
17 januari.

Tillverkning av elektriska hemapparater i Voltahusets lokaler på 1920-talet. Montering av elektriska hemapparater i Voltahusets lokaler på 1920-talet.

Kvalitetskontroll av elektriska hemapparater i Voltahusets lokaler på 1920-talet.

Expansionen var kraftig.

1929 importerades och sålde Volta 
den brittiska motorcykeln Calthorpe.

Volta rekonstruerades 1919.

Flertalet nyemmisioner 1917-19.

Rekonstruktionen med Löfquists 
elektriska skedde 1922.

En eldriven motorcykel introduce-
rades 1921. Tillverkaren var DKW 
(senare en del av Audi).

Flera dotterbolag bildades 1918.

Flera dotterbolaget bildades och
företag köptes upp under 1918.

Elektriska Värmeapparater lovordas 
alltid.

Demonstration av förträffligheten med dammsugaren Volta på 1920-talet. På industriutställningen i Sundsvall illustrerades Voltadammsugarens
överlägsna styrka med en hiss driven av – just det – en dammsugare!

Den först publicerade annonsen med Salus från
Volta 1924 och därefter namnändring över till Volta

under 1927 som den första med enbart Volta.

In English please.... bör således bliva synnerligen väl-
kommen för varje svensk husmor.

13 januari 1924 (SvD)

15 januari.

16 januari.

17 april 1924 förvärvade AB Volta
slutligen Salus dammsugaren av

Nya Vibrator.

Dammsugaren Salus från Volta.

Dammsugaren Volta-Salus.

Dammsugaren Volta-Salus.

Sedermera endast Volta.

Elektriska destilleringsapparater fanns i
sortimentet …

Voltahuset

Friedrich Jaeger med firma Friedrich Jaeger, bildat 1910, och generalmajor Geijer bildade AB Volta 1915. 
De lät bygga Voltakomplexet för sin tillverkning av elektriska hemapparater. Bolaget expanderade kraf-

tigt och efter ett flertal nyemissioner 1917-1919 blev bolaget även börsnoterat 1918. Flera dotterbolag bildades och även ett företagsinköp ge-
nomfördes under samma år. Dock blev det rekonstruktion i slutet av 1919 som sedan slutfördes 1920.

Tiderna var utmanande och under dessa år föll BNP först med 12 % mellan 1916-18 och upp 7 % till 1920 för att åter falla med 8 % till 1921.
Däremed tvingades bolaget likvideras 1922 efter ett större underskott. Den efterföljande rekonstruktionen med Löfquists elektriska senare 
samma år, då som Nya Elektriska AB Volta, innebar även nya ägare.

Bolaget hade under åren ett utvecklat ett mycket brett sortiment och var också pionjär i landet med tillverkning av elektriska spisar. Upp-
märksammade också på mer effektiv elförbrukning för bättre ekonomi. Och även mer udda produkter som en motordriven cykel 1921 samt 
motorcykeln Calthorpe 1929. 

En herr Seger från bolaget Salus upptäckte den amerikanska 
dammsugaren Santo 1910 samtidigt som Axel Wenner-Gren 

fick se den i Wien. Seger fick senare kontakt med en Carlstedt på Elektromekaniska, som därefter 
också började leverera motorer till både Lux och Axel Wenner-Gren. Segers bolag Salus bytte namn 
till Nya Vibrator 1914. AB Volta förvärvade Salus dammsugaren av Nya Vibrator 1924.

3 sep 1926 förvärvade Axel Wenner-Gren Elektriska AB Volta privat från Skandinaviska Banken. Rykten om sammangående med Elek-
trolux, blev dock först dementerade i SvD 10-12 oktober 1926. Voltadammsugaren var en stark konkurrent till Elektrolux med sin huvud-
ägare Axel Wenner-Gren och avsikten med köpet var att Volta dammsugaren skulle säljas genom andra kanaler som återförsäljare för att 
nå bättre marknadstäckning. Han hade tidigare 1919 grundat Elektrolux genom en sammanslagning av de tre företagen AB Lux, AB Elek-
tromekaniska och det av honom själv startade dammsugarföretaget Svenska Elektron. Och efter Axel Wenner-Grens uppköp 1926, så kom 
Voltas dammsugare ut i detaljhandeln medan Elektrolux egna såldes genom hemförsäljning. De båda företagen stod för en klart ökande 
export av dammsugare under dessa och kommande år.

Bolagen sammanfördes 1934 varvid produktionen flyttades till Lilla Essingen. Det kan också nämnas att Axel Wenner-Gren även var 
finansiär till flera av AB Nomys patent. Det företag som flyttade in i Voltas lokaler under 30-talet. Med starka argument marknadsfördes 
Voltas dammsugare både i annonser och på utställningar. Bästa sugkraften, längsta sladdarna och med många tillbehör. Under åren fram 
till 90-talet hade över 3 miljoner dammsugare levererats och framgången fortsätter än idag. 

Företaget AB Volta Voltadammsugaren

Äldsta bevarade industribyggnaden i Ulvsunda

Utbudet av produkter
var mycket brett

På väg mot avtal


