetylen stagnerade. 3 000-literstankens emballagevikt är 1 500
kg. Vid transport av motsvarande gaskvantitet i gasflaskor väger emballaget
31 800 kg.
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tekniken. Behovet vid ett medelstort svenskt järnbruk var ca 2 000 m3
syrgas per dag, vilket vid leverans i gasform motsvarar ett transport
behov av 5-8 billaster per dag. Hanteringen av så stora kvantiteter
skulle bli dyr och besvärlig. Man insåg snart att nya, större luftgasfabriker och nya transportsätt behövdes för att tillgodose dessa behov.
Därför byggde AGA 1951 en fabrik på Lidingö för framställning av
flytande syre, baserad på en tysk anläggning avsedd för tillverkning av
V2-missilbränsle. Gasen transporterades nu till storkunder i tankbilar
och efterfrågan på luftgaser ökade snabbt. AGA tillverkade endast
små luftgasfabriker men behövde nu flera stora ”flytande”-fabriker.
Svårigheten att köpa sådana luftgasanläggningar av konkurrerande
gasbolag bromsade till en början expansionen på luftgassidan. Snart
kom även behov av kväve och argon från kemiska och metallurgiska
processindustrier. Därmed startade inom luftgasmarknaden en inten
siv utvecklingsfas där många nya tillämpningsområden skapades.
Trots att efterfrågan på acetylen ej längre ökade fanns nu goda till
växtmöjligheter inom gastekniken.
En ny storskalig användning av argon kom under kriget då argonbågsvetsning började användas för t ex svetsning av rostfritt stål och
aluminium. Argon användes som skyddsgas. Inom metallurgin kom
senare stora argonbehov i den s k AOD-processen för tillverkning av
rostfritt stål.

TV-utveckling

Radio—TV var en sektor man inom AGA förväntade sig mycket av.
En stor marknad öppnades omkring 1960. Närvaron på denna mark-

33. Tre TV-experter provar AGAs färg-TV 1952. Fr v Carl-Erik Granqvist,
elektronikchef, Hans Werthén, chef för TV-utvecklingen och Gunnar Dalén,
AGAs VD 1950-67 och Svenska Uppfinnareföreningens ordförande
1960-65. Foto Folke Hellberg, Pressens Bild AB.

105

34. AGAs TV-modeller
Mobil och Prisma med läc
ker design från början av
1960-talet. Designer:
Bengt Gullberg.

nad hade förberetts vid AGA redan då de första TV-provsändningarna i Sverige utfördes från KTH 1948. Snart därefter startade AGA
utveckling av TV-mottagare. 1952 demonstrerade AGA ett eget
färgTV-system baserat på amerikanska patent och 1954 påbörjades
serietillverkning av svartvita TV-mottagare.

1967-1969
Mot Vändpunkten
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Liksom i många andra svenska verkstadsindustrier i mitten av 1960talet fick även AGAs tekniker relativt fria händer att skapa nya idéer.
Listan på unika AGA-produkter blev med tiden ganska lång. Samti
digt fick konsumentsektorn radio-TV svår utländsk konkurrens.
I mitten av sextiotalet beslöt dåvarande koncernledning att AGAs
framtid låg inom högteknologi. Man gjorde stora satsningar på nya
produkter inom medicin och elektronik och inrättade 1968 en särskild
division, AGA Innovation, för forskning och utveckling. Men ekono
min inom högteknologiområdena gick i botten. Orsaken var bristen
på marknadstänkande.

35. Höjdpunkt och vändpunkt för AGA som uppfinnarföretag? 1969 place
rade Neil Armstrong en laserreflektor på månen med 100 hörnprismor
(AGA-patent) tillverkade av AGA-ägda Boxton-Beel.

Försöken att kombinera en allt mer komplex gasrörelse med en
starkt diversifierad verkstadsrörelse misslyckades. Det splittrade pro
duktprogrammet kunde inte klaras med en organisation där fortfa
rande gasen låg som bas. Splittringen på för många områden med
förde styrningssvårigheter som kulminerade 1970.
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1970-1983
Tillbaka
tlll gaSGn.
Det nya AGA

1970 blev Sven Ågrup VD i AGA. Ågrup formade en framtidsstrategi, som från 1981 fullföljts av nuvarande VD Marcus Storch. Företaget skulle koncentrera sin verksamhet på områden på vilka företagets
teknik- och marknadskunnande var starka nog att kunna skapa en
expansion internationellt.
Några år senare blev den påbörjade operationen ”tillbaka till
gasen” tydlig. Resurserna satsades på gasrörelsen och främst på luft
gaserna. Efterfrågan på svetsgasen acetylen hade stagnerat medan
marknaden för nya luftgasapplikationer växte med ca 20 procent varje
år. AGA kunde hålla sig väl framme inom dessa nya områden genom
att engagera AGA Innovation i applikationsutvecklingen. Samtidigt
pågick arbetet att avyttra för AGA udda eller olönsamma verksamhe
ter. Dessa försågs först med attraktiva produkter. Denna s k ”dress up
the bride”-strategi lyckades och många produkter som utvecklats
inom AGA lever nu ett lyckligt liv i ny miljö.
Gasverksamheten blev det viktigaste investeringsområdet från
denna tid. 1978 köptes Frigoscandia, tillverkare av djupfrysningsutrustning och verksamt inom fryslagring och frystransport. Företagen
Frigoscandia och AGA passar strukturellt bra ihop. Näraliggande
aktiviteter finns inom hantering och frysning av livsmedel. Frigoscan
dia specialiserar sig på mekanisk frysning medan AGA inriktar sig på
gasfrysning med flytande kväve.

DET NYA AGA.
Säger vi AGA, så säger du säkert fyrar.
Är det inte konstigt att ett företag så starkt för
knippas med uppfinningar som gjordes för 75 år
sedan?
Vi har egentligen ingenting emot det eftersom
vi fortfarande är världens största fyrföretag. Men
fyrarna svarar bara för ett par procent av vår nu varande tillverkning.
Så här ligger det till:
Sedan början av 1970-talet har AGA genomgått
en omfattande omstrukturering. Målet har varit att
koncentrera verksamheten till sådana områden
där vi har speciella möjligheter att hävda oss
internationellt.
Denna omstrukturering har inneburit att vi skurit
ner och avyttrat delar av vår tidigare verksamhet.
Sådana delar vi bedömt inte passar in i vår fram
tida organisation. Vi har velat samla våra resurser
till områden där vi redan är starka och har förut
sättningar att bli ännu starkare.
Dessa områden är:
Gas.
Svets.
Värme.
Så när du i fortsättningen hör vårt namn, vill vi
att du skall tänka Gas, Svets,Värme.

AGA
AGA AB, 18181 Lidingö.
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AGAs ”högteknologi”-företag inom elektronik och optik som bil
dade industrigruppen Pharos och värmedivisionen, som formerades
efter energikrisen 1973 såldes i början av 1980-talet. (Industrigruppen
Pharos såldes till Penserkontrollerade investmentföretag 1982 och
finns nu i Nobelkoncernen.)
Koncentrationen på gas medförde att man nu kom in i en oligopolmarknad där nyetableringar försvåras men stora expansionsmöjlighe
ter finns genom att sälja gasen tillsammans med ny, för kunden
lönsam teknik.
Tidigare var industrins produktutveckling i stort baserad på
enskilda individers uppfinnargeni. Numera åstadkommes uppfin
ningar i företag främst genom problemlösning i systematiska lagarbe
ten. AGA uppfinner fortfarande och liksom vid fyrsystemets till
komst är det lösningar på kunders problem som skapar tillväxten.
Så cirkeln är sluten. Efter en lång serie av teknikskiften är AGA åter
tillbaka vid sin kärnkunskap gasen. Ett utmärkt motto för den nuva
rande verksamheten skapades av Gustaf Dalén:
”Lös kundernas problem. Ge dem möjlighet till ökad lönsamhet,
säkerhet och kvalitet i sin verksamhet. Hjälp dem att införa ny, bättre
teknik.”
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A Company’s technological shift: AGA’s first 80 years
Summary

AGA which was founded in 1904, is one of the classic Swedish “geniusinspired companies”. In contrast to other companies of the same period,
AGA had a highly diversified production programme. AGA’s rapid growth
was the result of the inventor Gustaf Dalén’s development of methods for the
safe production of acetylene gas and its use as a source of illumination in
beacons and as a combustible gas in welding.
The “AGA-system” of automatic beacon illumination was sold worldwide
after the First World War. It was based on four of Dalén’s early inventions
—the so-called “clip apparatus” (Klippapparaten), the “AGA substance”
(AGA-massan), the “solar valve” (Solventilen) and the “Dalén mixer”
(Dalénblandaren). These were launched in the period 1906-09 and led to
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Dalén being appointed as head of AGA. 1912 was an eventful year. AGA won
a large order for a beacon system for the Panama Canal and moved to modern
premisses in Lidingö. For Dalén himself this year was one both of triumph
and tragedy. He was blinded in an accident and later received the Nobel Prize
in Physics for his epoch-making discoveries. Despite his handicap, Dalén
retained his inventive powers and headed AGA until his death in 1937.
The diversification which paved the way for AGA’s technological shift was
based mainly on the technical development within AGA’s key areas of gas,
welding and navigational technology. The beacons were supplemented with
sound and radio signalling which brought AGA into the development of
radio and later television. For the beacons and floodlights or searchlights
special lenses were required which led AGA to start its own grinding shop
which soon also produced projector optics. Acetylene which was used early
on in railway and highway signals, was soon competing with electricity in
intermittent light applications where AGA’s so called “electrical clip” (elklipp) was soon ready. The manufacture of equipment for gas welding and
gas cutting was supplemented by the development of welding machines for
the manufacture of Steel plate radiators. AGA’s competence in gas techno
logy created during the 1930s a new market niche in oxygen therapy and
anaesthetics which later led to developments in medical technology and
diving techniques.
When during the Second World War, Sweden was cut off from the supply
of foreign industrial products, a large part of workshop production was
turned over to defence work. For AGA, military orders in the fields of
electronics, optics, precision mechanics and gas technology, led to further
diversification. For 20 years after the end of the war, AGA’s own advertising
image was that of an “invention-led company” specialising in high techno
logy. In the 1960s, these products had to contend with fierce foreign competition. At the same time, the industrial gas sector expanded significantly.
At the beginning of the 1970s, AGA developed its future strategy. Investment was to be concentrated on those areas where the company’s technologi
cal and marketing skills were strong enough to produce an expansion internationally. This led to a return to gas as the basic product and other concern
enterprises in electronics, optics, medical technology and heat technology
were sold off. The circle was complete. After 80 years of technological
development, AGA’s activities are once more concentrated upon some of its
original areas of competence.

