
Galoscheri svensk 
storskaleproduktion

Av Folke Millqvist

Galoscher, härlett ur latinets gallicae (= galliska ytterskor), användes 
i Sverige redan under medeltiden. Då tillverkades de emellertid inte av 
gummi. De hade vanligen en ovandel av läder eller väv. Som skydd 
mot sörjan på leriga vägar var de försedda med höga sulor och klackar 
av trä. År 1763 erhöll skomakargesällen Barch ett tillverkningsprivile- 
gium för galoscher av detta slag hos Kommerskollegiet.

”Tag på galoscherna” ropade teaterordonnansen Sven Jonsson efter 
skådespelaren Lars Hjortsberg, när denne hals över huvud störtade 
från sin loge i Dramatiska Teatern, inrymd i det brinnande slottet 
Makalös år 1825. Själv brann Jonsson inne i ett fruktlöst försök att 
rädda de dyrbara galoscherna.

Så tidigt som år 1615 berättade F J Torquemada om indianer, som 
använde vattentäta gummiplagg och fotbeklädnader av gummi. Som 
läster synes de ha använt lera och trä. Ännu tidigare torde dock en 
sorts gummiskor ha funnit användning i Brasilien och Peru, varvid 
stundom de egna fotterna lär ha använts som läster. Den franske 
ingeniören C F Fresneau, som 1747 rapporterade om gummiträd i 
Franska Guyana, lät åt sig utforma ett par galoscher med hjälp av 
läster framställda av kartong.

Till USA inleddes under 1820-talet en import från Sydamerika. 
Sedan såldes galoscher under namnet Fabricas även i Europa. Den 
brittiska gummiindustrins store pionjär Thomas Hancock tog i liten 
skala upp galoschtillverkning år 1830 följt två år senare av amerikan
ska Roxbury, ett företag som hade en viss samverkan med Charles 
Goodyear.

I skydd av Goodyears patent igångsattes i amerikanska Colchester
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en produktion av vulkade galoscher, som även exporterades till 
Europa. I Edinburgh i Skottland startade Norris & Co år 1856 en 
galoschproduktion, som senare under namnet North British Rubber 
bedrevs i stor skala. Vid denna tid förekom såväl i Storbritannien som 
i USA en icke obetydlig produktion av galoscher i guttaperka.

I Dasdalus 1988 berättades om den dykardräkt med en enkel vatten
tät fotbeklädnad i gummi, som i Stockholm tillverkades redan 
omkring 1840 av Fahnehjelm. Där omnämndes också ett guttaperka- 
sulpatent tilldelat Kuntze 1869. I riksarkivets patentregister 
1835-1885 finns i övrigt endast några få mycket enkla konstruktioner 
av vattentäta skor. Skomakarmästaren O Grääs erhöll år 1846 ett 
patent baserat, som han själv uppgav, på utländska uppfinningar. 
Skorna hade en mellanläggssula av gummi och överdelen var bestru- 
ken med en gummilösning.

Guttaperkagaloscher från USA och Storbritannien började komma 
i bruk i Sverige mot slutet av 1850-talet bland förmöget folk. De 
kostade några kronor, vilket var mycket pengar på den tiden. Typisk 
är den slagdänga, som enligt Klas Olofsson betydligt senare med en 
udd mot överklassen sjöngs i trakten av Borås:

Herr Hammarström, herr Hammarström mä stövlar och kaloscher,
Du sum ja, ja sum du, så dansa vi mä toffler.

I Stockholms adresskalendrar från 1860-talet uppges ett antal repara
törer av galoscher och guttaperkavaror. Även gummiföretaget Kuntze 
på Drottninggatan, grundat 1869, åtog sig sådana reparationer.

Aktd ryskd Ledande i fråga om gummigaloscher i Europa var länge ett rysk-
gdloscher amerikanskt företag i S:t Petersburg (Leningrad), grundat 1860. Före

tagets röda triangel blev vida känd. Ett elegant rött foder gav extra 
uppmärksamhetsvärde. Det ryska företaget uppges på 1890-talet ha 
haft över 3 000 anställda, som tillverkade omkring 5 miljoner par 
galoscher per år, innebärande nära en fördubbling sedan 1885. I 
Stockholms utställningskatalog 1866 annonserade grosshandlaren 
Semmy Lamm om försäljning av dessa ryska galoscher. Samma år
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3. ”Äkta” ryska galoscher i bildannons 1886 (Ahnfeldt).

inflöt i Stockholms Adresskalender en annons om detaljförsäljning av 
ekiperingsfirman Wilhelm Widholm.

Ledande återförsäljare blev i början av 1870-talet firma John Levin. 
Denne avled med stor förmögenhet 1873, och verksamheten fortsattes 
av hans kompanjon, brodern Hartwig Levin. Från år 1880 fram till 
1909 skapade man ett imponerande ryskt galoschcentrum i anslutning 
till kontoret Västerlånggatan 38, en trappa upp. Omkring år 1882 
lanserades en reklamslogan, som länge fick stor genomslagskraft i 
marknaden - ”äkta ryska galoscher”. Specerifirman Axel Ffaglund i 
Stockholm tog upp denna slogan i en bildannons. Den användes 
också i Helsingborg i annonser under 1880-talet av firma August 
Nilsson (senare Olof Dahlberg). Ett förnämligt upplagt prisblad pre
senterades av firma Levin år 1885. Det blev sedan ett stilbildande 
mönster även för de svenska galoschfabrikerna.

I Hartvig Levins bouppteckning år 1892, bevarad i Stockholms 
Stadsarkiv, redovisades en miljonförmögenhet. Enda upptagna lager
varan var galoscher med 150 000:-. Där fanns även en mindre
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aktiepost i Helsingborgs Gummifabrik. Hartvig efterträddes av sonen 
Hugo, en dynamisk person full av oberäkneliga inslag.

Levin var emellertid inte ensam återförsäljare. I ett brev till Patent
verket meddelade grosshandlaren Oscar Labatt, att fyra handlare 
svarade för huvuddelen av försäljningen. De två övriga har förmodli
gen varit Ernst Söderberg och J A Asplund.

En märklig varumärkesregistrering skedde 1893 då först Söderberg 
och strax därefter Labatt med den förres medgivande erhöll inregi
strering av det ryska företagets märke med företagsnamnet i rysk text 
och med triangeln och den kejserliga ryska örnen. Syftet var uppen
barligen att tillskapa ett duopol med sikte på utmanövrering främst av 
Levin. De nödgades emellertid trots sina protester att efter en tid 
begära, att märkena skulle avföras. Förmodligen var det Hugo Levin, 
som motagerat.

En ny varumärkesstrid uppstod strax därefter mellan Levin och 
Helsingborg. Henry Dunker berättade på äldre dar, att vid beställ
ning i USA av en märkningsvals hade som prov för märkets placering 
medsänts en rysk galosch. Följden blev emellertid, att triangeln kom 
med i märket. Triangelns ryska text torde man ha graverat bort, vilket 
förklarar den klumpiga svarta trekanten. Märket registrerades i 
november 1894. Märkning av galoscher igångsattes omedelbart.

Hugo Levin gick omedelbart till attack. Förmodligen med hänvis
ning till resultatet av den förra varumärkesstriden lyckades han få en 
fullmakt av Dunker. Denna gav honom rätt att draga tillbaka märket 
och tom att i eget namn inregistrera ett märke innehållande Helsing
borgs firmanamn. Följden blev, att samtidigt som märket drogs till
baka, inregistrerades exakt samma märke i Hugo Levins namn. Levin 
erhöll ett brev från det ryska företaget med ampla lovord för sina 
insatser. Däri omnämns att ryssarna godkänt Helsingborgs förslag att 
på de stämplade galoscherna göra en överstrykning med korsstreck. 
Levin uppmanades vidare att i eget namn söka inregistrera ett märke. 
Detta skedde genom att i Helsingborgsmärket enbart byta ut firma
namnet och i ett märke sätta in Russian American Company och i ett 
annat John Levin & Co. Med förvåning synes man på Patentverket ha 
iakttagit hela detta spel och tillskrev Helsingborg.

Utan någon belastning längre av utlevererade ”felstämplade” galo
scher lyckades Dunker att få Levin att återtaga det inregistrerade 
Helsingborgsmärket. Säkerligen medverkade denna affär till att 
skärpa den misstänksamhet, som sedan blev ett utmärkande drag hos 
Henry Dunker. För Levin synes det hela ha resulterat i att han en tid 
därefter utsåg till generalagent för det ryska företaget. Uppenbarligen 
är det för övrigt samme Hugo Levin, som tecknade 20 aktier i 
Gislaved år 1895, blev revisor 1897 och 1899 styrelseledamot och till 
slut för en kort tid VD under 1902.
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5. Prisblad för ryssarna 1885 blev mönster för de svenska fabrikerna (Kung
liga Bibliotekets avd okatalogiserat).



Treugolnik och 
Prowodnik

Trevande 
planer i 

Helsingborg 
och Gislaved

6. Johannes Erik- 
son (privat).

7. Jörg Gunnerud 
(privat).

I Sverige arbetade det ryska företaget med det osedvanligt långa 
namnet ”Aktiebolaget för import av gummivaror från rysk-ameri
kanska kompaniet i S:t Petersburg”. Från år 1909, då ny agent till
trädde, moderniserades uppläggningen med hårdare styrning från 
Ryssland. Varumärket Treugolnik (triangeln) lanserades, och blev 
den gängse företagsbeteckningen.

Tillkomsten av svenska fabriker minskade inte avsättningen för det 
ryska företaget. Deras försäljning hade under 1890-talet efterhand 
ökat till över 500 000 par, mao en fyrdubbling sedan det tidiga 80- 
talet. Från år 1902 inleddes emellertid i rådande svenska överkapaci- 
tetssituation en stagnation. Även efter det ryska sammanbrottet 1918 
levde företaget märkligt nog kvar i omkring 10 år, förmodligen med 
importvaror från andra länder.

År 1888 startades i Riga den Rysk-Franska Gummifabriken Pro
wodnik. I något mindre skala fick även denna fabrik i gång en export 
till Sverige främst via huvudförsäljaren, den nyssnämnde Labatt.

Inledande diskussioner om ett galoschprojekt fördes år 1888 i Flel- 
singborg av hamningeniören Johan Dunker och några vänner. Det 
dröjde dock innan projektet realiserades. Till Gislaved återkom vid 
denna tid från USA bröderna Carl och Wilhelm Gislow. Där hade de 
arbetat på en galoschfabrik i Naugatack och träffat samman med en 
norrman Jörg(en) Gunnerud, som hade ett kvalificerat arbete vid en 
kalander. Tillsammans enades de tre om att i Gislaved söka starta 
Skandinaviens första galoschfabrik. En gammal kvarn jämte tomt vid 
Nissan inköptes år 1889. Projektet stupade emellertid på bristande 
finansiella resurser. Gunnerud begav sig då på en rundresa till vatten- 
fallsägare i Norge. Överallt möttes han av ett kompakt ointresse. 
Djupt besviken dök han upp i Kristiania (Oslo) i januari 1890. Av en 
slump sammanträffade han på ett hotell med en svensk industriman, 
Johannes Erikson, chef för Rydboholmsbolaget, ett bomullsväven 
utanför Borås. Erikson kunde snabbt intresseras för en samverkan.

Hur stor var marknaden? Gunnerud uppskattade den till 800 000 
par/år i Skandinavien - Sverige och Norge befann sig ju i union. 
Inbördes rådde tullfrihet, medan vardera landet hade sina egna yttre 
tullar. På galoschområdet hade de ungefär samma vikttull, motsva
rande ca 20 % på värdet. En produktion borde i första hand kunna 
inriktas på 250 000 par årligen.

Även i Stockholm uppgavs ett projekt vara på gång. Grosshandla
ren J A Asplund skrev något senare till Johannes Erikson, att han 
tillsammans med två affärsvänner tänkte starta en fabrikation. Efter
som han fått vetskap om Viskafors planer, ville han föreslå ett samar
bete. Som villkor uppställde han, att ett samarbete skulle inledas med 
ett ryskt eller tyskt företag. Erikson svarade snabbt. Det ryska företa
get skulle säkerligen begära en orimligt hög royalty, och tysk fabrika-

5 - Dardalus 1989/90
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Viskafors 
först i gång

tion kunde bäst karaktäriseras som ”schlecht und billig”. Under 
mottot ”hellre konkurrens än förlust av handlingsfrihet” avböjdes ett 
samarbete. Att döma av Hartvig Levins bouppteckning 1892 hade 
denne en nära förbindelse med Asplund. Var det hela kanske bara en 
spionkontakt?

Redan någon vecka efter sammanträffandet i Kristiania dök Gunne
rud upp i Rydboholm. Vid Svaneholm, strax sydväst om Viskafors, 
ägde Rydboholm en nedlagd mollskinnsfabrik. Efter besiktning 
befanns den lämplig. Därvid bortsågs från att läget i en brant mellan 
Viskan och landsvägen var väl hopklämt för en växande fabrik. Trots 
att läget alldeles invid ett vattenfall redan efter ett par år inte längre 
innebar någon avgörande teknisk fördel, har lokaliseringen bibehållits 
genom åren.

Läget ett par kilometer från Viskafors station på linjen Varberg- 
Borås bedömdes som förmånligt, även om vägen dit var mycket 
backig och i uruselt skick. Omlastning måste ske i Borås, eftersom 
fortsättningen till västra stambanans Herrljunga ännu var smalspårig. 
Där tillkom ytterligare en omlastning. Telefonledning fanns mellan 
Borås och Rydboholm. På järnvägsbolagets telegrafstolpar fick man 
tillstånd att draga fram en ledning till Viskafors. Problemen var 
synnerligen besvärliga alltjämt vid sekelskiftet, särskilt vid transport 
från järnvägsstationen av tunga valsar för gummibeklädnad i fabriken.

Den 14 april 1890 samlades ett antal intressenter till ett konstitue
rande möte. Det nya bolaget skulle tills vidare drivas i Rydboholms- 
bolagets regi med Johannes Erikson som disponent. En nära släkting 
Hjalmar Hallin blev sammanhållande för bokföring och kontorsad- 
ministration och Gunnerud ledare för fabrikens uppbyggnad. En

8. I april 1890 begav sig Gunnerud till Ryssland (Rydboholm i Gbg lands
arkiv).
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bolagsordning blev stadfäst den 7/8 1890 från vilken tidpunkt breven 
signerades Skandinaviska Gummiaktiebolaget. Så småningom blev 
emellertid Viskafors den gängse beteckningen.

Rysk Gunnerud insåg betydelsen av att rekrytera branschkunniga ryska 
arbetskraft arbetare. Uppenbarligen hade han redan etablerat vissa ”spionkon

takter”. Med hjälp av handelsfirman Carl Almqvist i S:t Petersburg 
kom Gunnerud i förbindelse med Semeon Baranoff. Denne hade i 15 
år arbetat i det rysk-amerikanska gummiföretaget och därvid under 
senare år tjänstgjort som biträde till förmannen i blandningsavdel- 
ningen. Baranoff utlovade, att han kunde skaffa fram blandningsre- 
cept jämte uppgifter om maskiner mm.

Baranoff kom över till Rydboholm i juli 1890 men återvände snart 
för att ordna med de övriga ryssarnas resa. Plötsligt var han helt 
försvunnen för svenskarna trots det kontrakt, som hade ingåtts. Inte 
nog med detta, plötsligt avled Carl Almqvist på ett mystiskt sätt. 
Vidare måste Gunnerud bittert konstatera, att de överlämnade recep
ten var helt värdelösa. De hade kunnat anskaffas ”i en droghandel”. 
Uppenbarligen hade Baranoff hela tiden fört ett fult dubbelspel. 
Fabriksplanerna fördröjdes kraftigt. Snabbt lyckades emellertid Gun
nerud engagera en ny man. August Sirak kom från Riga med dess 
nygrundade stora fransk-ryska fabrik, Prowodnik. Sirak med hustru 
jämte ett par arbetare, ungkarlar eller gifta med galoscharbeterskor, 
överflyttade till Viskafors. De tvingades gå sysslolösa i mer än ett 
halvår.

9. Viskaforsfabriken 1905 (Sveriges Handel och Industri).



Maskiner och Vid sidan av den utländska arbetskraften blev maskinanskaffningen 
råvaror Gunneruds viktigaste uppgift. Den första maskinbeställningen, en 

sul- och ovandelskalander, placerades hos Birmingham Iron Foundry 
i USA. För blandningsutrustningen liksom ytterligare två kalandrar 
vände man sig till Francis Shaw i England. En 4-valskalander, beställd 
hos Robinson i England, fick snabbt porer i valsarna, vilket kraftigt 
minskade kapaciteten. Inte heller blandningsutrustningen fungerade 
tillfredsställande. Flastigheten blev betydligt lägre än vad Gunnerud 
räknat med.

Anskaffningen av rågummi över London via Göteborg skapade 
inga större problem. Bomullsväv kunde enkelt beställas i Rydboholm. 
Efterhand uppnåddes goda resultat även med yllevävar från Malmö 
Ylle. August Claesson i Uddebo i Viskafors närhet blev efter uppträ- 
ning en pålitlig leverantör av trikåfoderväv.

Läster Problemen med lästanskaffningen underskattades av Gunnerud.
Först vid årsskiftet 1890-91 erhölls kontakt med Carl Lundbom, 
skolästfabrikant i Lund. I slutet av januari deltog Gunnerud själv i 
framtagandet av modeller först i trä och sedan i gips. Beställningar av 
metallgjutna modeller blev resultatlösa, eftersom engelsmännen 
endast accepterade en uthyrning av modeller för vilka äganderätten 
behölls i England. Till slut fick man efter vissa inledande besvärlighe
ter Husqvarna Vapen som huvudleverantör. Med ett sortimentsbehov 
för alla storlekar och med en jämförelsevis lång omloppshastighet i 
arbetsprocessen krävdes ett stort antal läster. Lästfrågan blev länge en 
tyngande fråga.

Leveransplanerna försköts först till midsommar och därefter till 
nyår 1892. Äntligen gick de första provleveranserna dagen före julaf
ton. En ganska aktiv försäljning drogs i gång. Fördelaktiga rapporter 
strömmade in om att galoscherna var lika bra eller kanske bättre än de 
ryska. Glädjen blev kortvarig. Typiskt var den varuretur i mars 1892, 
som skedde till Rydboholm, som alltjämt svarade för kontoret. Claes 
Håkansson, handelsman i Kalmar, klagade på de sprickor, som upp
stått i lackeringen. Dessutom hade han fått ”facon B med bred tå”. I 
Kalmar var emellertid endast galoscher med spetsig tå gångbara. 
Håkansson hade under vintern sålt 2 000 par ryska galoscher utan att 
ha fått en enda reklamation.

Gunnerud Under 1892, som hade inletts helt lovande, kom den totala försälj- 
avlider ningen inte upp till mer än 38 000 par på grund av problem med 

ytfinishens hållbarhet.
Gunnerud avled plötsligt i juni 1893. Märkligt nog hade han knappt 

två månader innan i ett brev till Johannes Erikson framhållit ”först nu 
är äntligen galoscherna, som de skall vara”. Felet uppgavs hela tiden 
ha legat i ojämn temperatur i vulkningen. Glädjen härav blev för
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Helsingborg - 
sträv inledning

företaget kortvarig, då Gunnerud tog med sig huvuddelen av ett segt 
förvärvat kunnande i graven. Till platschef och disponent utsågs den 
tidigare kontaktmannen i Rydboholm Hjalmar Hallin.

Optimistiskt räknade man med den norska marknaden, där dock 
det brittiska North British, känt redan på 1890-talet för en perfekt 
biåsvart finish, var väl etablerat. År 1892 sänkte emellertid norrmän
nen sitt tullskydd med 30%, varigenom den rådande tullfriheten 
mellan Sverige och Norge blev närmast värdelös. När denna tullfrihet 
upphävdes 1898, bortföll helt förutsättningarna för en export till 
Norge. År 1894, då man kunde utnyttja en svensk tullhöjning, var 
man uppe i ca 200 000 par. Först 1895 nådde man upp till ursprungli
gen prognoserade 250 000. Lika illa gick det med den regelbundet 
tänkta höga utdelningen. För år 1896 lämnades en begränsad utdel
ning. Katastrofåret 1897-98, då en stor del av produktionen misslyc
kades, gav stor förlust. Felet rättades till, men de stora vinsterna 
uteblev även de följande åren. År 1903 framtvingades en helt ny 
aktieteckning. Tillverkningsproblemen fortsatte emellertid att avlösa 
varandra.

I Helsingborg där, som redan omnämnts, diskussioner hade inletts 
under 1888 av hamningeniören Johan Dunker, var föret trögt i port
gången. Först i mitten av 1890 gick planeringen i gång på allvar. Den

10. Helsingborgsfabriken 1892 (Tretorn).



första kassaboken inleddes i augusti. Den första posten gällde ett 
utkast till bolagsordning, som hade renskrivits för 3:-. Bolagsord
ningen fastställdes den 6/12, och den 3/1 avhölls den första bolags
stämman. Bakom företaget stod ett antal ledande helsingborgare med 
en gästgivarson från Fleninge, konsuln P Olsson i spetsen. Från 
ursprungliga 150 000 ökades aktiekapitalet år 1893 till 248 000.

Bordläggningen av galoschprojektet i Gislaved medförde helt över
raskande, att Wilhelm Gislow år 1891 dök upp i Ffelsingborg. Där 
blev han engagerad med att svara för schaktningsarbetet av tomten 
och sedan som fabriksföreståndare. Han tecknade även aktier i företa
get. I början av februari 1891 bokfördes den första gummiposten, en 
remissa till London. Liksom Gunnerud i Viskafors ställdes Gislow 
inför en mängd svårlösta problem. Läster beställde även han i Lund. I 
sina försök att få tag i lämpliga bomullsvävar vände han sig till slut till 
den arge konkurrentens moderföretag, Rydboholm, som svarade för 
stora leveranser ända in på 1970-talet. I likhet med Viskafors beställ
des trikåväven från Claesson i Uddebo. I september erhölls en ångma
skin från Helsingborgs Mekaniska.

I Rydboholmsarkivet finns bevarat ett intressant ”industrispio
nage”, inrapporterat i ett brev till Viskafors den 18/8 1891 från A 
Ohlsson, som förmodligen var en vävförsäljare för Rydboholm. Vid 
besöket hade Wilhelm Gislow varit upptagen, och istället blev Ohls
son guidad av en bror från Gislaved. I sitt brev till Viskafors har 
Ohlsson beskrivit produktion, maskiner och personal vid Helsing
borgsfabriken.

11. Gerkan med miljonte galoschparet, invid honom Dunker (Tretorn).



Dunker - 
Gerkan, ett 
tandempar

I början av hösten 1891 hemkallades från handelsstudier i Hamburg 
den endast 21-årige Henry Dunker, f 1870 i Esbjerg och son till 
hamningeniören. Själv har han berättat, att han nästan omedelbart 
begav sig till St Petersburg. Kassaboken avslöjar, att resan uppenbarli
gen skedde tillsammans med Gislow. Tyvärr uppnåddes där inga 
resultat. Senare erhölls kontakt med en gummikemist i Riga, Julius 
von Gerkan. Denne beställde bl a en effektiv vulkpanna.

Redan i augusti hade en tysk förman, August Walrich från Han
nover, engagerats. Under Gislow svarade han för fabrikationen. Ett 
avlöningskontor öppnades i oktober, och enligt en bevarad anteck- 
ningsjournal hade man vid jultid 28 heltidsanställda galoscharbeters
kor. Därutöver hade man en rörlig arbetskraftreserv i form av 34 
deltidsanställda. Till Kommerskollegiet inrapporterades en produk
tion av 8 500 par under 1891. I november, alltså tidigare än Viskafors, 
hade de första provleveranserna avgått.

Glad i hågen for Dunker i början av 1892 upp till en ledande 
grossist i Stockholm. Denne grep en galosch och sträckte ut den 
ordentligt. Tänjningen var helt förträfflig, men tyvärr stannade galo- 
schen kvar i det utdragna läget. Tablå! I Halmstad hade Rydboholms 
resande kommit över ett par galoscher från Helsingborg. Han rappor
terade hem, att ”concurrensen icke skulle bliva av någon allvarligare 
art”. Allt detta noterades med tillfredsställelse i Viskafors, särskilt 
som just då allt såg ganska ljust ut för den egna produktionen.

Upprörd återvände Henry Dunker från Stockholm till Helsing
borg. Alla utleveranser stoppades, och fabriken stängdes för all insyn. 
Snart därefter anlände Gerkan till Helsingborg. Som lön erhöll han 
500:- att jämföras med Dunkers 200:- och den nyanställda blivande 
kontorschefen Leonia Deshayes 75:-. Hon blev känd för stor reda 
och lojalitet men också för en omutlig stränghet. Dunker fick med 
Gerkan en intim samverkan, som varade till dennes död 1918.

Från Riga anlände den nya vulkpannan. Vid denna vakade Dunker 
och Gerkan ofta nätterna igenom, till dess att kvaliteten blev godtag
bar. Dunker sökte lära sig allt för att inte som i Viskafors bli helt 
ställd vid ett dödsfall. Recept och teknikdetaljer bevarades som stora

Parti-försäljning
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Några
storkunder

13. En miljon par tillverkade 1896 
(Tretorn).

företagshemligheter. Under Gerkan fungerade med tiden dennes svå
ger ingeniören Remmers som en skicklig ledare för blandningsavdel- 
ningen.

I ett brev till Tretorn Forum år 1951/4 berättade Fredrika Lilja, 
anställd 1891-1933 och förestånderska från 1904: ”Jag började år 
1891 på hösten (mao från tillverkningsstarten). Fabriken var då 
ganska liten, bestod i gamlaste byggnaden vari vi gick in från sjösidan 
genom vakten. Man tog sin lykta i vakten med upp till sin plats, 
placerade den på arbetsbordet, varvid vi stod 4 stycken flickor. Inget 
elektriskt ljus fanns på fabriken den tiden” - elbelysning infördes 
först i slutet av 1892. ”Den tiden utfördes arbetet på träläster, under
lig metod, vilken jag inte kan förklara. Vi fingo oss 6 par tilldelade att 
utföra per dag första tiden, men utökades allt efter hand. Arbetet 
började kl 6.30 förr. Vi fingo gå hem när den tilldelade sk satsen var 
färdig för dagen.”

”Galoschan” var det populära namnet på företaget bland arbetarna.

Tidiga storkunder var Herman Östrand i Stockholm, innehavare av 
bl a Svenska Galoschmagasinet, som snart fick ställning som företa
gets lagerhållande återförsäljare, L E Andersson i Örebro, John Schle- 
singer i Norrköping, B Herdin i Falun och Axel Gillblad i Göteborg. 
Redan under 1892 införde Gummimagasinet P Hansson i Malmö - 
senare GUMA - i adresskalendern en annons om bl a svenska galo
scher. Dessa kom från Helsingborg. I Norrland hade Helsingborg 
besvärligheter att göra sig gällande. Under Viskafors olycksår 
1897-98 övergick emellertid den väl inarbetade P Åberg i Gävle från 
Viskafors till Helsingborg.

Under 1896 tillverkade Helsingborg 600 000 par galoscher och hade 
en omsättning på cirka 1 375 000 kronor. Man hade 300 anställda 
varav 60 procent kvinnor. Detta kan jämföras med Viskaforsfabriken, 
som tillverkat 675 000 par galoscher med en årsomsättning på endast 
844 000 kronor och med 180 anställda varav 54 procent kvinnor.

En markant skillnad mellan de båda företagen var, att Helsingborg 
bland sina anställda hade över 100 minderåriga, medan Viskafors
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14. Tillskärning omkring sekelskiftet (Tretorn).

endast hade ett fåtal under 18 år. År 1898 var Helsingborg uppe i 575 
anställda, vilket utgjorde cirka 70 procent av det totala antalet inom 
svensk gummiindustri. Tillverkningen var då uppe i över en miljon 
par, en siffra som dock snabbt sjönk. Först 1903 var Helsingborg åter 
uppe i samma omsättning.

Redan 1893 utbetalades en hygglig aktieutdelning till delägarna, 
vilket sedan blev en regelbunden vana. Av de många rekordvinsterna 
var dock Dunker alltid noga med att avsätta huvuddelen till en 
självfinansiering av framtida investeringar. Under alla år fram till 
Dunkers död hade företaget en utomordentlig likviditet med ett 
mycket stort sparkapital, utplacerat på alla sparbanker i Skåne med 
hänsyn till bankernas bestämmelser om maximibelopp.

Enligt fabriksberättelserna i Kommerskollegiet hade Viskafors och 
Gislaved volymer, som stundom närmade sig Helsingfors. Omsätt
ningen i kronor låg dock genomgående betydligt lägre. Detta torde ha 
sammanhängt med en högre sekundaprocent, och dessutom på att 
Helsingborg efterhand i ökad utsträckning inriktade sig på bottiner 
och andra specialartiklar.

Helsingborg torde vidare ha varit det företag, som tidigast införde 
”fotriktiga” höger- och vänstergaloscher. Länge användes nämligen 
”raka” enhetsgaloscher med samma läst för båda fotterna. I Helsing-
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15. Tillskärningssal, början av 1900-talet (Tretorn).

borg finns alltjämt bevarad en högergalosch, som år 1905 påtecknats 
av Notarius Publicus eller motsvarande. Säkerligen var detta den 
första i vårt land tillverkade fotriktiga galoschen, samtidigt som dock 
enhetsgaloscher under åtskilliga år försåldes till ett lägre pris. Raka 
barnstövlar tillverkades alltjämt på 1930-talet.

I sin bok om Viskafors har Nils Holmberg uppmärksammat, att 
företaget efter det misslyckade produktionsåret 1910 rapporterade en 
tillverkning av 128 167 1/2 par. Kommentaren ”man undrar varför 
fabriken tillverkat den udda galoschen” får sin naturliga förklaring i 
förekomsten av enhetsgaloscher. När Carl Gislow år 1907 lade upp 
fabrikationen för Viking i Norge, var produktionen till en början 
inriktad på denna typ av galoscher. Detta belyses även av den raka 
galoschsula, som utgjorde illustration till ett varumärke inregistrerat 
av Gislaved år 1906. I ett prisblad för 1908 presenterades emellertid 
även fotriktiga galoscher. På gamla järnläster tillverkades för övrigt i 
Gislaved för damer raka ”gumgaloscher” ännu på 1920-talet. Liksom 
i Helsingborg tillverkades också ”footholds” eller tåhättgaloscher 
med ett smalt band över hälen, särskilt lämpade för damskor med 
höga klackar.



Dunker - 
branschens 
portalfigur

Inom och utom företaget gjorde Dunker sig känd som en hård chef, 
som obevekligt drev sitt företags intressen. Själv var han en arbetsnar- 
koman, som normalt arbetade drygt tio timmar om dagen. En järn
hård disciplin upprätthölls. Hans vilja var lag i företaget. Bland arbe
tarna blev han, även om han ständigt ingav en rädsla, närmast en 
fadersgestalt, som allt emellanåt visade stor omtänksamhet under den 
sträva ytan. Vid en lönetvist i april 1896 dikterade han, att han alltid 
betalade lika höga löner, som någon annan i staden. Efter en lönehöj
ning hos Fosfatbolaget något år senare höjde han utan påstötning 
omedelbart arbetarnas löner. År 1899 krävde emellertid de kvinnliga 
galoscharbeterskorna lika höga ackord som de manliga. Svaret blev 
lockout, och alla 450 anställda ”kördes på porten”. Efter en månad 
bilades tvisten med en obetydlig förbättring av ackorden. Storstrejken 
1909 pågick i fabriken under en dryg månad helt utan resultat.

Dunker motverkade till skillnad från flertalet övriga arbetsgivare 
aldrig bildandet av en fackförening. Storstrejken blev emellertid en 
bitter erfarenhet för facket. Efteråt kvarstod endast fyra medlemmar. 
Efter första världskriget växte återigen medlemsskaran. Några allvar
ligare stridigheter förekom emellertid inte på 1920-talet. I juli 1930 
utbröt en strejk på nära tre månader. Den blev närmast resultatlös,

16. Ovandelskalander tidigt 1900-tal. Obs flera småpojkar (Tretorn).



Hårda tjänste
mannaavtal

Laborato-
riemystik

men utgjorde en stor besvikelse för Dunker, som aldrig förlät arbe
tarna denna strejk. När snart därefter Dunkers 60-årsdag och samti
digt företagets 40-års jubileum firades, skedde detta utan att arbetarna 
berördes. De allmänt förväntade jubileumsgåvorna uteblev helt.

I förhållande till tjänstemän och arbetsbefäl var Dunker ofta oberäk
nelig. Kontorister betraktade han närmast som något nödvändigt ont. 
De behandlades så gott som genomgående kitsligt och nedlåtande. På 
elittjänstemännen liksom på arbetsbefälet var han ofta beredd att 
lyssna. De fruktade emellertid hans oberäkneliga sätt och ofta fram
trädande misstro. De högsta tjänstemännen betalades emellertid syn
nerligen väl, samtidigt som de bands med hårda avtal. Höga böter 
utgick vid överflyttning till en konkurrent, innan två år förflutit, 
sedan anställningen upphört.

Över alla inköp höll Dunker ett vaksamt öga. Ännu långt in på 50- 
talet svarade han själv för rågummiinköpen.

Dunker och hans förtrogna slog alltid hårt vakt om företagets hemlig
heter. Ingen utomstående släpptes normalt in i fabriken. En pensione
rad maskinreparatör och verkmästare, Carl Skiöld, berättade i Forum 
1952/2: ”Det var ingenjör Remmers, som skötte alla blandningarna 
på den tiden. Det var så noga, och det skulle låsas med dubbla lås om 
blandningarna, så att ingen kunde komma åt hemligheten med 
desamma. Remmers blev så arg, när han skulle öppna för någon. Vi 
använde blyvikter, som vi själva gjort, så att ingen kunde se hur

17. Helsingborgsfabriken 1895 (Tretorn).
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mycket, som användes i blandningarna. Nu kan man läsa i en bok vad 
som finns i de olika blandningarna.” Denna hemlighetsfullhet var 
länge utmärkande för hela gummibranschen både utomlands och i 
Sverige. En utbyggnad av forskningen och en vidgad standardise- 
ringsverksamhet liksom ett utökat ganska öppet samarbete inom 
branschen har dock under senare år medverkat till att lätta på labora- 
toriemystiken.

Gentemot aktieägarna liksom även mot styrelsemedlemmarna var 
Dunker inte särskilt meddelsam. Beslutsunderlag framfördes kort
hugget. I mitten av 90-talet uppseglade en konflikt inom styrelsen. 
Dunker meddelade frankt, att om hans förslag inte passade, så var han 
beredd att sluta. Därvid hade emellertid styrelsen att besinna, att i så 
fall följde även Gerkan med honom. Denne var nämligen anställd av 
Dunker personligen. Oppositionen tystnade!

Som gammal man blev Dunker en gång tillfrågad om sitt stoltaste 
minne. Det var nog när han i slutet av 1890-talet efter en resa till 
England steg i land i Helsingborg iförd en toppmodern golfklädsel, 
svarade han överraskande efter en stunds betänkande.

Diversifiering År 1896 började Helsingborg draga upp linjerna för en produktion av 
OCh Strukturra- tekniskt gummi. Bl a inregistrerades två varumärken. Två år senare 

tionalisering inrapporterades till Kommerskollegiet en mindre produktion, som 
sedan ökades under de följande åren. En utförlig katalog år 1900 
räknade upp bl a slangar, separatorringar och asbestgummi liksom 
gummiduk under varumärkena Svea och Björnen. År 1904 presente
rades volocipedringar i den årliga katalogen över tekniska gummiva
ror. Man förde såväl ringar med ståltråd, typ Dunlop, och med 
gummivulster i kanten, typ Continental. Förmodligen hade man 
övertagit den Dunloplicens, som Velox i Trelleborg tidigare innehaft, 
men som uppsagts.

Velox, som sedan starten 1896 expanderat mycket kraftigt, ham
nade efterhand i besvärliga lönsamhetsproblem. Försök gjordes att 
tillsammans med övriga fabriker skapa en genomgripande sortiments- 
uppdelning. Efter det att dessa försök brutit samman, fortsattes dis
kussionerna mellan Johan Kock i Velox och Henry Dunker. Dessa 
mynnade år 1905 ut i branschens genom tiderna största strukturratio
nalisering. Omdöpt till Trelleborgs Gummifabrik övertog Velox Hel
singborgs hela produktion av tekniskt gummi och cykelringar. Samti
digt infördes i företagets bolagsordning en passus, som angav, att 
företaget tillverkade olika gummivaror, dock ej gummiskodon. Dun
ker och Kock erhöll lika stora aktieposter. Ett fåtal aktier överläts 
emellertid till rådmannen Lagergren, en bulvan för Dunker. På detta 
geniala sätt hade Dunker tillskapat en fullständig kontroll över Trelle
borg, som han sedan behöll genom åren. Ur den på så sätt genom
förda specialiseringen framväxte de två företag, som ända fram till
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18. Tre tidiga galoschtyper (Gislaved).

1970-talet behöll ställningarna som landets ledande och samtidigt 
mest lönsamma företag. Ett genidrag av den dynamiske Dunker!

Satsning i Sedan Wilhelm Gislow lämnat sin tjänst i Helsingborg återupplivades 
Gislaved de inledningsvis omnämnda planerna. Vissa mindre experiment hade 

utförts av Carl Gislow i hans färgeri. I liten skala etablerades år 1893 
på den tidigare kvarntomten Gislaved Gummifabrik. I brist på finan
siärer avstod man från galoscherna och satsade på bollar, dinappar 
och några enkla tekniska gummivaror. Kontakt erhölls med maskin- 
förnödenhetsfirman Wahlén & Block i Stockholm. Gemensamt instif
tades Svenska Gummifabriken år 1895.

Bland aktieägarna märktes Hugo Levin, chef för det stora ryska 
galoschimportbolaget och Leonard Andersson, chef för gummihan
delsfirman Kuntze i Stockholm. Lör den anlagda fabriken utbetalades 
till Wilhelm Gislow 42 000:-. Löretagets försäljnings- och kontorsad- 
ress blev i Stockholm hos Wahlén & Block. Till VD utsågs Johan 
Block och till teknisk ledare Wilhelm Gislow, medan dennes broder 
Carl höll ett öga över bokföringen, samtidigt som han drev sitt färgeri 
och klädesfabrik.

Inköp skedde av den stora egendomen Gyllenfors med ett nedlagt 
järnverk och med ett glasbruk, som behölls i drift ytterligare några år, 
och vidare ett betydande markområde. I vissa sammanhang beteckna
des företaget även officiellt som Gyllenfors Gummifabrik. De tidigare 
skogarna hade fullkomligt skövlats av trävarufirman Larsson & Sea- 
ton i Göteborg, som innehaft egendomen under ett par år. Utöver en 
kraftstation uppfördes vid ett nytt vattenfall en förnämlig fabriks
byggnad, som stod klar 1897. In i de gamla lokalerna flyttade från 
Stockholm Wahlén & Blocks läderremföretag. I den nybildade 
Svenska Remfabriken gick bröderna Gislow in som delägare med 
Carl som styrelseledamot. Knappt hade detta skett förrän den 
nybyggda fabriken stod i brand. En hastig återflyttning fick ske till 
den gamla anläggningen.
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Galoschfabrik

VD- och styrel
sekarusell 
1899-1904

En ny stor fabriksbyggnad uppfördes snabbt främst inrättad för 
galoschproduktion. Fru Nanny Nilsson, som ännu levde 1965, berät
tade då i personaltidningen. ”För att få de svenska galoscherna i klass 
med de ryska gjordes många experiment. En del av dessa var så 
hemliga, att jag fick stå vid köksbordet i Gislows kök och lästa upp 
galoscherna. När upplästningen var klar torkades de i bakugnen, 
innan de kläddes över med gummi och vulkaniserades.” Till en början 
var ”tillgången på läster så liten, att vi inte kunde göra mer än 10 per 
dag”.

Efterhand engagerades en allt större arbetsstyrka, varav flera från 
Viskafors, men kvantiteterna steg endast långsamt. Vad värre var, 
huvuddelen av galoscherna var sekunda. Enligt styrelseprotokoll fun
gerade som verkmästare från 1897 under någon tid S Baranoff. Var 
det månne Semeon Baranoff, som så skändligt lurade Viskafors vid 
dess start?

För tekniska gummivaror löpte produktionen bättre, men i gengäld 
utnyttjade Wahlén & Block sitt ägarinflytande och totala kontroll 
över försäljningen till att som störste avnämare erhålla alldeles för låga 
avräkningspriser. Situationen blev ohållbar under 1899. Banken grep 
in och tilltvingade sig förrådsnycklarna. De på kredit inköpta råva
rorna fick endast uttagas mot kontanta inbetalningar.

Plötsligt avsade sig Block VD-skapet. I samband med bolagsstämman 
1899 skedde en total ommöblering. Halmstadsborna Magnus Holm- 
qvist och Th Schéle invaldes i styrelsen. Till VD utsågs Ernst Wehtje, 
häradshövding i Malmö och far till blivande cementkungen. Gislow, 
som 1898 utsetts till disponent, fick lämna företaget. Tillfälligt utsågs 
en vikarierande fabriksföreståndare, som dock pga total oförmåga 
efter ett par månader fick avpolleteras.

En tid därefter anlände som ny fabrikschef Carl Pieron, tysk fabri
kant från Berlin. Till Gislaved kom han med en märklig transportvagn 
fylld av allehanda möbler mm. Han ställde stora krav på allehanda 
service och lyckades från början reta galla på ortsbefolkningen. Verk
samheten inleddes av honom med en mängd oöverlagda beslut. En 
skorsten revs, och en ångpanna kastades ut. I stället för att utnyttja 
befintliga nya lokaler byggdes ett särskilt hus för en ganska omfat
tande kontorsstab. Vidare inrättades i fabriken en särskild öltapp- 
ningshall.

Den nyssnämnde Hugo Levin fungerade som revisor åren 1897-99 
och tillfälligt som styrelseledamot under 1899. Försök gjordes detta år 
att få Hugo Levin tillsammans med en annan aktieägare, grosshandla
ren Axel Abrahamsson, att åtaga sig Gislaveds galoschförsäljning. 
Levins svar blev, att detta först kunde ske, när årsproduktionen nått 
400 000 par.

År 1899 blev ett katastrofår med en förlust på 70 000:—. På den
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SVENSKA GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAGET
Ensam försälj ning i parti för Göteborg ock Bohuslän hos

ALBERT FRÄNKEL, Göteborg. 58437b

19. Annons i GHT 1904 24/11.

efterföljande stormiga bolagsstämman i Halmstad gick Gislow till 
frontalangrepp mot den nya styrelsen liksom mot Pieron för alla de 
många missgreppen. Den nye styrelseledamoten G W Rydin, lokal 
handelsman, fick extra hård kritik. Han hade fått köpa upp alla de 
sekunda galoscherna och släppt ut dessa i marknaden utan särskild 
markering. Dessa angrepp stöttades enligt en efteråt tryckt skrift av 
ett flertal lokala aktieägare. Styrelsen meddelade, att den avstod från 
ansvarsfrihet, men blev likafullt omvald. Till ny VD utsågs Th Schéle i 
Halmstad, som året därpå efterföljdes av Magnus Holmqvist.

Under 1900 blev fabriken ånyo utsatt för en förödande brand, vari 
tre man omkom. Lokalt spreds ryktet, att den blivit anlagd av Pieron. 
Vid bolagsstämman året därpå var Gislow återigen rustad till tän
derna. Beskyllningarna kring branden togs upp, och olika förseelser 
radades upp. Pieron lyckades dock rida ut stormen efter att bl a ha 
tryckt en motskrift, där han försvarade sig punkt för punkt. Däri 
avslöjade han också, att Gislow inte vilat på hanen utan i Ljungafors 
utanför Svenljunga var i färd med ett konkurrentbygge.

Återuppbyggnaden av fabriken kom snabbt i gång, men resultaten 
blev alltjämt mediokra. Den gamla arbetskraften hade till stor del 
begivit sig av. Nybyggnaden var gjord för 300 personer, men ännu i 
slutet av 1901 sysselsattes inte fler än 30—50 personer. För 1901 
redovisades en ny förlust. En mycket omfattande inventeringslista 
presenterades av Pieron. Den föranledde hårda angrepp av Carl Gis
low, som påvisade ett flertal alldeles för höga värderingar. På grund av 
slöseri och olämplighet blev Pieron uppsagd i februari med omedelbar 
verkan men med lön till i juli.

Vid stämman i oktober 1901 framlade Hugo Levin förslaget att 
bolaget borde upplösas. Kontakter togs därefter genom styrelsens 
försorg med såväl svenska som utländska fabriker förmodligen dock 
utan större entusiasm. Vid ett nytt möte konstaterades detta helt kort, 
och därmed var ärendet utagerat.



Överetablering 
i galosch- 

branschen

20. Blandningsrummet 1905, till höger Wilhelm i mitten Carl Gislow (Gis
laved).

Carl Gislow, som tillfälligt åtagit sig VD-befattningen avlöstes efter 
en kort tid av Hugo Levin. Ett beslut fattades om att Gislaved i 
fortsättningen skulle koncentrera sig på de väl tullskyddade masspro- 
duktionsartiklarna galoscher och cykelgummi. Wilhelm Gislow åter- 
anställdes som fabriksföreståndare efter att ha avvecklat sitt galosch
projekt, varvid byggnaden efter en tid övertogs av den nygrundade 
Ljungafors Yllefabrik. Med vinstutvecklingen äntligen pekande uppåt 
inleddes för Gislaved år 1903 en dynamisk period. Till VD utsågs 
grosshandlaren i Reftele Josef Davidsson. Återutnämnd till disponent 
invaldes Wilhelm Gislow i styrelsen år 1908. Wilhelm Gislow övertog 
alltmer befälet och utsågs till VD omkring 1915.

När Gislow avled på nyårsafton 1925 stod Gislaved plötsligt utan 
sin dynamiske ledare. Inom galoschkartellen knakade det i fogarna 
efter KF:s alla angrepp. Under företagets nye ledare Artur Wahlén, 
kamrer och ekonomichef, son till en av företagets grundare och stor 
aktieägare, inleddes underhandlingar, som ledde till att Gislaved över
gick i kooperativ ägo. Därvid efterträddes Wahlén av Carls son Gösta 
Gislow. Samarbetet med KF fungerade friktionsfritt.

Som pendang till begreppet ”äkta ryska galoscher” presenterades 
1902 även ”äkta amerikanska galoscher” av firma Söderström & Alm 
i Stockholm. Firman representerade US Rubber. Kort tid därefter

6 - Djedalus 1989/90
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lanserades Goodrichs olika gummivaror av Amerikanska Gummiak
tiebolaget, bakom vilket företag även stod August Lindblad, känd för 
sitt engagemang med velocipeden Crescent. Även engelska North 
British aktiverade sin svenska försäljning i början av 1900-talet.

På den inhemska fronten hade en fjärde konkurrent börjat röra på 
sig med långsam start 1898. Svensk-Engelska gummifabriken uppför
des i Malmö av den kände byggmästaren C L Muller. Till VD utsågs 
disponenten A Warnholz. Ett antal engelska arbetare engagerades. 
Under 1901 kom man i gång och var året därpå uppe i en årsproduk
tion av 600 000 par, en siffra som fördubblades 1903. Man gick ut med 
en intensiv marknadsföring. Återförsäljarna sökte man intressera med 
ovanligt höga rabatter. Bruttopriserna till butik låg emellertid 10% 
högre än Helsingborgs. P Åberg i Gävle, Helsingborgs huvudåterför
säljare i Norrland, sände 1903 ut en belysande tryckt sammanställning 
av Helsingborgs och Malmös priser och rabatter.

År 1905 misslyckades emellertid vulkningen totalt. Från Antwer- 
pen och andra ställen rapporterades att galoscherna ankommit helt 
hopklibbade i lådorna (Romée). En rekonstruktion av företaget fram
tvingades 1906. Den nybildade Ryska Gummifabriken, alltjämt med 
Warnholz i ledningen, tillvann sig snabbt en betydande marknadsan
del. Redan före 1905 hade en betydande export kommit i gång även av 
gymnastikskor. I den nya regin ökades gymnastikskoexporten kraf
tigt bl a till Indien och Kina.

Ytterligare I Helsingborgs förvaltningsberättelse för år 1904 uppvisades ett gott 
konkurrent i resultat, som föranledde en hygglig utdelning. Samtidigt uttalade 

Lidköping emellertid Henry Dunker farhågor för den ständigt ökade produk
tionskapaciteten. Utöver redan etablerade fyra fabriker hade rappor
ter ingått om en ny galoschproducent under bildande i Lidköping. 
Ryktena visade sig helt korrekta. Lidköpings Gummifabrik var emel
lertid inget undantag beträffande galoschproducenternas inledande 
problem. Man hann faktiskt aldrig riktigt komma i gång förrän kon
kursen var ett faktum 1908. Under en ombildad styrelse fortsatte 
verksamheten under namnet Gummifabriken i Lidköping.

Vissa ekonomiska manipulationer medförde emellertid en ny kris. I 
förvaltningsberättelsen framhölls att verkställande direktören Axel 
Malmberg hade lämnat ett av honom själv ägt grossistföretag stora 
leveranser till ett orimligt lågt pris. Han blev uppsagd. Som teknisk 
ledare hade företaget engagerat Viskafors avpolletterade verkmästare 
Balla från Riga. Han misslyckades dock med gummiblandningarna 
även i Lidköping. Lagren fylldes med stora kvantiteter sekunda galo
scher. Hela detta parti såldes till ett lågt pris på en hand till en köpare i 
Stockholm, utan några säkerheter. Denne gick strax därefter i kon
kurs och Lidköpingsfabriken fick inte ut mycket på sin för denna tid
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21. Fabriken låg vid Vänern (Kung
liga Bibliotekets avd okatalogiserat).

höga fordran på 70 000 kr. Framgångarna uteblev, och 1913 tvingades 
man att avveckla företaget.

Vid en följande inventering konstaterades, att vissa rörledningar 
och annan utrustning hade starkt korroderat. Man hade nämligen 
prövat ett nytt konstgummi och hade därav alltjämt ett större lager. 
Även Helsingborg och Ryska Gummifabriken redovisade konst
gummi i sina lager. Priset på detta konstgummi låg uppemot fyra ggr 
lägre än vanligt rågummi. Det rörde sig om ett sorts gummisurrogat 
med diverse inblandningar i linolja. Denna råvara kunde dock icke 
utnyttjas i artiklar utsatta för töjning eller hårt slitage. Huvudsaklig 
användning blev som utdrygningsmedel under kriget.

Lidköpings 
nedläggning 
räddning för 

Viskafors

Under ny kraftfull ledning med Gustaf Håkansson som VD och 
fransmannen Paul V Hutchinson som teknisk ledare hade Viskafors 
år 1914 äntligen fått verklig fart på produktion och försäljning. I 
stället för att lamslås av en förödande brand i början av år 1915 kom 
en febril verksamhet att prägla företagsledningen. Den nedlagda Lid
köpingsfabriken hyrdes in från ägaren Svenska Tändsticksfabriken. 
Arbetskraft flyttades snabbt över från Viskafors. Kvinnorna fick en 
ganska primitiv förläggning i en gammal skofabrik, medan männen 
inackorderades ute i staden. Från Tyskland inköptes ett helt nytt 
maskineri. Det var krigstidsbetonat och fungerade undermåligt. Då 
plockade man i stället fram Lidköpings gamla maskineri, som efter 
vissa justeringar visade sig fungera förstklassigt. Allt skedde så fram-
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gångsrikt, att man under 1916 tom kunde utdela gratisaktier till 
stamaktieägarna.

Kriget satte sin prägel på utvecklingen. I februari 1916 kom en 
kungörelse om statsbeslag på allt gummi. Viskafors hade emellertid 
strax innan fått in betydande gummileveranser och kunde bl a dra 
nytta av Lidköpingsfabrikens konstgummilager. Trots en besvärande 
paratyfusepidemi kunde produktionen hela tiden upprätthållas. År 
1917 fick företaget från England in en storsändning av nytt rågummi. 
Vid denna tid löpte produktionen åter för fullt i den återuppbyggda 
Viskaforsanläggningen.

KrigshilS- Samtliga svenska gummifabriker synes ha kunnat utnyttja krigssitua- 
hållning tionen med dess höga priser till sin fördel. Vinsterna blev skyhöga.

Eftersom Gislaved i stort sett enbart tillverkade icke försörjningsvik- 
tiga galoscher och cykelringar ställdes företaget utanför råvaruranso- 
neringen. Företaget tvingades att helt stänga fabriken under 1917. En 
planerad utökad tillverkning av bildäck fick skjutas på framtiden i 
likhet med planerna på en sådan tillverkning i Viskafors och Helsing
borg.

Till Köge i Danmark översände Helsingborg och Malmö stora 
kvantiteter avfallsgummi. I utbyte erhölls regeneratgummi. De båda 
fabrikerna startade egna regeneratanläggningar under 1918, som dock 
aldrig hann få någon större betydelse. Med noteringen ”krigskvalitet” 
markerade Helsingborg i avlöningsjournalen, att tillverkningen var

1865 1896
RysK-AmeriKansKa GummicompanTet

”TREUGOLNIC”
S:t Petersburg—Stockholm

rekommenderar sina med en mångfald högsta pris belönade gummivaror:

Galoscher,
tekniska gummivaror at alla slag,

såsom drif- och transportremmar, slangar för ånga, gas, vatten, 
sprit- och ölpackningar,

kirurgiska gummivaror af alla slag,
såsom isblåsor, handskar, klysopomper,

dinappar, gummisvamp.

De äkta ryska triangelgaloscherna tillverkas uteslutande af Rysk- 
Amerikanska Oummicompaniet »Treugolnik» i S:t Petersburg, hvars till
verkningar åro här välkända sedan flera årtionden tillbaka. Tillse därför 
vid köp af galoscher, att Ni alllid erhåller sådana som äro försedda med 
vårt triangelmärke.

TPEynMbHHKb

Hufvudkontor och nederlag för Sverige, Morge och Danmark:

Stora Vattugatan 1, Stockholm.
Postadress: A.-B. TREUGOLNIK.
Telegramadress: TREUGOLNIK 22. Annons 1912 i Sveriges Han

delskalender.
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23. Packlådtillverkning (Tretorn).

baserad på regenerat. Både Helsingborg och Malmö var noga med att 
inget varumärke fick utsättas på dessa galoscher.

Galoschkartell Galoschproduktionen gynnades av ett högt tullskydd, som 1892 höj
des från 1 kr/kg till 1:20. Den rådande överkapacitetssituationen fick 
Dunker att taga ett initiativ till prissamverkan med Viskafors och 
Gislaved från år 1904. Avtalet fick omedelbart en förmånlig inverkan. 
Tre år senare deltog förutom ryssarna även fabrikerna i Malmö och 
Lidköping i denna samverkan.

Helsingborg hade 1912 33 % av gummibranschens omsättning 
enligt den stora statliga branschutredningen. Närmast följde Trelle
borg med 21 %, tätt följt av Gislaved med 20 %. Ryska Gummifabri
ken i Malmö svarade för 15 %, Viskafors för 10 % och den Bungerska 
radergummifabriken i Alvesta för mindre än 1 %.

Med den dynamiske Dunker som arkitekt tillskapades från 1912 en 
pris- och produktionskartell, vari samtliga dåvarande fyra fabriker 
deltog. Årliga produktionskvoter fastställdes anpassade till mark
nadsutvecklingen. Vid kartellstarten tilldelades Helsingborg en kvot

85



på 45%, Gislaved fick 19,5%, Malmö 18% och Viskafors 17,5%. 
Sedan kvoterna år 1923 sänkts för Helsingborg och för Gislaved 
höjdes den för Malmö till 20,5%. Helsingborg och Malmö hade 
under alla år stora överleveranser medan Viskafors och speciellt Gis
laved inte förmådde fylla sina kvoter. De båda erhöll under kartell
åren som kompensation för underleverans en sammanlagd ersättning 
på 1,7 miljoner kronor av de två övriga. Endast av kartellen nomine
rade grossister fick anlitas. De erhöll mycket förmånliga rabattvillkor 
men förbands dels att tillämpa den fastställda pris- och rabattskalan 
och dels att avstå från alla inköp från importörer. Med speciella 
slutsedlar förbands detaljhandlarna att hålla de fastställda utförsälj- 
ningspriserna.

Ryska Treugolnik, som befarade, att de skulle utestängas från de 
ledande grossisterna anslöt sig indirekt till kartellen under åren 
1912-17. Treugolniks leveranskvot blev från början 175 000 par men 
höjdes till 200 000 år 1917. Strax därefter upphörde emellertid de 
ryska leveranserna helt. För Prowodnik undertecknade grosshandlare 
Rubenson en överenskommelse, år 1913 med en försäljningskvot på 
100 000 par. Övriga europeiska fabriker tillverkade galoschtyper, som 
ej var särskilt gångbara i Sverige.

Konstateras kan, att galoschkartellen blev den mest framgångsrika 
av alla karteller i vårt land. Härtill bidrog ett högt tullskydd och 
framförallt Henry Dunkers skickliga uppläggning. Stor betydelse 
hade även kartellsekreteraren borgmästare Spens i Ulricehamn, som 
visade en otrolig förmåga att utjämna uppstående motsättningar.

Allt Skarpare Eftersom både tillverkare och handlare erhöll goda förtjänster inom 
kritik kartellens ram fungerade den fram till 1919 utan egentlig kritik. Detta 

år yrkade emellertid Industrikommissionen på en prissänkning. 
Efterhand ökade sedan kritiken från olika håll. Trustlagstiftnings- 
kommittén ställde sig starkt kritisk till kartellen liksom Bertil Ohlin i 
Tull och traktatkommitténs branschutredning. I tidningsartiklar år 
1922 och 1926 gick Ohlin till frontalangrepp mot galoschkartellen, 
vars ekonomiska resultat beskrevs som ”enastående i svensk produk- 
tionshistoria”. Ohlin påvisade 1926, att de svenska galoscherna i 
butik i Sverige såldes till 8:-, medan de i t ex Köpenhamn kunde 
köpas för 6:- paret. Det hela liknades vid en beskattning av allmänhe
ten på inte mindre än 2 miljoner kr/år. Märkligt nog föranledde den 
uppenbara dumpingen inte någon förändring av det höga svenska 
tullskyddet.

För hela svenska gummiindustrin förelåg imponerande siffror. På 
ursprungligen satsade 4 mkr lämnades under 13 år utdelningar på 
sammanlagt något över 32 mkr. Härvid är dock att beakta de stora 
utdelningarna i 1919 och 1920 års låga penningvärde. Företagens 
främmande kapital sjönk under dessa 13 år från 27,2 % till 4,4 % av
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balansomslutningen, delvis dock sammanhängande med obetydliga 
investeringar i alla företagen utom Helsingborg. (Romée.) Kartellens 
argaste motståndare blev kooperationen, även sedan KF efter sega 
förhandlingar hos alla kartellföretagen placerats i högsta rabatt
klassen.

Kartellen Rågummipriserna var under 1925 tillfälligt i stigande. Trots all kritik, 
Under som riktats mot kartellen, genomdrev tre av företagen en höjning av 

upplösning galoschpriset till 8:50 kr/par. Helsingborg reserverade sig utan att 
dock enligt kartellens regler kunna motsätta sig det hela. Trots åter
igen sjunkande rågummipriser bibehölls detta utförsäljningspris även 
under år 1926.

Inom kooperationen blev man alltmera upprörd, och vid kongres
sen samma år fick förbundsledningen i uppdrag att förbereda en 
fabrikation i kooperativ regi i anslutning till det något tidigare 
inköpta Svenska Skoindustri i Almby utanför Örebro. Snart därefter 
tillskrev KF Helsingborg och begärde en prissänkning med 3:-/par, 
som en förutsättning för att planerna inte skulle sättas i verket. När 
frågan togs upp inom kartellen genomdrev Viskafors och Gislaved 
mot de övrigas reservationer, att sänkningen begränsades till 2:-. 
Aven denna sänkning medförde arga protester från åtskilliga ”fria” 
detaljister, som klagade på stora lagerförluster. De förordade vidare 
att kartellen skulle bibehållas. Beslutet skulle emellertid snart visa sig 
alltför kortsiktigt.

24. Gummibeläggning på väv 1924 (Gislaved).
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fabrikerna
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Litteratur

I Helsingborg, som enligt ovan gjort betydande nyinvesteringar, 
och som lyckats upprätthålla goda kontakter med KF, kände man 
inga allvarliga farhågor för framtiden. Bland de övriga spred sig en 
stark oro ytterligare förstärkt av att kartellavtalet var uppsagt till 
augusti 1927. När KF under hösten 1926 inledde förhandlingar visade 
sig plötsligt alla utom Helsingborg intresserade av att sälja ut. Malmö, 
som uppenbarligen av KF bedömdes som intressantast satte ett väl 
högt pris, medan Viskafors produktionsuppläggning ansågs otill
fredsställande. I november beslöt KF att inköpa Gislaved. Att KF 
därvid lojalt stannade kvar i kartellen till avtalets utgång, torde delvis 
ha sammanhängt med att man i annat fall skulle ha gått miste om en 
utgående ersättning med 200 000 för underleverans. Galoschpriset, 
som under tiden gått ned till 5:50, sjönk under påverkan av rågummi- 
prisutvecklingen ytterligare 60 öre.

I Helsingborg hade Dunker hela tiden hållit huvudet kallt. Redan 
1927 drogs ritningarna upp för en sammanslagning med Viskafors och 
Malmö till Förenade Gummifabrikerna. Hela marknadsföringen cen
traliserades och gummiskoproduktionen, liksom tillverkningen av 
klackar och sulor i Viskafors, överfördes till Helsingborg. I anslut
ning till en ny branschrationalisering avvecklades emellertid den nya 
företagsbildningen. Viskafors avyttrades år 1934 till KF, och med det 
nybildade AB Tretorn som moderföretag samordnades Helsingborg 
och Malmö. I Dunkers regi tillkom ett antal ”intressentbolag” i ett 
system av ”kinesiska askar”, som gav en möjlighet, att med en 
begränsad grundinsats skapa en majoritetsställning tvärs genom hela 
asksystemet av dotterbolag.
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Swedish mass production of galoshes

Summary In Daedalus 88 we told the story of the pioneers who started the manufacture 
of rubber in Sweden in the 1830s. Here we continue with the saga of the 
rubber industries which were established about 60 years later.

The first two manufacturers, Scandinavian Rubber (Skandinaviska 
Gummi) in Svaneholm-Viskafors, and Helsingborg’s Rubber factory (Hel
singborgs Gummifabrik), later called Tretorn, both celebrate their centenary 
in 1990. The Swedish Rubber factory (Svenska Gummifabriken) in Gislaved 
is some years younger. The main product for a long time, in all these three 
factories, was galoshes. At the beginning of the nineteenth century two more 
factories sprang up, one of which, however, was soon closed down again. In 
Viskafors and Gislaved a position directly beside a waterfall was chosen. In 
Helsingborg a steam power station was set up as energy source.

The main European galoshes producer was the Russian-American Rubber 
factory in St Petersburg (Leningrad). It was founded as early as 1860 and 
retailed under the trademark Treugolnik (The Triangle). “Genuine” Russian 
galoshes became, in Sweden, a well-known advertising slogan. A well 
designed price list was presented in 1885 by the major importer John Levin. 
This became the model for pricelists for all the Swedish companies. John 
Levin’s nephew, Hugo, eventually became general agent for the Russian 
company. He got involved in some fierce battles over trademarks, first with 
two wholesalers and later with Helsingborg. In Viskafors, which was 
founded in 1890 by Johannes Erikson, the head of the Rydboholms com
pany, the acquisition of a workshop foreman and a number of Russian 
workers was seen as a central problem. Unfortunately the company was 
shamelessly cheated by the Russian foreman, who came from Treugolnik. 
After careful preparations, during a visit to Russia, he disappeared completely 
from the Viskafors company. Lurther misfortunes seriously hindered 
development in the Viskafors company.

Even Helsingborg had certain starting problems. However, the situation 
changed after the twenty-one year old Henry Dunker was recalled from 
Hamburg, where he had been studying commerce. In time he became Swe- 
den’s uncontested Rubber King. He succeeded in engaging, as his closest

89



associate, a talented chemist from Riga, Julius von Gerkan. Under the joint 
leadership of these two men Helsingborg developed, with a specialisation in 
rubber shoes and balls, into one of Europe’s major companies. This special
isation was part of a great structural rationalisation which was carried out in 
1905, when Dunker took over the leadership of Velox, Sweden’s major 
company in the vehicle and industrial rubber business; the company thereaf- 
ter took the name Trelleborgs Rubber factory (Trelleborgs Gummifabrik). In 
Gislaved, founded by two brothers Gislow, who had worked in rubber 
factories in the USA, the initial problems were also considerable. Large losses 
and internal disagreements, in combination with a couple of fires, resulted in 
constant changes in the leadership of the company and in the board of 
directors. It wasn’t until 1903 that real stability in the leadership of the 
company was achieved, and as time went on it was increasingly taken over by 
Wilhelm Gislow.

Because of over-production, in 1904 the Swedish manufacturers collabo- 
rated to agree on prices. A regular price setting cartel was created in 1912 by 
the four galosh manufacturers of the country. Even Treugolnik and Prowod
nik joined the cartel in order not to lose their wholesalers. This cartel became 
the most successful ever known in Sweden, bringing in high monopoly 
profits for all its members. Strong criticism was directed at the cartePs high 
prices by, among others, professor Bertil Ohlin in a special investigation and, 
also, in a number of newspaper artides.

The workings of the cartel found a formidable adversary in the co-opera- 
tive movement’s central organ, the Co-operative Association (Kooperativa 
Förbundet). The main objective was to get rid of the galosh cartel. After the 
Co-operative Association bought itself into the Gislaved manufactory the 
cartel collaboration came to an end and prices were drastically reduced.

In the meantime, however, Henry Dunker was not idle. The remaining 
manufacturers merged under the leadership of the Helsingborg company. 
Both Helsingborg and Gislaved, with innovative company leadership, 
achieved great expansion in the 1930s.
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