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 Sanetta  tillverkare av hygienartiklar 
 
Det var Ebba Hodén och hennes son Ebbe som drog igång tillverkning 
av dambindor i Mariefred under namnet Ebba Hodéns fabriker. De kom 
från Stockholm och bosatte sig på Bergåsa på Hedlanda-sidan. En av de 
första lokalerna, 1948,  var  huset i nordöstra hörnet av torget där sedan 
det funnits bl a radioaffär och numera Mariefreds Tidning. Bättre lokaler 
fann man i bottenvåningen av översta huset på Nygatan.  
 

 Luciafirande. Troligtvis 50-tal. Några igenkända personer; Fr.v. Hasse Hellberg,             
nr 3  Ebbe Hodén, en mörk dam som tittar fram nr 6 är Birgit Lindberg. Lucia är Elsie 
Jansson (gift Andersson). Nederst till höger sitter Greta Karlsson i Nybo, samt Ingrid 
Utterberg (gift Hodén). Foto: Okänd 

I slutet av 60-talet höll man till i Wiik ( nuv. Fritidsgården). Men man 
har även haft tillverkning vid Åkers Krutbruk och gamla Folkets Hus på 
Forsavägen. 
Ebbe Hodén lät bygga fabriken på Hedlandet nära Bergåsa. Ebbe hade 
ett separat företag, Bergåsa Industrier,  för maskinutveckling, ty han var 
en skicklig uppfinnare.  
Brevid bostaden uppförde han en timmerbyggnad från Dalarna. 
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1964 köpte KF Hygien  företaget och döpte det till Sanetta.  

 
                                 Foto: Okänd 
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Första platschefen var disponent Eklund. Senare blev det Stig Hallander. 
KF tog även upp blöjtillverkning. En blöja bestod av fluff, cellstoff och 
non-woven och användes med en plastsnibb. Senare kom den s.k. T-
blöjan som användes med blöjbyxa. KF:s märke vara Lilla-Ja. 

- - 
fabriken i Mariefred inledde provförsäljning av egentillverkade 
tamponger. Ett femårigt utvecklingsarbete kröntes därmed med 
framgång. Försäljningspriset kunde därmed sättas cirka 24% lägre än för 

tampongmarknaden. Sanettas inträde på tampongmarknaden blev 
mycket uppmärksammat i massmedia. 
1984 inordnades Sanetta under Fiskeby Bruk som tillhörde KF 
Industrier 
1986 såldes Sanetta till Holmen hygien som i sin tur delvis såldes till 
Modo. Blöjtillverkning i Mariefred lades ner och överfördes till 
Pauliström. 
1988 lades även tillverkningen av dambindor ned. 
 

Hygienartiklarna från produktionen inspekteras                          Foto: Okänd 

 

Under Sanetta-tiden växte företaget betydligt och som mest hade man 
strax över 200 anställda. Men redan på 80-talet förekom uppsägningar. 
Eftersom det var relativt skrymmande produkter så byggde man ett  
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6-våningars automatiserat höglager med 4600 pallplatser. Man hade ett 
eget stickspår från järnvägen vid Läggesta. Som mest lastades varje dag 
ut 8-10 järnvägsvagnar för leverans till KF:s många centrallager. När 
lagerbyggnaden  revs var avsikten att plåten skulle gå till att bygga en 
ishall i Mariefred, vilket dock inte blev av. 
Man hade ett laboratorium där bl a testades tampongernas sugförmåga. 
Snörena till tampongerna steriliserades i en autoklav. I ett senare skede 
levererades snörena sterila från leverantören. 
 
De anställda i produktionen tillhörde Beklädnadsarbetarförbundet, ett 
typiskt låglöneförbund enär de flesta var kvinnor, på Sanetta c:a 80%. 
Tjänstemännen tillhörde SIF. 
Företaget var i stort befriat från arbetsolyckor men däremot uppstod 
förslitningsskador då ju arbetet kunde vara rätt ensidigt.  
Skiftgång gällde. Tidvis t.o.m. 3-skift. 
 

 
Interiör från maskinhall.        Foto: Okänd 
 

Iris Pettersson, som började på ekonomiavdelningen på Sanetta 1966 
och var med till slutet berättar att det var kontant lön som gällde på 60-
taler. På påsarna stod alla uppgifter om arbetad tid , skatt och andra 
avdrag. Iris beställde kontanterna från banken och ett bud for och 
hämtade dem. Om det blev en 2-öring över så uppstod frågan vem som 
fått för litet. Senare gick man över till banklön. 
Företaget hade lunchrum men inget komplett kök. De anställda valde 


