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Hans och Bengta på Arendala
Bengta Källström

Elof Hansson
Efter avslutad folkskola i Tottarp fick Elof, liksom alla hans
syskon, fortsatt skolgång vid Hvilans folkhögskola, och liksom
hans bröder studerade även Elof vidare vid lantmannaskolan på
Hvilan.
Elof gjorde exercisen på Revingehed tillsammans med sin
kusin Nils Jacobsson. Nils bror Jöns hämtade dem med hästskjuts efter fullgjord exercis. "Under sång gick färden, så det
märktes, att över krigarlivet vilar inga ledsamheter. Vid Dalby
gästgivargård gjordes anhalt för att läska struparna. Därefter
sjöngs för full hals igen tills vi närmade oss Hans Hanssons
gård, då sången tystnade på kommando av Elof, som hyste stor
respekt för sin pappa.” (Jöns Jacobssons anteckningar 19211926)
Elof Hansson, 1869-1955.
Efter studierna vid Hvilan stod det klart för Elof, att kommersiell verksamhet lockade honom mera än lantbruk. Elof var
den förste som lämnade hemmet, när han 1889 anställdes som kontorsbiträde på Staffanstorps
sockerfabrik. Elofs första egenhändigt intjänade pengar och hans första steg på affärsbanan
berättas ha tillgått på följande sätt: – Elof hade börjat arbeta på Staffanstorps sockerfabrik och
skickades ut för att samla in och köpa tillbaka tomma melasstunnor för påfyllning. Nästa år
var det dags för samma procedur och Elof kommenderades åter ut, men då fick arbetsledaren
höra, att ”jo, Elof skulle allt göra detta, men nu bleve det dyrare, för han hade redan varit
runt och köpt in alla tunnorna."

Strax därpå tillträdde Elof en befattning som bokhållare på sockerfabriken i Örtofta, samtidigt som han studerade tyska och engelska i Lund. År 1892 studerade Elof vid en handelsskola i Hannover, och åren 1893-1896 fördjupade han sina språkkunskaper, – först som
kontorsvolontär hos firman Björkegren och Beck i Hull, sedan som engelsk-svensk-tysk
korrespondent hos firman Piettre Frères i Paris. 1896 kom Elof som fransk korrespondent till
firman F.A. Neubauer i Hamburg, och från 1897 drev han exporthandel som självständig
köpman i Hamburg. Till firmans 50-årsjubileum 1947 berättade Elof om hur han startade sin
verksamhet:
”Starten var ett språng i det ovissa, ett vågstycke. Jag var illa rustad och dåligt förberedd. Startkapitalet var litet. --- Vid starten beslöt jag att etablera mig i Hamburg som exportagent i skandinaviska produkter. Vilka produkter jag skulle komma att sälja, visste jag ej.
Socker och spannmål exporterades ej från Skandinavien och kunde följaktligen ej komma i
fråga. Någon varukännedom av andra skandinaviska exportprodukter hade jag ej. --- Det
dröjde ej länge, så träffade jag i Hamburg en liten gulhyad man, en japanes Herr Nagasaki,
ombud för firman Mitsui & Co i Japan. Han behövde cellulosa och utsåg mig till sin leverantör. Därmed hade jag funnit min bransch, – cellulosa för transatlantisk export.”
Efter ett par svåra år vände utvecklingen, och redan 1904 öppnades det första filialkontoret – i London. Elof skulle komma att leda sin firma under mer än ett halvt sekel och ut-
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veckla den från ett enmanskontor till en världsomspännande organisation, som ännu i dag går
under namnet Elof Hansson, och som täcker in ett brett fält av verksamhetsområden.
I Hamburg blev Elof snart bekant med Clara Roosen-Runge, som var ett av köpmannen
Hermann Roosen-Runges elva barn. Clara följde med Elof till Sverige 1899 för att presenteras
för hans föräldrar på Arendala, och den 13 maj 1900 stod bröllopet i Hamburg. Den snabbt
växande familjen var först bosatt på Jungmannstrasse 17 i Altona, Ohtmarschen, och sedan i
Nienstedten, Hamburg. Det första barnet, Gunnar, föddes 1901. Sedan kom tvillingarna Karin
och Sven 1902. Erling föddes 1904, Hellen 1907 och Carmen 1909. Sist i barnaskaran var
Bengta, född i september 1914.

Till vänster Elof och Clara som nygifta, till höger deras hus i Hamburg.

På hösten 1914, när minsta barnet Bengta bara var någon månad gammal, lämnade Elof
och hans familj Hamburg inför utbrottet av första världskriget och bosatte sig i Göteborg.
Även huvudsätet för affärsverksamheten flyttades över till en tidigare upprättad filial i Göteborg. Familjen bodde först på Carl Gustafsgatan 13 i Göteborg, sedan på Kungsportsavenyn
37 och slutligen på Victor Rydbergsgatan 10. Samtidigt byggdes en representativ villa på Särö
söder om Göteborg. Villan, med namnet Munkekullen, stod klar för inflyttning 1917. I fastigheten i Göteborg hade barnen skolhushåll under terminerna, medan sommarhalvåret tillbringades på Särö. Som nybliven Särö-bo var Elof med och grundade Särö kyrka 1922.

Munkekullen med omgivande park.
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Elof och Clara med sina barn.
Stående längst bak fr.v. Gunnar, Sven, Erling och Karin.
Mellan Clara och Elof, fr.v. Carmen, Hellen och Bengta.

Elofs hustru Clara var ett mycket stort stöd för Elof. Hon ordnade på bästa sätt med allt
som hörde hemmet till och visade prov på omtänksamhet och släktkärlek. Det var Clara som
ivrade för de regelbundna syskonträffarna på Arendala. Dessa hade genomförts så gott som
varje år från början av 1900-talet och var väl organiserade med många programpunkter för
såväl vuxna som för de ständigt växande barnskarorna.
Clara förestod ett stort hushåll med många gäster, som var viktiga för Elofs affärer. Även
mindre bemedlade eller ensamstående släktingar var välkomna gäster på Munkekullen och
ingick i hushållet i ofta ganska långa tidsperioder. Clara uppfostrade barnen strängt men kärleksfullt. Hon hade en stor anpassningsförmåga, som följande lilla berättelse kan vara ett
exempel på:
Det var sämre tider, och Elof kom en dag hem från kontoret och informerade Clara, att
”nu måste vi nog tänka på att det är sämre tider ett tag”. Clara sade genast: ”Ja, ja, jag skall
ge besked i köket.” På följande måndag serverades salt sill till middag. Sedan kom tisdagen –
salt sill. Onsdag och torsdag – salt sill. På fredag undrade Elof: ”Finns det inget annat än
salt sill?” Clara svarade: ”Jovisst, kära du, men du förstår, vi måste tänka på att det är
sämre tider nu.”
Clara lämnade sin familj tidigt. Enligt släkttraditionen fick hon bröstcancer, men dödboken anger lungcancer som dödsorsak. Clara var 44 år när hon dog på Munkekullen
6 december 1920, – trots Elofs ansträngningar att få henne frisk. Han skall ha installerat en
helt nymodig apparatur för strålbehandling på Munkekullen, men det hjälpte inte. Elof
lämnades ensam med sina barn, och den äldsta dottern Karin fick träda i mors ställe och
uppfostra sina yngre syskon. I och med Claras död upphörde också syskonträffarna på
Arendala.
Under Claras sjukdomstid fanns en sjuksköterska installerad på Munkekullen. Det var
rödakorssystern Marianne Svensson, med vilken Elof gifte sig 1924. I detta andra äktenskap
föddes ytterligare tre barn, Barbro, Siv och Bo-Elof. När Elof 1929 sista gången blev far, var
han 60 år gammal.
3

Elof och Marianne med barnen Barbro, Siv och Bo-Elof.

Elof hade humör. När han var arg, gick han långa promenader från kontoret i Göteborg ut
till Särö. Han hade chaufför med sig, som inväntade honom på olika ställen utmed vägen. Var
han riktigt arg, gick han hela vägen hem. En dylik promenad, fast utan chaufför, berättar han
om i ett brev till systern Tilda 18 maj 1948, då han alltså var 79 år. Han hade retat upp sig på
en porträttmålare, som inte ville måla som Elof ville. ”Jag gick ut för att lugna mig och
hamnade i Kungsbacka, hvar jag åt lunch och läste tidningen. Sen hade jag fått vandraretagen i benen och fortsatte till fots till Göteborg. I allt blev det en fotvandring på 40 km i stark
sol med hatten i hand.”
Elof värnade om sin personal, gav dem löneförhöjning när de gifte sig och bonuspengar
när de fick barn. Men kvinnor ville han inte anställa på sitt kontor, och föll till föga först omkring 1950, då en kvinnlig växeltelefonist anställdes.
Krueger-kraschen drabbade inte Elof, som enligt vad som berättas, inte hade beviljat
Krueger kredit, eftersom denne inte hade sett honom i ögonen, när de skulle göra avslut. Elofs
affärer gick bara bättre och bättre, och de sista åren figurerade han i tidningsartiklar – till sitt
eget stora missnöje – som den störste inkomsttagaren i Sverige.
Några år efter Elofs död utgavs en bok som presenterade firman och dess då mer än
femtioåriga historia. Titeln på boken är ”Handel över Haven”, – ett uttryck som kortfattat
men träffande beskriver firmans verksamhet. I början av boken redovisas Elofs råd till sina
anställda: ”Tala och skriv alltid sanning! Sanningen skapar förtroende, framgång. Osanningen skapar misstroende, tillbakagång, fördärv.” Elof själv bar inom sig under hela livet
den devis som hade sitt ursprung i smeden Rosengren på Djurslöv i Tottarp och löd: ”Ihärdigt
arbete öfvervinner hvarje motstånd.”
Svenskt Biografiskt Lexikon anaylserar Elofs framgång inom affärsvärlden: Han var
djärv, när så behövdes, men samtidigt försiktig samt utrustad med en ovanlig förmåga att
analysera en komplicerad handelspolitisk situation. Därtill ingav han genom sin redbarhet
förtroende. Han gick helt upp i sin verksamhet och avskydde alla offentliga framträdanden.
I ett brev till sin syster Tilda 24 januari 1947 frågar sig Elof om det någonsin funnits
någon i släkten som blivit lika gammal som han. ”Du undrar kanhända hur det känns att vara
den äldste i släkten. Man ser tillbaka på den gångna tiden och tycker att man använt den
dåligt. Det finns så mycket kvar att lära i livet som man ej hunnit med. En dag måste man
lemna det utan att ha blivit färdig. Det finns mycket att ångra, att önska ogjort, att be om
förlåtelse för, men i stort sett äro de soliga lyckliga minnena förhärskande. Kritiklustan har
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blivit mindre, och det egna jaget håller på att krympa ihop. Jag saknar föräldrarne. Jag
älskar dem nu högre, varmare än jag gjorde medan de levde. Skulle så gerna vilja säga dem
ett tack för vad de givit mig. Det var värt mycket mer än jag då förstod. Jag saknar bror Nils
och bror Hans. Nils var en sådan klok rådgivare och skrev regelbundet sina goda brev. Hans
var så intressant att tala med, han visste så mycket om historia etc. Det gör mig ont att han ej
fick dö på Arendala. Jag saknar också vänner som gått bort. Måtte jag ej ha någon ovän när
jag själv en dag skall gå bort.”
Elof avled på Munkekullen 17 december 1955 och begravdes i familjegraven bredvid
Clara på Släps kyrkogård. Där begravdes också Marianne, när hon dog 1974.

Elof med söner. Fr.v. Erling, Bo-Elof, Sven, Elof och Gunnar.

Elof Hanssons barn
Elof Hansson. Köpman. Född 3 januari 1869 på Djurslöv 7, Tottarp, Skåne. Död 17 december 1955
på Munkekullen, Särö, Halland.
Gift 1:o 13 maj 1900 i Hamburg, Tyskland med Clara Helena Hansson (f. Roosen-Runge). Född 6
april 1876 i Hamburg. Död 6 december 1920 på Munkekullen, Särö. Dotter till köpmannen i Hamburg
Hermann Roosen-Runge, 1829-1901, och Ottilie Rendtorff, 1845-1921.
Barn:
Gunnar Torbjörn Hansson. Född 6 oktober 1901 i Hamburg. Död 18 augusti 1976 i Göteborg.
Clara Karin Rehmke (f. Hansson). Född tvilling 3 september 1902 i Hamburg. Död 9 juni 1980
i Buchholz, Västtyskland.
Sven Elof Hansson. Född tvilling 3 september 1902 i Hamburg. Död 16 maj 1970 i Göteborg.
Hans Erling Hansson. Född 14 september 1904 i Hamburg. Död 13 december 1990 på Margreteberg, Harplinge, Halland.
Hellen Brita Bredal (f. Hansson). Född 23 februari 1907 i Altona, Othmarschen, Tyskland.
Död 10 december 1979 i Nacka.
Clara Carmen Pehrson (f. Hansson). Född 27 maj 1909 i Altona, Othmarschen. Död 5 maj
1997 på Strandvik, Stallarholmen, Södermanland.
Bengta Signe Maria Ottilia Atkinson (f. Hansson). Född 28 september 1914 i Nienstedten,
Hamburg.
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Gift 2:o 10 juli 1924 i Göteborg med Anna Maria (Marianne) Hansson (f. Svensson). Född 17 oktober
1886 i Uddevalla. Död 22 juni 1974 på Munkekullen, Särö. Dotter till stadsfogden i Uddevalla Axel
Svensson, 1849-1903, och Tekla Gunilla Dannberg, 1863-1943.
Barn:
Barbro Mari-Ann Elofsdotter Hansson. Född 13 augusti 1925 i Göteborg. Död 15 januari 1979
på Styrsö, Göteborg.
Siv Britta Gunilla Elofsdotter Sjöstrand (f. Hansson). Född 27 augusti 1926 i Göteborg. Död 2
maj 2010 i Grebbestad.
Bo-Elof Hans Elofsson Hansson. Född 14 december 1929 i Göteborg.

Sven Hansson
Sven var tvillingbror till Karin. Han föddes i Hamburg och kom till Sverige när han var
tolv år. Han gick sedan i skola i Göteborg och tog studenten 1921. Han läste vidare vid Göteborgs Handelsinstitut och började i sin fars firma 1923. Fram till 1930 verkade han inom
firman i Norge, i Frankrike och slutligen i Argentina, innan han återvände till Sverige och
bosatte sig i Göteborg. Han blev delägare i firman 1937 och övertog ledarskapet tillsammans
med bröderna Gunnar och Bo-Elof efter pappa Elofs död 1955. Det har sagts att Sven var den
av bröderna som var mest lyhörd för pappa Elofs humör och hade förmågan att anpassa sig
därefter.
Sven gifte sig 1934 med Anita Jonsson. Hon var ett av nio barn till generalkonsul Folke
Jonsson och hans hustru Olga Dawson, som hade byggt Villa Lysholmen på Särö vid ungefär
samma tid som Elof Hansson byggde Munkekullen.

Anita och Sven vid bröllopet 1934.

Sven och Anita hade lägenhet på Arkivgatan 12 i Göteborg och ägde även fastigheten
Solsidan på Särö med anor från 1850-talet. De fick åtta barn, varav emellertid ett dog i späd
ålder. Barnen gick i katolsk skola. Sven dog redan 1970, medan Anita överlevde honom med
32 år. Deras gravplats finns på Släps kyrkogård.
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Svens och Anitas alla barn, utom det yngsta. Stående Kenneth och Peter,
sittande Marion, Stella och Carita med Christel i knäet.
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