
Perstorp Plattan

Sveriges äldsta och mest sålda plastprodukt. 

En personlig och historisk återblick

Av Sten Nordberg

P
erstorpkoncernen är en unik förete
else inom svenskt och även europe
iskt näringsliv. Få företag har en så 
rik historia och framförallt samma huvud

ägare sedan starten för 116 år sedan, fa
miljen Wendt. Det har alltid varit ett 
marknadsorienterat teknikföretag och de 
uppfinningar som gjorts och de produkter 
som utvecklats under dessa årtionden är 
oräkneliga.

Entrepenöranda
Den företagskulturen skapades redan av 
Wilhelm Wendt, son till en tysk invandra
re. Han kom till Perstorp 1867 vid faderns 
köp av Gustafsborg, ett litet stenigt och 
vattensjukt gods i skånska snapphanebyg- 
den. Men för att vara bondson fick Wil
helm liksom sin bror Otto en ovanligt god 
utbildning. Först studentexamen och sedan 
Kongl Teknologiska Institutet (sedemera

KTH) där Wilhelm tog en civilingen
jörsexamen i kemiteknik 1874. Otto sökte 
också in på samma linje men kom inte in, 
så han blev bergsingenjör.

Efter examen återvände Wilhelm till 
Perstorp för att hjälpa fadern med godset 
och började bl a bygga upp en karpodling 
för export till Tyskland. Men både Wil
helm och Otto ville gärna resa till Brasilien 
för att där söka sin lycka. Fadern var emot 
detta men gav så småningom med sig, så att 
Otto fick fara medan Wilhelm fick göra en 
praktikantresa i Tyskland och Frankrike. 
Otto fann nog ingen lycka i Brasilien utan 
dog efter ett par års hårt arbete.

Wilhelm kom under sin resa till ett fö
retag i Frankrike där han kunde praktisera 
och lära sig att ur lövved tillverka kol med 
bl a ättika som biprodukt. Med denna lär
dom kom Wilhelm hem till Perstorp för 
att 1881 starta en firma kallad Stensmölla 
Kemisk Tekniska Industri. Han kopierade
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de franska retortrarna och började tillverka 
bokkol. Efter ett par år tillverkades också 
ättika, och 1886 fick företaget namnet 
Skånska Ättikfabriken, ett namn som först 
1966 ändrades till Perstorp AB.

En av biprodukterna vid kolning är me
tanol, träsprit. Den såldes i olika renhets
grader men i samband med rysk-japanska 
kriget 1904—1905 fick Wilhelm Wendt 
upp ögonen för två nya kemikalier som ef
terfrågades. Den första var träkolskreosot, 
idag kallat kreosan, som Ättikfabriken re
dan tillverkade och levererade till japaner
na som medicin, både i förebyggande och 
kurerande syfte. Den andra var formalin, 
en produkt som först på mitten av 1890- 
talet började tillverkas i fabriksskala. Japa
nerna använde formalin för att desinficera 
sina massgravar för soldater. Utgångsråva- 
ra för formalin är metanol.

Wilhelm gjorde sin vana trogen en resa 
till Tyskland sommaren 1906 och anställ
de där en tysk doktor, Schweizer, som lät 
en ingenjör i Berlin rita en formalinfabrik. 
Denna byggdes i Perstorp och 1907 {inte 
1905 som allmänt påstås) tillverkades den 
första formalinen. Detta var begynnelsen 
för den formaldehydkemi som har gett 
Perstorp sitt världsrykte som det ledande 
företaget.

Den lilla formalinanläggning tillverka
des till största delen av fabrikens egen kop- 
parslagarverkstad och katalysatorn var 
också kopparnät. Men inte desto mindre 
var det en verklig grundsten till en sjudan
de utvecklingsverksamhet under krigså
ren, då surrogat av allehanda slag måste 
tillverkas istället för de kemikalier som ti
digare kunnat importeras. Även läkemedel 
tillverkades i Perstorp. Bl a genom att rea-

Inanendra das Gupta, Veckojournalen 1917.

gera formalin med ammoniak tillverkades 
ett medel mot t ex urinvägsinfektioner.

Isolit — den svenska bakeliten 
Intresset för nya läkemedel gjorde att Wil
helm vid en semesterresa i Schweiz 1917 
anställde en ung indier som just doktorerat 
i Berlin. Inanendra das Gupta skulle enligt 
egen utsago i Veckojournalen, där han in
tervjuades efter sin ankomst till Sverige, 
omdana det svenska försoffade näringsli
vet. Det lyckades han nog inte med på 
kort sikt men ett uppdrag från Wilhelm 
var att göra en ersättning för schellack. 
Man hade gjort en ny bokhylla i familjen 
och den behövde ytbehandlas. Das Gupta
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Karl Cederquist i kretsen av de unga bröderna Wendt ca 1920. Foto familjen Wendts arkiv.

hade givetvis kännedom om Baekelands 
upptäckter och rörde ihop en soppa av 
kresol och formaldehyd mm och fick där
igenom en harts som ströks på bokhyllan. 
Doften gjorde att den sedan inte kunde stå 
inomhus. Icke desto mindre var det första 
gången en ren syntetisk härdplast tillverka
des i Sverige. 1918 blev produkten kom
mersiell genom att isolationshartser börja
de tillverkas i Perstorp för bl a ASEA och 
dess dotterbolag Elektrokoppar i Helsing
borg. Ett med beck armerat harts form- 
sprutades redan 1921.

Vid denna tid hade en av de verkliga 
förgrundsgestalterna inom svensk kemisk 
och skogsindustriell forskning, Karl Ce
derquist, anställts i Perstorp. Han blev

trots sina unga år en mentor för den nästa 
generation Wendt som nu började komma 
ut från Tekniska Högskolans kemiteknik
linje. Wilhelms hustru Minna födde 12 
barn och de sex pojkarna blev civilingen
jörer och alla utom den yngste, Johan, 
blev kemitekniker. Johan kunde välja själv 
eftersom fadern var död när han sökte in 
som teknolog och han blev maskiningen
jör. Anmärkningsvärt är att alla sex flic
korna också fick en mycket god utbildning.

Under Karl Cederquists ledning blom
made verkligen kreativiteten och det var 
förutom äldste sonen Otto, som framför
allt var affärsman och tidigt fick ansvar för 
exportverksamhet och glasbruk, sönerna 
Carl, Wilhelm och sedan även Guy, den
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ende chalmeristen, som fick del av denna 
upptäckarglädje.

Att impregnera bomullsväv och papper 
med de nyutvecklade hartserna och sedan 
pressa ett antal skikt tillsammans under 
högt tryck och hög temperatur var utveck
lingstrender som börjat komma såväl i 
USA som i England under efterkrigstiden. 
De första s k laminaten tillverkade på det
ta sätt gjordes i Perstorp under andra halv
året 1923. Det måste sägas att det var en 
enastående bedrift att under då rådande 
förhållanden överhuvudtaget ägna sig åt 
nyutveckling. Företaget stod på ruinens 
brant. Strejker och lockouter hade rått 
nästan ständigt under dessa första år av 
20-talet. Karpodlingen hade betydligt 
större försäljning än alla fabrikerna till
sammans och familjen levde på vad godset 
kunde ge, och samtliga familjemedlem-

Isolitfabriken, vykort från 1930-talet. Foto Perstorps 
arkiv.

(Th) Isolitplattor pressades mot spegelblanka 
stålplåtar. Perstorps arkiv. Foto K W Gullers.

Tjocka plattor av hartsimpregnerad bomullsväv an
vändes till kugghjul. Foto K W Gullers.
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mar var engagerade i fabriksdriften på ett 
eller annat sätt.

Det som tillverkades i laminat var sta
var, rör och plattor. Huvudanvändningen 
var givetvis för elektrisk isolation men 
ganska snart upptäckte även möbelsnicka
re detta material. En bidragande orsak till 
uppmärksamheten var förstås radions in
tåg i de svenska hemmen. 1925 började 
Radiotjänst sina sändningar i Sverige, och 
Otto Wendt som efter sin fars död tagit 
över som VD var inte sen att utnyttja den
na nya marknad. Bland de första använd
ningarna som dekorativa ytor var bordsy
torna på kupéborden i järnvägsvagnar och 
kafébord. Vi något äldre minns Fahlmans 
konditori i Helsingborg.

De första plattorna var bruna men man 
började ganska snart att tillverka svarta 
plattor genom att färga den ingående lack
en. Man gjorde även ytan blank genom att 
polera pressplåtarna. Plattor av Isolit, som 
varumärket hette, och med dekormönster 
kom först på 30-talet. En kollektion från 
mitten av 30-talet innehöll dock utmärkta 
trämönster och ett antal ganska murriga 
enfärgade och mönstrade plattor. De ljusa 
plattorna var endast enfärgade eftersom de 
helt enkelt hade lackerats i ljusa färger ef
ter pressningen. Isolitplattorna var helt ba
serade på kresol- eller fenolhartser. Fortfa
rande var dekorativa isolitplattor bara en 
biprodukt till de tekniska varianterna i 
sortimentet och så skulle det vara ända in 
på slutet av 1940-talet.

En viktig del av Skånska Attikfabriken 
även under krigsåren var tillverkningen av 
parkettgolv. Perstorp Parkett var av homo
gen bokstav och en mycket omtyckt och 
kvalitativt högtstående produkt. Men det

gällde då som nu att följa läggningsanvis- 
ningarna. När Malmö Stadsteater byggdes 
1944 lades Perstorp Parkett i hela övre vå
ningen, vilket än idag kan beskådas i gott 
skick efter 50 år. Tyvärr lämnades inget 
expansionsutrymme, och bok sväller som 
bekant, och väggarna började bågna och 
teatern var nära att sprängas.

Laminat för olika tekniska applikatio
ner hade under krigsåren blivit en bety
dande produkt i Skånska Attikfabrikens 
sortiment. Bl a tillverkades kylskåpsinred- 
ningar för Elektrolux och på kundens in
rådan hade man gjort ett licensavtal med 
amerikanska Panelyte, ett laminatföretag 
ägt av det stora skogsbolaget S:t Regis Pa
per. Panelyte tillverkade dylika kylskåpsin- 
sidor i sin fabrik för tekniskt laminat i 
Trenton men hade också en fabrik för de
korativt laminat i Kalamazoo nära de sto
ra sjöarna. Otto Wendt var intresserad av 
möjligheten att tillverka dekorativt lami
nat i ljusa mönster genom användning av 
ytskikt som impregnerats med melamin- 
hartser, ett harts som kom fram strax före 
och under kriget framförallt i Tyskland 
men även i USA. Genom att knyta ytterli
gare ett licensavtal med Panelyte fick At
tikfabriken förutom tillgång till melamin- 
hartskunnandet även goda kunskaper i 
tillverkning av mönstertryckt papper.

Perstorp Plattan — i var mans rum 
Ingemar Larsson hette en ung rätt nyut- 
nämnd kommersiell direktör i Perstorp 
och han fick uppdraget att se till att kun
nandet överfördes till Sverige. Klippans 
Pappersbruk med sin 300-åriga tradition 
och kunnande att tillverka finpapper hade
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då en utvecklingsingenjör och sedermera 
VD, Rutger Larsson, skåning och ej släkt 
med Ingemar. Dessa två tillsammans med 
många duktiga medarbetare i såväl Pers
torp, Klippan som på Allers tryckeri i Hel
singborg såg till att Perstorp Plattan kunde 
födas som ett begrepp och varumärke vid 
lanseringen 1950.

Det format som kunde tillverkas var in
te större än 4’x7’, dvs ca 2,1 m långt. Den 
största pressen var nämligen press 6, en 
gammal press för tillverkning av flygplans- 
propellrar som köpts efter kriget. Men 
Perstorp Plattan blev en succé och press 7 
kunde byggas för 4’x8’ formatet. En gam
mal press byggdes om för tillverkning av 
fönsterbänkar, en mycket omtyckt form- 
pressad produkt i homogent laminat un

der 1950- och 60-talen, dock kanske inte 
av alla barn som slog sig illa i huvudet av 
de vassa ändkanterna.

Efterfrågan framförallt från export
marknaderna ökade. Otto Wendt var som 
sin far en mycket internationell företagare 
som förutom visioner också hade en stor 
förmåga att finna kompetenta personer. 
Under 1950-talets allra första år var Ottos 
vision att finna replipunkter ute i världen 
om kommunismen skullle sprida sig till 
Sverige. Han fann fyra ”brohuvuden” som 
kunde tänkas fylla denna funktion.

Den som skulle visa sig vara den vikti
gaste var Brasilien, ett land som tydligen 
alltid fascinerat familjen Wendt. Uppdra
get att utveckla just denna marknad för 
Perstorp fick en ung säljare, reservofficer i

Köksbordet med Perstorp Plattan var populär särskilt under 1950- och 1960-talen. Foto K W Gullers.
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marinen och med ett förflutet i kaffebran
schen, Per-Gunnar Kalborg. Han sändes 
1952 till Sao Paulo för att med små resur
ser och ringa kunskaper om språket sälja 
Skånska Attikfabrikens produkter. Per- 
Gunnar Kalborg insåg snart vilken bety
dande marknad som fanns i Brasilien och 
framförallt i Sao Paulo. Redan efter tre år, 
1955, startade han en egen produktion ef
tersom importrestriktionerna var svåra. 
Det var en gammal press i en hyrd lokal 
och med impregnerat papper från Sverige. 
Men redan året därpå fick man i Perstorp 
tillverka en impregneringsmaskin av egen 
modell och sända över till Brasilien. På 
detta sätt byggdes med många små steg det 
idag mycket stora dotterbolaget upp till en 
modern slagkraftig anläggning. Parallellt 
med detta startade Per-Gunnar Kalborg 
också ett handelshus, Scanbras, som avytt
rades med vinst till Euroc på 80-talet. Per- 
Gunnar Kalborg är fortfarande efter över 
45 år verksam i företaget, nu som styrelsens 
ordförande.

En annan verksamhet som startades 
1952 var en möbelfabrik i Singapore med 
huvudinriktning på möbler med laminat- 
ytor. Tyvärr fick inte detta företag samma 
omdömesgilla ledning som Produtos Per
storp i Brasilien, utan det fick läggas ned 
efter några år. De övriga visionerna var 
Marocko, där ett lönsamt handelshus 
grundades. Det såldes 1968 innan Per
storp AB börsnoterades. Egypten var dock 
en missräkning då den svenske VD som 
skulle starta företaget i Kairo visade sig va
ra en skurk, som förskingrade och togs av 
polisen för olaga vapeninnehav.

Att Perstorp Plattan redan från starten 
fick en stor marknad var beroende av efter

krigstidens uppsving för bostäder och övri
ga inredningar, dels i Sverige med vår rela
tivt höga välfärd och dels i Europa, där 
återuppbyggnaden hade börjat. Perstorp 
Plattan var det moderna materialet som var 
lätt att hålla rent men samtidigt både vack
ert och slitstarkt. Det lämpade sig främst 
för bordsytor men blev ganska snart ett po
pulärt väggmaterial i badrummen.

Otto Wendt lämnade 1955 efter 31 år 
som VD över ett växande entrepenörsföre- 
tag till sin måg, J O (Johan Olof) Nauclér 
och bytte position med honom för att 
fortsätta aktivt som styrelseordförande till 
1969. Olle Nauclér var liksom sin före
gångare kemitekniker från KTH men me
ra forskningsinriktad än Otto och därmed 
mer koncentrerad på tekniken och mindre 
på marknaden. För Nauclér gällde framför 
allt ordning och reda, och den upprust
ning som gjordes av fabriker, maskiner 
och byggnader i Perstorp lade grunden för 
den internationellt höga standard som 
kännetecknar koncernen. Det mest remar
kabla beslut som någonsin tagits i Skånska 
Attikfabrikens styrelse var vid ett styrelse
möte 1958 när ett investeringsprogram på 
20 miljoner klubbades igenom. Det låter i 
dagens öron något anspråkslöst men om 
man betänker att det relativt lilla familje
företaget vid denna tidpunkt omsatte 80 
miljoner per år så var det faktiskt en fjär
dedel av årsomsättningen. Det skall alltså 
jämföras med ett beslut idag på tre miljar
der. Ett sådant djärvt beslut har inte heller 
tagits senare.

Genom detta beslut kunde, förutom 
det trelängade huvudkontoret, Europas då 
effektivaste laminatfabrik, byggas och den 
stod färdig 1960 för att vara i full drift året
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därpå. Den under slutet av 1950-talet 
byggda press 9 hade gett möjlighet till ett 
format 4’x9’ men nu togs steget fullt ut till 
det man trodde skulle bli det efterfrågade 
formatet på kontinenten, 5’xlO’. Tyvärr 
fångade nog den marknadsundersökning
en inte helt de kommande trenderna utan 
merparten av tillverkningen i den nya 
pressen 10 gjordes i de gängse formaten. 
Den nya fabriken representerade en mo
dern syn på produktion och logistik.

1960-talet blev det årtionde när Pers
torp Plattan dominerade företaget. Vins
ten från laminattillverkningen översteg 
hälften av företagets samlade vinst. En ren
odling av tillverkningen skedde 1967, då 
det tekniska laminatet fick en egen fabrik. 
Jag hade ett par år innan tillträtt som fab
rikschef för laminatfabrikerna och bland 
mina första arbetsuppgifter var att få igång 
produktionen i de anläggningar för silk- 
screentryckning resp limpressning som 
min företrädare Torkel Högberg låtit in
stallera. Det var begynnelsen till Impress, 
dvs specialmönster, och den vidareföräd
ling till limmade produkter som väggpane
ler och bänkskivor vilka senare skulle spela 
en mera betydelsefull roll i sortimentet.

Limpressen användes även till den golv
tillverkning som Möbelfabriken hade ut
vecklat. Golvet utgjordes av fyrkantiga 
plattor ca 450 x 450 mm, där äkta fanér 
limmats på hardboard. Golvet lades med 
laminatfjäder i spår löst på golvet, s k fly
tande golv. Det hade en gungande känsla 
och mycket knarr. Möbelfabriken lades 
ned 1968 på grund av låg lönsamhet.

En annan detalj var att mönstervalsen 
till det traditionella linnemönstret PP 52, 
PP 54 etc hade slitits ut och en ersätt

ningsvals måste tillverkas. Mönsterbeteck
ningarna blev då PP 552, PP 554 etc. Po
sitionen som mest efterfrågade mönster 
ersattes senare av ett artistiskt konstruerat 
mönster av Sigvard Bernadotte. Hans 
mycket skickligt gjorda mönster introdu
cerades 1960 och togs ur produktion först 
nu på 90-talet.

De betydande marknaderna för dekora
tivt laminat, USA och Europa, var ungefär 
lika stora och ca 200 miljoner m2 vardera. 
Marknadsutvecklingen skiljde sig dock 
markant. I Europa kom ett antal substitue- 
rande produkter som var billigare men säm
re. Vi skall komma ihåg att under 1960-ta- 
lets mitt var standardtjockleken 1,7 mm för 
ett dekorativt laminat. Merparten av Pers
torp Plattan tillverkades med en kresolharts. 
S k livsmedelskvalitet var betydligt dyrare. 
Jag minns så väl en order från en stor finsk 
köksmöbelstillverkare med tillägget:

”Om lukt fästes inget avseende. Skåpen skall gå
till Ryssland.”

Likaså var väggmarknaden i Sverige en be
tydande andel. Vi sålde ca 500 000 m2 till 
väggbeklädnad per år i Sverige. Det var ca 
8 procent av den totala mängden. En an
nan mycket betydande marknad var far
tyg, och när den var som störst motsvara
de den 20 procent av totalförsäljningen.

De nya alternativ som började komma 
var PVC-folier som limmades på väggen 
och ibland även på spånskiva för möbler, 
mönstertryckning direkt på hardboard samt 
direktlaminering, d v s ett enda hartsimp- 
regnerat papper som pressades på en spån
skiva. PVC har alltid varit tabu för Perstorp, 
men vi tittade givetvis på Galon men av
stod. Däremot satsade vi på direkttryckning



Per-Gunnar Karlborg med brodern Clas-Göran 
Karlborg, försäljning, (tv) och Stig Olsson, teknik, 
(th) var ledningen för Perstorp Produtos i mänga är.

Press 10 som installerades 1960 är fortfarande den se
nast installerade högtryckspressen i Perstorp för deko
rativa laminat. Foto Gert Högström, Perstorp.
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av hardboard och en anläggning köptes in 
och plockades ihop i början av 1967. Pro
dukten Dekorpanel lanserades på markna
den. Tyvärr var inte denna produkt av sam
ma höga kvalitet som Perstorp Plattan och 
våra säljare var inte nämnvärt intresserade 
att ägna produkten någon större uppmärk
samhet. En ”riktig säljare” för Perstorp Plat
tan säljer denna och inget annat. Detta var 
en dyrköpt läxa som vi tyvärr inte lärt oss när

vi nästa gång skulle lansera produkter med 
lägre total kvalitet än PP. Produkten lades 
ner efter något år och tillverkningslinjen sål
des till England efter ett par år.

Slutet av 1960-talet blev den verkliga 
haussen. 1969 blev ett år ”all time high” 
med högkonjunktur och hög efterfrågan. 
Företagsförvärv speciellt i Frankrike hade 
föreslagits av oss operativa under 1968 men 
helt refuserats av direktionen. 1970 innebar 
stora förändringar. Perstorp AB börsnotera
des och en ny VD, Gunnar Wessman till
trädde. Hela företaget moderniserades i ett 
högt tempo. Perstorp Plattan var i skriande 
behov av kapacitet, delvis av reella skäl men 
delvis också på grund av exportsäljares olika 
bokningssystem av verkliga och förhopp
ningsfulla order.

Ett sätt att öka produktionskapaciteten 
på kort sikt var att förvärva den verksam
het som handelshuset Elof Hansson hade 
startat i Strömstad med kunnande från en 
tidigare verkmästare i Perstorp. Företaget 
gjorde allt för att göra livet surt för Pers
torp Plattan i sin marknadskommunika
tion och utgjorde därför ett bekymmer för 
Perstorp. Efter en första kontakt mellan 
Gunnar Wessman och Bo-Elof Hansson 
fick jag ansvar för detta köp och tre veck
or efter den kontakten gjordes ett överta
gande i bästa invasionsstil i mitten av feb
ruari 1970. I pressmeddelandet sades bl a

”Perstorp AB med tillverkning i Perstorp, Sao
Paulo och Påarp.”

Vi hade faktiskt tre personer som gjorde 
blomkrukor i expanderad polystyren i På
arp.

Fabriken som vid köpet tillverkade ca 
170 000 m2 per år varvades snabbt upp till
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1 miljon m2 per år. Det var en helt ny
byggd anläggning och många i personalen 
var fd sjömän. Ett pannhus med blank- 
putsade kopparrör och blommor på bordet 
samt en så välputsad fabrikslokal var ovan
ligt även för perstorpare.

Den 1 september 1970 genomfördes ock
så en total divisionalisering och den halvme- 
syr som införts året innan med ett delat ansvar 
av olika lönsamhetspar övergavs. Division 
Perstorp Plattan blev en separat enhet med 
Ove Carlsson som divisionschef, medan Bra- 
silienföretaget bildade en egen division.

Men den internationella konjunkturen 
vände snabbt och under första åren på 70- 
talet sjönk den europeiska marknaden med 
en tredjedel. Den största anledningen var 
direktlamineringens frammarsch och även 
Perstorp beslöt sig att försöka ge sig in i 
denna marknad. Ett utvecklingsarbete för 
att kunna lansera Peralam, dvs ett impreg
nerat papper som under värme pressades 
direkt mot en spånskiva, startades och när 
Perstorp Plattan höll ett hejdundrande 
”50-års jubileum” våren 1973 var det i den 
lokal som skulle möjliggöra denna satsning 
och även utvidgningen av impregnerings- 
kapaciteten för fenolimpregnerat papper.

Tyvärr blev Peralam inte vad vi hade 
hoppats. Lönsamheten med en maskin var 
för låg och konkurrensen var knivskarp. Vi 
hade också under denna period lyckats säl
ja en licens till Ryssland tillsammans med 
det finska företaget Rauma Repola som 
tillverkade maskinerna. Vi fick vår licens
avgift på någon miljon och Rauma Repola 
levererade maskinerna som lastades av 
järnvägen i någon obygd och makades ut i 
leran med traktorer utan att öppnas. Vi 
trodde således att vi aldrig skulle behöva

bekymra oss om våra åtaganden. Men flera 
år senare när vi för länge sedan slutat till
verka Peralam kom budet från Ryssland att 
nu är fabriken färdig. Var god och kom hit 
och kör igång. Det gick bra i alla fall tack 
vare några duktiga finska invandrare som 
jobbade i laminatfabriken i Perstorp.

Strax före mitten av 1970-talet kom någ
ra magra år för Perstorp Plattan och utveck
lingen låg nere. Exporten minskade och det 
stora svenska bostadsbyggandet från 1960- 
talet fanns inte längre. Det enda riktigt po
sitiva var att de dåliga tiderna äntligen re
sulterade i att vi från familjen Hakestam 
kunde fa köpa vår störste svenske konkur
rent Tila för ett godtagbart pris. Så när Gö
ran Herslow, vår ekonomidirektör, och jag 
formellt övertog verksamheten 1974 var det 
en liten högtidsstund. Tila hade dels den 
gamla och mycket nedslitna laminatfab
riken inne i Trelleborg men också en helt 
nybyggd elementfabrik på industriområdet 
vackert belägen vid strandkanten. Kunnan
det inom Tila var också stort. Helmer Jöns
son som var teknisk chef och tidigare varit 
anställd i Perstorp valde dock att byta verk
samhet, men några av de ledningspersoner 
vi förenades med 1974 finns fortfarande 
verksamma inom koncernen.

Ett utvecklingsprojekt startade dock 
1974-75 och det var vårt försäljningskon
tor i Singapore. Det var från begynnelsen 
ett rent laminatprojekt och intresset från 
den övriga verksamheten i Perstorp var låg.

1975 bytte Perstorp AB VD och Karl- 
Erik Sahlberg tillträdde. Hans tilltro till 
dekorativt laminat och då i synnerhet Per
storp Plattan var inte stor från början. En 
enkel bortfallskalkyl visade dock att Pers
torp AB inte skulle klara sig på kort sikt
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utan de marginalintäkter som Perstorp 
Plattan skapade. Resultatet blev att jag 
som ansvarig för nya verksamheter inom 
koncernen fick fortsätta den diskussion 
jag tagit upp med Union Carbides engels
ka dotterbolag BXL om laminatföretaget 
Warerite i Aycliffe.

Perstorp hade då ett engelskt försälj
ningsbolag och en marknadsandel på ca 4 
procent medan Warerite hade 18-20 pro
cent av den engelska marknaden och där
med näst efter Formica. Efter många dis
kussioner och till slut hårda förhandlingar 
kunde Perstorp förvärva verksamheten, dvs 
mark, byggnader och maskiner, för 1 miljon 
pund. Om man betänker att pundet vid det 
tillfället stod i 5:70 SEK så kan de som vet 
storleken av verksamheten inse att priset 
var fördelaktigt. Speciellt som avskrivnings- 
reglerna i England var ytterst gynnsamma. 
Till yttermera visso köptes också lager, för
råd och pressplåtar för en spottstyver före 
övertagandet den 1 september 1976.

Perstorp Plattan hade då sedan ett par år 
samordnats med den del av Perstorp Form 
som fanns i Perstorp och divisionens namn 
var Byggprodukter. I samband med att även 
Warerite inlemmades fick jag operativt an
svar för Byggprodukter, dit då också fördes 
Skaraplast som jag hade haft koncernled
ningsansvar för sedan Perstorp Form trede
lades 1972.

Pergo — framtidens golv 
Det var en spännande tid eftersom Karl- 
Erik Sahlberg och koncernledningen be
stämt att enda sättet att lösa Perstorp Plat
tans problem var att utveckla såväl produkt 
som verksamhet. 1977 startade vi bl a en

idéjakt, Idé-77, där vi ville dammsuga efter 
goda idéer inom organisationen. För att 
göra detta effektivt utsågs en av de erfarna 
utvecklarna, Gerhard Schultze, till ansvarig 
och med en budget att följa upp och utvär
dera idéerna. Det gjorde han mycket bra 
men när han inte tyckte att medarbetarna 
hade tillräckligt med idéer lade han också 
in sina egna till bedömningen.

Således presenterade han för den refe
rensgrupp där jag satt som ordförande ett 
förslag om att lägga Perstorp Plattan på 
golvet. Vi skulle då i varje kök kunna sälja 
statistiskt sett 20 m2 istället för 1,1 m2 som 
bänkskivan representerade. Jag som ju varit 
fabrikschef på 60-talet och försökt lägga 
Lisa Bauers vitsippeplattor på golvet tyckte 
ju att idén var urdum. Det skulle slamra 
och bli halkigt. Idén avskrevs, trodde jag!

Men nu föll jag på eget grepp. Jag hade 
under början av 1970-talet blåst liv i Per
storp ABs Stiftelse för Forskning. Dess 
främsta uppgift var att stödja långsiktig 
forskning vid universitet och högskolor 
men även att kunna ge stöd till idéer som 
behövde ges mer substans före slutlig be
dömning. Gerhard Schultze kunde därför 
gå bakom min rygg och få 15 000 kronor 
från forskningsstiftelsen för att testa pro
dukten på byggnadsmateriallära vid KTFI. 
Detta var i oktober 1977. I februari 1978 
togs idén upp på nytt i referensgruppen, 
nu kompletterad med en rapport från 
KTH. Den visade att jag hade fel på flera 
punkter och vi var alla överens om att pro
dukten borde utvecklas. Alltså: Chefer är 
det värsta hindret för idéer!

Men från en idé med en handtillverkad 
prototyp till en marknadsanpassad och ra
tionellt tillverkad konsumentprodukt är ste
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get mycket långt och dyrt. Det fick vi även 
erfara när idéerna om ett kontinuerligt la
minat skulle förverkligas. Det var idéer som 
jag skissat på redan under min fabrikschefs- 
tid men vi saknade dels lämplig maskinut
rustning och dels gav de polyesterlacker som 
då användes för dåliga produkter. 1978 fick 
vi nys på en liten firma i Tibro, Nibo Lami
nat AB, som börjat göra kantlister av me- 
laminimpregnerat papper. Det var en firma 
med stora ekonomiska och tekniska prob
lem som investerat i en liten kontinuerlig 
press av fabrikat Held. Lokalerna var tillfäl
ligt hyrda i en möbelfabrik, men det fanns 
två goda entrepenörer, Åke Nilsson och Cla
es Troedsson, och med styrelsens goda min
ne köpte vi halva företaget.

Vi flyttade pressen och verksamheten 
till Trelleborg där vi hade lediga lokaler. 
Det visade sig snabbt att vi inte skulle 
kunna nå de mål som lagts vid övertagan
det, och den resterande andelen av företa
get köptes för en krona. Jag betalade köpe
skillingen ur egen kassa och vi kunde nu 
formera ett projekt i helt egen regi för 
kontinuerligt laminat.

Kontinuerligt laminat tillverkades på så 
sätt att ett antal rullar med hartsimpregnerat 
papper hängdes upp i ett ställ och sedan för
des dessa papper tillsammans in i en press 
där två stålband tryckte ihop pappersbanor- 
na under högvärme till ett laminat som se
dan rullades upp. Idéerna var många om 
hur en press skulle kunna konstrueras och 
projektet kostnadsberäknades till över 90 
miljoner kronor, vilket accepterades av sty
relsen. Problemet som vi hade haft på 1960- 
talet med Dekorpanel visade sig på nytt. De 
som var uppfödda med Perstorp Plattan var 
synnerligen skeptiska till ett kontinuerligt

1950-talets storsäljare, linnemönster PP52. Foto KW 
Gullers.

laminat. För att kunna styra projektet gjor
des ett ”låtsasbolag” med aktiekapitalet 90 
miljoner kronor och med balans- och resul
taträkningar. Styrelse för detta bolag var 
koncernledningen. Ytterligare en halvstor 
press inköptes innan den ftillstora pressen i 
sin nya byggnad den 1 februari 1981, några 
timmar innan kungen skulle delta i det sto
ra 100-årsjubileet, tillverkade den första rul
len av kontinuerligt laminat. Den kunde se
dan förevisas för alla besökare. Eftersom just 
åren 1980 och 1981 var de ur lönsamhets- 
synpunkt mest besvärliga år jag någonsin 
varit med om. Vi hade t ex haft vår första 
strejk sedan 1924. Den strejken som Stig 
Malm beordrade knäckte totalt konjunktu
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ren. Därför var känslan att se den första me
tern av en helt ny produkt komma fram nå
got obeskrivligt.

Vid den tiden hade också golvet börjat 
komma ut på marknaden dels genom 
IKEA men även genom andra återförsälja
re. Divisionschefen Lennart Ahlgren, idag 
VD för Assi-Domän, hade kommit en bra 
bit på väg med de svåra tekniska proble
men men oerhört långt ifrån dagens ratio
nella produktion.

Men slutet av 1970-talet var inte bara 
teknisk utveckling. Organisationen föränd
rades inom koncernen 1978, i varje fall op
tiskt. De tidigare divisionerna kallades istäl
let för grupper och laminatverksamheten 
inordnades inom grupp Komponent. Den 
reella orsaken var att fa sprida ut titlarna i 
organisationen för bättre status.

Den sista återstående konkurrenten i 
Sverige bortsett från Kalaberg i Nordma- 
ling var IWO-laminat i Mariestad. Den 
hade bytt ägare och en privat entrepenör 
hade tagit över. Vi köpte ut verksamheten 
och lade ner fabriken.

Vi gjorde även ett mycket engagerat 
försök att erövra ett fotfäste på den ameri
kanska marknaden. Ett kontor med lager 
öppnades i North Carolina 1979. Vi hade 
innan dess studerat ett par amerikanska la
minatföretag som var till försäljning men 
beslöt att försöka starta i egen regi. Men 
våra amerikanska kollegor, Formica och 
Wilson Art, var inte särskilt förtjusta utan 
tog till varje tänkbart tjuvknep för att mo
ta ut oss igen vilket de lyckade göra efter 
ett par år.

Norge och Norsk Hydros verksamhet 
Respatex hade under många år varit uppe 
som ett förvärvsobjekt. 1980 hade Respa

tex inordnats under en ny organisation i 
Notodden med en ny chef, Leiv Nergaard. 
Leiv var en ung påläggskalv inom Norsk 
Hydro och en utmärkt förhandlingspart
ner. Leiv Nergaard är nu ekonomidirektör 
för Norsk Hydro AS. Vi kom fram till ett 
bra avtal om ett 50/50 joint venture där la
minatfabriken skulle läggas ned och den 
nya elementfabriken drivas vidare i en ge
mensam regi. Lösningen var bra och för
delarna med ett strategiskt samarbete med 
Norsk Hydro var uppenbara. Tyvärr visade 
det sig efter några få år att trots goda in
tentioner och bra relationer i toppen stu
pade projektet på suboptimeringar och 
brister i personkemin på lägre nivåer. 
Verksamheten avyttrades till Norske Skog 
och att vi sedan på mitten av 80-talet var 
nära att köpa tillbaka såväl denna verk
samhet som den övriga laminatverksam
heten inom Norske Skog men tvingades 
låta köpet gå tillbaka i sista minuten var yt
terligare ett bevis på bristande kommuni
kation över kölen.

Historien upprepar sig. Även Skånska 
Ättikfabriken avtalade om ett 50/50 joint 
venture i Norge, Lredrikstads Ättikfabrik. 
Det var 1898 och fabriken där vi hade led
ningsansvaret startades, men unionsupp- 
lösning och de svåra tiderna åren därefter 
tvingade fabriken att slå igen. Förlusten 
för Skånska Ättikfabriken var betydande.

Av personliga skäl återgick jag 1981 till 
att ansvara för Koncernutveckling, vilket 
jag aldrig ångrat. Jag kunde ändå följa och 
delta i utvecklingen av ytmaterial. Om 
Norge innebar vissa besvikelser så var kö
pet av finska IKI desto mer glädjande och 
lönsamheten var mycket god de första 
åren på grund av stora ryska beställningar.
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De misslyckade försöken att lansera Pe
ralam och Perafoil under början av 1970- 
talet avskräckte oss inte att på nytt ge oss in 
i foliebranschen. Denna gång dock i rejäl 
skala. 1982 köpte vi av Swedish Match den 
tyska tillverkaren av dekorativa folier, Uni- 
dur. Ett köp som sedan följdes upp 1990 
med ett förvärv av en engelsk tillverkare. 
Svårigheterna att integrera verksamheten i 
affärsområdet var från början betydande. 
Detta gällde även det lilla danska företaget 
Danlamin som slogs samman med vårt ti
digare dotterbolag Perstorp A/S.

1984 infördes begreppet affärsområde i 
samband med en övergripande förändring 
av koncernens organisation. Syftet var dels 
att skapa en mer marknadsinriktad organi
sation och dels öka graden av decentralise
ring. Av de nio affärsområdena blev Pers
torp Ytmaterial det största vad beträffar 
omsättning. I samband med denna organi
sationsförändring integrerades också Brasi- 
lienföretagen i den övriga verksamheten 
och ansvaret fördelades på Perstorp Ytma
terial och Perstorp Elektronik.

Spanien har alltid varit en intressant 
marknad för laminat och Railite i Valencia 
lockade vårt intresse redan på 60-talet. 
Ove Carlsson och jag var nere och nosade 
på företaget 1968. Då hade vi inte förmå
gan att köpa företag som 1988 då vi fick 
vårt första fotfäste på Iberiska halvön.

Sydostasien var ett satsningsområde re
dan på 70-talet men förutom ett delägt 
försäljningsbolag i Sydkorea var det först 
1989 som vi etablerade oss på allvar ge
nom ett defacto majoritetsförvärv av ett 
laminatföretag i Bangkok, som döptes till

Siarn Perstorp Co, Ltd. Det uppfyllde vid 
övertagandet många av de vanliga krite
rierna för företag som köpts av Perstorp, 
nämligen ganska stökig och dålig teknik, 
miljö och allmän ordning. Men också en
ligt välkänt mönster lyckades Perstorpspe- 
cialister ganska snart fa ordning på företa
get och det blev snabbt en liten fin fabrik.

Vi är nu inne i 1990-talet och därmed i 
nuet och ej i historien. Jag hade förmånen 
att få ta ut min pension och bli min egen fö
retagare den 31 januari 1991 och slutar där
för den här historiska krönikan av det mest 
spännande produktområdet i hela Perstorp- 
koncernen. Jag har givetvis noga följt ut
vecklingen även under senare år som ordfö
rande i Perstorp ABs Forskningsråd. Den 
kraftiga tillväxten hos Perstorp Flooring och 
laminatgolvet Pergo har varit mycket gläd
jande och då framförallt den massiva etable- 
ringen på USA-marknaden. Samtidigt har 
den traditionella användningen av Perstorp 
Plattan utvecklats även om varumärket inte 
används idag. Däremot har produkterna 
blivit fler, vackrare och bättre.

Det som står kvar i minnet är dock inte 
produkterna utan alla skickliga, lojala och 
framförallt trevliga medarbetare jag mött 
under åren. Utan sådana personligheter som 
Guy Wendt, Per-Gunnar Kalborg och tek
nikern framför alla Wille Johansson, som 
under 40 år lade hela sin själ och all sin tid 
för laminattillverkningen och för sina kolle
gor oavsett befattningar, samt alla andra i så
väl fabriker som på marknaden hade inte 
den nuvarande divisionschefen Rolf Berg
ström haft ett så spännande revir, där han ju 
också själv starkt bidragit till utvecklingen.


