
                                                 
 

  
 
 

 

 

 

 

BERTIL SAMUELSSON 1933 – 2010 
 
 
Bertil Samuelsson föddes 1933 i Alingsås i Kronobergs län och var son till 
distriktsingenjör Gustav Samuelsson och hans hustru Elsa. Efter ingenjörsexamen på 
starkströmstekniska linjen vid Högre Tekniska Läroverket i Örebro 1953 arbetade 
Bertil några år på Siemens i Tyskland. 

Bertil Samuelsson fick jobb hos Gösta Carlsson på Järnkonst 1955 och gifte sig då 
med tonårskärleken Bente Pors som var dotter till grosshandlare Tage Pors och hans 
maka Helga i Vinderup på Jylland. De bosatte sig i Landskrona och fick sonen Lars 
och dottern Pia.  

Bertil Samuelsson hade som målsättning att snarast starta ett eget företag och 
stannade i Järnkonst till 1962 då han startade företaget Servoelektronik. Han 
provade en del olika affärsidéer och valde slutligen att konstruera och tillverka 
automatiska hydrauliska dörröppnare baserade på komponenter som redan fanns på 
marknaden och komplettera med egna konstruktioner. Det nya företagets namn blev 
BESAM som förkortning på sitt namn och det rimmade väl med de magiska orden 
”Sesam öppna dig”. 

Till en början reste Bertil själv runt i Sverige och övriga världen för att sälja in idén till 
arkitekter och byggföretag. En slogan som blev mycket använt var ”den som vill 
öppna dörrar åt andra måste vara steget före”. BESAM växte snabbt och Bertil 
började inse att det krävdes större ekonomiska resurser för att klara den snabbt 
växande efterfrågan på företagets produkter och sålde 1968 företaget till 
investmentbolaget Promotion, senare ingående i AB Industrivärden och den 
välkända fastigheten vid Ringvägen tillkom då. 

Trots den hektiska affärsverksamheten kopplade familjen av då och då med sin 
segelbåt och senare med bekvämare motorbåtar. 

Besam, fortfarande med Bertil Samuelsson som dynamisk ledare, blev snart ett av 
Landskronas största företag och hade egna dotterbolag i flera världsdelar. Innan 
Bertil gick i pension 1998 nådde man en omsättning på drygt 2 miljarder kronor. 
BESAM såldes 10 år senare till ASSA ABLOY för över 3 miljarder kronor. Bertil fick 
2007 Landskrona kommuns hedersmedalj. 

Bertil Samuelsson intogs i Gillet 1968. Han avled i sitt 77:e levnadsår och efterlämnar 
hustrun Bente och två vuxna barn med familjer. 

 

 


