Tidningsannons 14 juli 1959.

Direktör Sigurd Stridsberg i Trollhättan har i
dagarna återkommit från
en nära tre månaders
affärsresa till Nord- och
Sydamerika. Han har inte
legat på latsidan utan varit
i farten ordentligt under
hela resan, som till största
delen företogs med flyg.
Allt har gått bra och den
enda malören inträffade
vid hemkomsten till Göteborg pingstaftonen, då var
det dimma över Torslanda
och i två timmar fick
planet kretsa över staden
innan det kunde gå ned.
Tre kontinenter har han
besökt – han var faktiskt
en timma i Afrika också.

Vi ber direktör Stridsberg berätta om sin resa och om sina intryck
från densamma. Resan anträddes den 22 februari och hemkomsten
till Trollhättan skedde under själva pingstdagen. Han har gästat
bland annat USA, Canada, Mexiko och Panama i Nordamerika och de
flesta staterna i Sydamerika med undantag av Bolivia och Uruguay.
Med Sydamerika hade Stridsbergs stora affärer tidigare, men
vautasvårigheter och handelsrestriktioner har gjort att marknaden
försvunnit för de världsberömda sågarna och andra produkter från
det bekanta trollhätteföretaget.

Finns det några utsikter att kunna återerövra marknaden? Knappast,
säger direktör Stridsberg. I Argentina är till exempel tullen för våra
varor 300 procent och dessutom måste importören deponera 300
procent av fakturavärdet i bank under en viss tid för att kunna få
importlicens. I Brasilien är bestämmelserna något rimligare, men
tullen ligger där i alla fall på 60 procent och på råvaror som stål och
dylikt på 40 procent. Deponeringssumman är på 120 procent.
Att under sådana förhållanden kunna konkurrera med de inhemska
företagen är omöjligt – bestämmelserna har ju också tillkommit för
att skydda dem. Visserligen uppgavs det i Argentina att man där har
att vänta en liberalisering av importbestämmelserna, men hur
omfattande liberaliseringen blir vet man inte ännu. I Brasilien säljs
förresten de utländska valutorna på auktioner och till av bankerna
fastställda minimipriser. Den svenska kronan är tack vare
efterfrågan på kullager starkt efterfrågad och betalas till åtskilligt
högre kurs än till exempel de övriga nordiska ländernas valutor.
Detta å sin sida bidrar till ytterligare oförmånlig ställning för de
svenska exportörerna.
För att lämna affärerna ett tag, berättar direktör Stridsberg att
Sydamerika är ett intressant turistland, men att skillnaden mellan
fattig och rik där är mycket stor. Levnadsstandarden i vissa stater
står på en synnerligen låg nivå och massor av människor bor i sådana
bostäder att man knappast tror sina ögon – hyddor av packlådor och
korrugerad plåt är vanliga. Men trots allt har man dock en känsla av
att förhållandena utvecklar sig mot det bättre och att Sydamerika så
småningom ska höja sin standard.
Den vackraste staden i världen är, säger direktör Stridsberg, Rio och
särskilt har hamnen fängslat honom. Santos är en annan intressant
stad – den är inte bara en stor hamnstad utan också en badstad av
ovanliga mått. Den ligger 80 kilometer från San Paulo och invånarna
i den senare staden har Santos som sin badstad. Under badsäsongen

ökas Santos befolkning från 200 000 till 400 000 invånare och de
flesta har egna våningar som de bor i under badtiden.
Det finns många svenskar i Sydamerika och de trivs rätt bra med
förhållandena där nere och är allmänt aktade. Av trollhättebor, som
direktör Stridsberg träffade, kan vi nämna Bo Sandqvist, som är chef
för Tändsticksbolaget i Bogata i Columbia. Han är född i Trollhättan,
där hans fader ägde bomullsspinneriet och han gick i skola här. Han
ska förresten gästa Sverige inom kort.
På tal om Sydamerika så är det en hel del svenska firmor som har
egna fabriker där. Stridsbergs har också funderat på en sådan en
gång i tiden men det blev ingenting av med dessa planer får vi veta.
I USA har Stridsbergs varor en god marknad och direktör Stridsberg
har goda förhoppningar om att exporten dit ska utökas. Även till
Canada har man förhoppningar om utökad export men där är de höga
tullarna ett stort hinder. Samtidigt gynnas de engelska exportörerna
av särskilda preferenstullar.
Direktör Stridsberg säger att hans resa närmast får betraktas som en
goodwillresa för hans företag. Han träffade en lång rad av företagets
ombud och tillsammans besökte man stora kunder. De kontakter
man på detta sätt har fått ska man nu hålla förbindelse med för
framtiden.
Besöket i Afrika då? Jo, när direktör Stridsberg skulle resa hem från
Brasilien råkade man ut för dåligt väder och fick landa på Saltön i
Kap Verdegruppen. Den ögruppen ligger i Afrika och besöket varade
bara en timma. Man använde tiden där för att äta frukost. Hemresan
gjorde direktör Stridsberg tillsammans med det brasilianska
fotbollslaget Vasco de Gama, som skulle gästa vårt land. Men det har
ju strängt taget inget med affärerna att göra.

