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Air Liquide i Sverige 1912–2012.

Våra första 
100 år.



...och en entusiast 
i Malmö. 
I Malmö fanns ett mycket välrenommerat företag i vinbran-
schen vid namn AD. Faxe & Söner. Gunnar Faxe, sonson till 
firmans grundare, var redan som 24-åring berest, välutbildad 
och klar att ta över importen av vin. Men han upptäckte mer 
än goda viner på sina resor. Han fascinerades av alla nya 
uppfinningar som förändrade människornas vardagsliv. 
Han ville ha en aktiv roll i denna nya värld.

En annons från AB Gasackumulator, undertecknad av 
Gustaf Dahlén, fick honom att ta steget in i den växande 
gasbranschen. Gunnar Faxe kontaktade Gustaf Dahlén 
och 1906 beslöt de båda att börja 
tillverka acetylen i Malmö 
enligt Dahléns nya metod.

Men gasmarknaden 
förändrades snabbt 
och Gunnar Faxe 
insåg att Malmö 
också behövde 
en syrgasfabrik. 

Han kontaktade Air 
Liquide i Paris och fick 
fransmännen att 1912 
gå in med 75 % i ett 
nytt bolag. Då, för 100 år 
sedan, började Air Liquide 
sin dynamiska resa i Sverige!



En uppfinnare 
i Paris... 
Georges Claude hette en fransk uppfinnare som i början av 
1900-talet förändrade världen. Han lyckades framställa syrgas 
genom att destillera luft, som komprimerad och avkyld fick 
flytande form. 

Han fick också patent på en metod att lagra acetylengas på 
stålflaskor. Gasen användes för belysning där man saknade 
el- och gasnät. Bland annat lantgårdar fick ljus med hjälp av 
acetylen, liksom bilar, lokomotiv, järnvägsvagnar och fyrar 
långt ute till havs. 
       
1902 grundade Georges Claude och visionären Paul Delorme 
företaget Air Liquide i Paris, för att börja producera och 
marknadsföra industrigaser.
Enda problemet var att 
långa transporter gjorde 
deras produkter dyra. 
Lösningen var att starta 
fabriker närmare kund-
erna och Air Liquide 
började därför 
att etablera 
sig runt om 
i världen.



Air Liquide är idag världens ledande      
 industrigasföretag. 

Våra gasprodukter används överallt i alla branscher, 
inom sjukvården såväl som inom rymdindustrin. 
Våra kunder är den enskilde svetsaren, som köper gas 
för en knapp tusenlapp per år, såväl som stålverket, 
som beställer gasprodukter för mångmiljonbelopp under 
samma tid.

Orsaken till framgången är inte hemlig:

Bakom Air Liquides framgångar i Sverige ligger ett 
ständigt aktuellt produktsortiment och ett nära 
samarbete med kunderna. 90 % av våra produkter på 
den svenska marknaden produceras lokalt i Sverige, 
och vi har en egen portfölj med unika applikationer. 
Tre ledord har lett oss hela vägen: säkerhet, effektivitet 
och kvalitet. Dessa ord kommer att leda oss även i 
framtiden.

Nya användningsområden:

Vår styrka är också att vi ständigt hittar nya användnings-
områden för våra produkter. Och gasprodukter kommer i 
framtiden att behövas inom ännu fler områden än idag. 
Ett exempel är vätgasen, som kommer att bli en viktig 
energikälla och användas allt mer som drivmedel i fordon. 
Ett annat exempel är den ökande betydelse som gaser 
har för att vårda och läka inom sjukvården.

Störst i världen på gas.



Störst i världen på gas.



1912 
Den 2 juni invigs en fabrik på Friisgatan i Malmö: 
Syrgasfabriken Flytande Luft. Här startar vår 
dynamiska resa.       

1962
En ny luftgasfabrik invigs i Malmö och företagsnamnet 
ändras till Syrgas AB Alfax.

1968
Namnet ändras nu till Alfax AB och en expansiv period 
inleds. Företaget etablerar sig snabbt över hela landet. 

1972
Air Liquide förvärvar samtliga aktier i Alfax AB, som blir 
ett helägt dotterbolag. Fyllningsstationer finns nu runt om 
i Sverige.

1979
En ny modern luftgasanläggning invigs i Surahammar.

1986
Anläggningen i Surahammar byggs ut och blir den största 
och modernaste anläggningen för luftgaser i Norden.

1990
Ett nytt produktionscenter för högrena gaser 
och gasblandningar invigs i Kungsängen. 

Höjdpunkter i Air Liquides svenska historia.
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1994
Alfax AB ändrar namn till Air Liquide Gas AB. 

1996
Air Liquide presenterar en världsnyhet: ALTOP, 
en ny typ av gasemballage för syrgas och acetylen. 
Under 2000-talets början lanseras SMARTOP 
och MINITOP.

2000
En ny fabrik byggs vid Rönnskärsverken i Skelleftehamn 
för att försörja Boliden Mineral med syrgas. 

2004
En gemensam nordisk organisation bildas av Air Liquide-
bolagen i Sverige, Danmark, Norge och Finland. 

2012
Air Liquide firar sina första 100 år i Sverige. 
I Helsingborg står en ny produktionsanläggning för 
flytande kväve klar att invigas och därmed fortsätter 
vår dynamiska resa.

Höjdpunkter i Air Liquides svenska historia.
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Lokal inblick, 
global överblick.
Air Liquide står för snabba och säkra leveranser av 
gaser och gasblandningar i Sverige, Norge, Danmark 
och Finland. Vi utvecklar ständigt vårt utbud och 
erbjuder ett brett spektrum av produkter, tjänster och 
utbildningar, anpassade för våra kunder. 

Air Liquide finns representerat i 80 länder, och i Norden 
kombinerar vi stark lokal närvaro med internationell 
erfarenhet. Därför kan vi ge dig det bästa av två världar. 
Dels har du nära till oss och vår kunskap om olika 
branschers behov. Dels har du nytta av vår världs-
omspännande forskningsverksamhet, som resulterar i 
produkter, tjänster och applikationer av högsta kvalitet 
till så olika områden som till exempel industri, miljövård, 
sjukvård samt forskning och utveckling. 

Vår nordiska organisation kommer också i framtiden 
att värna om närheten och den täta kontakten med dig, 
var du än befinner dig.

Vill du ha mer information om Air Liquide så titta in på 
www.airliquide.se eller kontakta oss på adress 

Air Liquide Gas AB, Lundavägen 151, 212 24 Malmö. 
Telefon 040-38 10 00.


