
Torsten Carlssons bok är den tredje som
dokumenterar Skandinaviska Bankens
historia. Den första delen presenterades
till bankens hundraårsjubileum 1964 och
täckte perioden 1864–1914. 1978 presen-
terades ett andra verk, som skildrar ban-
ken under åren 1914–39. Båda dessa
böcker skrevs av professor Ernst Söder-
lund. Carlssons framställning avhandlar
åren 1939–71. Slutåret är logiskt då det
var Skandinaviska Bankens sista före
samgåendet med Stockholms Enskilda
Bank till Skandinaviska Enskilda Banken
1972.

Efter att bl a från 1951 ha varit ordfö-
rande för SNS under tio år blev Torsten
Carlsson medlem av Skandinaviska Ban-
kens direktion 1961. Hans verksamhet in-
kluderade det ekonomiska sekretariatet
och bankens långsiktiga planering.
1972–85 var han direktör i S-E-banken.
Carlsson var således i hög grad aktiv i det
näringslivs- och samhällsklimat som
Skandinaviska banken verkade i under
perioden.

Torsten Carlsson har i denna bok foku-
serat på tre områden: rollen som företa-
gens bank, det reglerade kreditmarknads-
klimat som rådde under efterkrigstiden
samt den under 1950- och 60-talen fram-

växande satsningen på hushållen som
kunder. Perspektivet är brett, och man
förmedlas mycket ingående inblickar i
Sveriges samhällsekonomiska och indus-
triella utveckling under de cirka 30 år
som utgör tidsram.

Boken är uppdelad i tre delar som mar-
kerar olika tidsperioder. Gränserna mel-
lan perioderna utgörs av regimskiften i
bankens ledning. Den första delen,
”Skandinaviska Banken i fred och krig
1939-1945”, ger även en överblick av
mellankrigstiden. Här betonas bankens
försäljning av aktier i svenska företag till
följd av banklagsändringen 1934, som
förbjöd bankinnehav av aktier, och bil-
dandet av det närstående investmentbola-
get Custos 1937. Vidare beskrivs förvär-
vet av flertalet svenska banker som gjor-
des under 1940-talet, vilket breddade
kontorsnätet. Krigsårens valutareglerings-
ekonomi skildras också.

Del två är ”Efterkrigstiden 1946–1956”,
som beskriver hur regeringens bostadspo-
litiska program spelade en allt större roll
för bankens verksamhet. Ökad företagsde-
mokrati i form av företagsnämnder, inter-
nationalisering och en period av ökad fri-
handel var andra viktiga karakteristika un-
der denna period.
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”Blandekonomin 1957–1971” utgör
den sista och definitivt mest intressanta
delen av boken. Här får vi bland annat
följa hur krisen i den svenska textil- och
konfektionsindustrin påverkade banken.
Vidare ges en ingående skildring av ban-
kens roll som kreditgivare i den svenska
varvsindustrins expansion och  begynnan-
de tillbakagång under femtio- och sextio-
talen.  Den stora breddningen från företa-
garbank till även hushållens bank blev
tydlig under denna period. Miljonpro-
grammet, d v s en miljon nya bostäder in-
om tio år från 1965, satte stora spår i ban-
kens kreditportfölj. Ökat personalinfly-
tande samt internationell etablering var
andra viktiga tendenser på 1960-talet.
Sist, men inte minst, ägnas ett kapitel åt
samgåendet med Stockholms Enskilda
Bank. 

I Torsten Carlssons bok ges många in-
tressanta beskrivningar inte bara av
Skandinaviska Bankens verksamhet utan
också av den miljö och det samhällskli-
mat som den verkade i. Ett intressant ex-
empel är de i sann sextiotalsanda genom-
förda personalsatsningarna i AFFF, ar-
betsgruppen för fördjupad företagsdemo-
krati, där experter från vitt skilda områ-
den medverkade. 

Stora fördelar är det breda perspektivet
med beskrivningar av utvecklingen av
samhället och industriklimatet runt ban-
kens verksamhet samt de små sidohistori-
erna, t ex om hundraårsjubileet 1964 och
upprättandet av ett nytt centralkontor i
Stockholm 1965. Med tanke på den aktu-
ella debatten om den svenska finansvärl-
dens agerande i skuggan av andra världs-
kriget, saknar jag en något djupare be-
handling av Skandinaviska Bankens verk-
samhet under dessa år. Även om samgå-
endet med Stockholms Enskilda Bank har
behandlats i andra sammanhang (t ex
Olsson, U, [1986]: Bank, familj och före-
tagande. Stockholms Enskilda Bank
1946–1971, Almqvist & Wiksell Interna-
tional, Stockholm), hade det varit intres-
sant med ett något längre avsnitt om detta

i boken. Möjligen hade också en epilog
med beskrivningar av följderna under
åren efter 1971 av bankens strategibeslut
under den studerade perioden varit på sin
plats. 

Torsten Carlsson nämner i förordet att
den första delen av Skandinaviska Ban-
kens historia, som skrevs av professor
Ernst Söderlund, är en vetenskapliga stu-
die av bankens verksamhet under perio-
den. Vilken typ av metod som använts i
denna bok framgår inte av förordet. Jag
skulle dock vilja beskriva framställningen
som populärvetenskaplig: dels är författa-
ren inte ekonomhistoriker av facket, dels
anser jag att även personer utan ekono-
misk-historisk utbildning kan ha mycket
stor behållning av boken. Bankens histo-
ria skildras utifrån en objektiv syn, och
inte från personliga minnesanteckningar.

Genom att Torsten Carlsson själv har
varit verksam i banken under delar av den
behandlade perioden, kan framställningen
ibland verka en aning ”intern”, i form av
att vissa personer och verksamheter be-
skrivs mer ingående därför att författaren
har arbetat med just dessa. Detta behöver
dock inte innebära något negativt. Valet
av metod känns lyckat för den här typen
av bok. 

Sammanfattningsvis är boken ett måste
för den som är det minsta intresserad av
svensk industri- och bankhistoria. Även
inom forskningen kan framställningen
komma till stor användning. Detta kan
gälla t ex svensk varvsindustris historia,
miljonprogrammets finansiering och den
reglerade svenska kreditmarknaden under
efterkrigstiden. Det märks att författaren
har arbetat under mer än tio år med pro-
jektet. 
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