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Andra säsongen av juldramat skildrar ordförande-
karaktären som genomkorrupt, maktfullkomlig och 
som en glödande motståndare till kvinnlig rösträtt.
Första säsongen skildrade ju dåvarande Speceri-
handlareföreningens (dagens SLHF:s) bojkott mot 
kvinnokooperativet Svenska Hems butiker. 

Motparterna och huvudkaraktärerna, Fröken Friman, 
verklighetens Anna Whitlock, gestaltad av skåde-
spelaren Sissela Kyle – och Frithiof Johannesson, 
verklighetens ordförande Hjalmar Pettersson, 
gestaltad av Allan Svensson – gick hem direkt hos 
tittarna. Den rafflande ramhistorien följde i grova 
drag vad som kan utläsas från källdokumenten. 
Idén till tv-dramat tog avstamp från Monika Björks 
och Eva Kaijsers bok om Svenska Hem (Latona Ord 
& Ton). Författarna hade bland annat tagit del av 
mötesprotokollen från SLHF:s arkiv på Regerings-
gatan, under arbetet med boken. 

Naturligtvis var det inte något av föreningens stora 
ögonblick som skildrades, i det för övrigt mycket 
välgjorda och ovanligt påkostade dramat.

I arbetet med den andra säsongen släppte manus-
författaren Pernilla Oljelund helt och hållet taget om 
den verkliga ramhistorien.
–  Vi hade kunnat fortsätta med verkligheten, men den 
räcker inte till som dramatisk historia, och det här är 
ju drama, ingen dokumentär, säger Pernilla Oljelund. 

SLHF:s vd Ragnar Fransson tog del av de nya 
avsnitten med blandade känslor. 
– Precis som de med de första delarna, tycker jag 
att det är ett väldigt bra drama. Naturligtvis blir 
det en kluvenhet med tanke på att man i de första 
avsnitten gav sken av att serien var lite drama-
dokumentär, något som uppenbarligen helt och 
hållet övergivits och blivit rent drama, säger 
Ragnar. 

Frithiof gör sig i de nya avsnitten en karriär 
som riksdagsman, i sin iver att kväsa kraven på 
kvinnlig rösträtt. Han tillsätter en stadsläkare som 
med hjälp av en delikat hållhake går med på att 
låta stänga Svenska Hems butik av, fabricerade, 
sanitära skäl. 

Nu har manusförfattaren bakom SVT-succén Fröken Frimans krig släppt nästan 
alla kopplingar till historiska källor. Specerihandlareföreningens ordförande 
gestaltas som en alltigenom osympatisk och maktfullkomlig karaktär.
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Fröken Friman avbryter bryskt en konspirativ 
kroglunch, Specerihandlareföreningens ordförande 
gestaltad av Allan Svensson, till vänster i bild. 

Verklighetens Hjalmar Pettersson, 
Specerihandlareföreningens 
tredje ordförande (1899–1907.)

Verklighetens ordförande 
Pettersson engagerade sig inte politiskt.
– Jag har aldrig hittat så mycket som en stavelse 
om kvinnlig rösträtt i våra protokoll eller arkiv, 
säger Ragnar Fransson.
– Vissa detaljer om Svenska Hems butiker är ändå 
hämtade från verkligheten, som att de var först 
i landet för hundra år sedan med färdiglagad mat 
som kunde beställas via telefon, säger Eva Kaijser, 
vars bok har tryckts i nya upplagor i samband 
med SVT-sändningarna. 

Ragnar Fransson har sett fram emot en skildring 
där dåtidens stor-kooperation får visa sitt rätta 
ansikte. Det var ju efter Svenska Hems inträde 
i Konsum Stockholm som den verkliga dödsstöten 
iscensattes: KF-basen Albin Johansson meddelade 
glatt inför stämman att Svenska Hem var inkorpo-
rerat i rörelsen, varmed varumärket skrotades, 
de kvinnliga föreståndarna byttes ut. (Ordleken 
”Hemska Sven” om Svenska Hem, som återkom-
mande läggs i Frithiofs mun i tv-dramat, kommer 
i själva verket från Albin Johansson.)

Säsong tre ligger inspelad och klar inför kommande 
jul. Pernilla Oljelund meddelar dock redan nu 
att någon skildring av Svenska Hems öde under 
kooperationens bila – inte blir aktuell. Fortsätt-
ningen kommer enbart att dramatisera tiden då 
kvinnorna drev butikerna under eget paraply.
– Nej, det blir inget om Konsum. Säsong tre handlar 
om en otroligt spännande och aktuell kvinnofråga, 
jag kan inte säga mer. Inget är klart med en 
eventuell säsong fyra, den finns bara i mitt skiss-
block ännu, säger Pernilla Oljelund.  n

Verklighetens Hjalmar Pettersson, 
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Nytt läge vid Tellus Towers
Icas etablering försenad
Den stoppade skyskrapan Tellus Tower fick en ny placering, och blev två. Med de nya planerna följer  
även en dagligvarubutik i anslutning till höghusen och tunnelbanan. 

Försvarsmakten satte stopp för ursprungsplanen 
gällande Tellus Tower. Stockholms stad tillsammans 
med SSM, i samråd med Försvarsmakten, har därför 
jobbat fram och presenterat ett nytt läge, Tellus 
Tower har blivit två skyskrapor, nu i direkt anslutning 
till tunnelbanestationen. 

Detaljplanesamråd genomförs under våren. Den nya 
planen innefattar även en dagligvarubutik om 
1200–1300 kvadratmeter.
– Butiken blir en del av cirka 3 500 kvadratmeter 
kommersiell yta som bildas i basen, i en triangel 
mellan de båda höghusen och ett lamellhus i sju 
våningar, säger Mattias Roos, vd på SSM.

Turerna kring Tellus Tower har även försenat Icas 
etablering i det gamla Ericsson-huset vid E4,  
”The Brick”, men nu hoppas man på en detaljplan 
till sommaren. Alla signaler från Ica pekar nu på  
att kedjan etablerar en Ica Supermarket i The Brick, 
inte Ica Kvantum. Det betyder att minst tre mellan-
klassbutiker kommer att tampas mot varandra 
inom en snäv radie, om den nya planen går i lås,  Bi
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Paradiset öppnar mitt i city
Paradiset öppnar i John Walls  
tidigare lokaler på Regeringsgatan, 
hörnet Mäster Samuelsgatan,  
erfar Stockolmshandlar’n. 

Paradiset, den nya kedjan med ekologisk profil, 
kommer att etablera butik nummer två mitt i city. 
Paradiset invigde ju på Södermalm i somras, med  
den uttalade ambitionen att etablera fler butiker  
i Stockholms innerstad. John Wall-lokalen om cirka  
1 200 kvadratmeter nås via en kort rulltrappa från 

Paradisets New York-inspirerade och ekologiska 
koncept har gått hem bland medvetna kunder på 
Södermalm. Nu ska man testa vingarna i city. 

Paradiset kniper John Walls tidigare lokaler, hörnet 
Regeringsgatan – Mäster Samuelsgatan.

Paradiset ser troligen chansen att hänga med på resan 
från start, konceptet kan testa vingarna i den befintliga 
lokalen, innan man tar ställning till en eventuell för-
längning inom ramen för framtida förnyelser. Invigning 
kan komma att ske innan sommaren.

Allt är klart med ett tidsbegränsat kontrakt, enligt 
vad Stockholmshandlar’n erfar, även om uppgifterna 
inte bekräftas. Paradiset bekräftar inget annat än 
att en etablering i ”city” är aktuell.
– För övrigt har jag inga kommentarer i dagsläget, 
det kommer en pressrelease senare, säger Paradisets 
vd och grundare Johannes Cullberg. n

gatuplan. Troligtvis kan alla delar av Paradisets 
koncept från Södermalm, inklusive food court, imple-
menteras i city. Butiken i Prisextras tidigare lokaler på 
Brännkyrkagatan är visserligen några hundra kvadrat-
meter större, men layouten är inte särskilt yteffektiv  
i och med uppdelningen på två plan.

Den amerikanska fastighetsägaren Pembroke har 
stora planer för fastigheten på Regeringsgatan, 
Hästen 21, granne med det nyrenoverade Mästerhuset. 
Bolaget vill riva och bygga nytt, 14 våningar högt, 
uppger tidningen Fastighetsnytt. 

visserligen i ett av rikets snabbast växande områden. 
Hemköp finns ju redan vid Telefonplan. Stora Coop 
Västberga huserar på andra sidan E4. Prestige-
läget vid Tellus Towers borde väcka ha-begär även 
bland de aktörer som redan är representerade runt 
Telefonplan, möjligen är det svårt att tänka sig Ica, 

som är mitt uppe i projekteringen av butiken  
i The Brick.  n

Det nya förslaget innehåller fyra hus, 78, 58, 17 respektive 
7 våningar, därtill en dagligvarubutik om 1 200–1 300 
kvadratmeter. De första lägenheterna beräknas vara klara 
för inflyttning 2020.
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•  TÄBY. Så var de utdragna planerna på Ica Maxi till Arninge, 
Täby, i mål. Täby kommun har nu utsett Ica Fastigheter till 
vinnare av en markanvisningstävling, vilket innebär att Ica 
utvecklar 10 000 kvadratmeter handel med Ica Maxi, Apotek 
Hjärtat samt övrig service, som ersättning till nuvarande 
Ica Kvantum. Preliminär byggstart hösten 2017, invigning 
hösten 2018.

•  BARKARBY. Lidl flyttar huvudkontoret och 200 anställda till Barkarbystaden. Det nya kontoret 
kommer att ansluta till en friliggande Lidl-butik om cirka 1400 kvadratmeter. Ramavtalet mellan 
Järfälla kommun och Lidl ska omvandlas till köpeavtal vid halvårsskiftet. Köpeskillingen för tomten 
är 48,5 miljoner kronor baserat på detaljplanens byggrätt om cirka 16 700 kvadratmeter. 
Invigningarna planeras till slutet av 2018.

•  POPULÄR PLUNDRING. Den sjätte upplagan SLHF:s 
populära julgransplundring, med alla sedvanliga 
ingredienser, slog nytt deltagarrekord. Plundringen 
samlade 170 glada deltagare i alla åldrar, flertalet 
barn naturligtvis.  n
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Fler ansökningar 
och mer pengar 
Så har då årets verksamhet dragit igång 
för fullt. När detta skrivs ska vi snart börja 
Färskvaruklubbens första träff med Gudruns 
som värdar. 60 deltagare anmälda till en 
förhoppningsvis jättetrevlig och lärorik kväll. 
Färskvaruklubbens verksamhet är en väldigt 
viktig del i ambitionen att höja kompetensen 
hos medarbetarna och statusen i handels-
yrket.

A propos kompetenshöjning så har vi fått 
in fler stipendieansökningar än någonsin, 
120 stycken, och dessutom ser de flesta 
mycket bra ut. Stipendienämnden (styrelsen) 
kommer att få ett ordentligt jobb att leta 
fram de allra bästa stipendiaterna. Som tur är 
kommer vi troligen också att ha mer pengar 
än vanligt att dela ut, så det blir en riktigt 
skojig uppgift i början av mars.

De lyckliga stipendiaterna kommer som 
vanligt att få ta emot sina stipendier vid 
vårt årsmöte under klang och jubel från 
köpmän och respektive. I år vill jag slå ett 
litet extra slag för denna vårens höjdpunkt. 
Vi har, vilket vi berättar mer om på sidan 4, 
förlagt festandet till Restaurang K-märkt. 
Eftersom den inte är så allmänt känd 
(antagligen beroende på att den inte är någon 
traditionell middagsrestaurang) vill jag 
bara säga att den inte på något sätt behöver 
skämmas i sällskapet av högklassiga fest-
arrangörer. 

Jag är övertygad om att arrangemanget 
kommer att bli lika bra som alltid annars, 
och maten antagligen bättre. K-märkt och 
dess ledning har storligen imponerat på 
både mig och styrelsen i övrigt.

Missa alltså inte att anmäla dig till 
Årsmötet/-festen den 23 april. 
Inbjudan kommer att gå ut i mitten av mars.

Vi ses!

NÅGRA RADER FRÅN VDHäggviks 
nya landmärke

Den gamla industrifastigheten som byggdes 
av Bonnier-koncernen på 1950-talet hyser i dag 
Willys och K-Rauta. I dag samsas 12 000 kvadrat-
meter handel med 8 000 kvadratmeter övrig 
verksamhet. Nu ska det luggslitna kvarteret få 
ett rejält lyft.
– Vi bygger om till en renodlad handelsfastig-
het och utökar med 10 000 nya kvadratmeter. 
Vi för en dialog med Willys och K-Rauta samtidigt 
som vi tittar på hur vi kan komplettera med nya 
hyresgäster för att få till en optimal mix, säger 
Tomas Hermansson, vd på Bonnier Fastigheter.

Alla stora dagligvaruaktörer finns redan på plats 
i Häggvik, utom Netto, men den nya ytan gör ju att 
det går att tänka sig omlokaliseringar. Omgärdad 
av E4:an, Norrortsleden, och kommande Förbifart 
Stockholms tunnelmynning, ska den nya fastig-
heten bli landmärket och entrén till Häggvik och 
Sollentuna. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft och Bonnier 
Fastigheter har startat bygglovsprocessen.  n

Bi
ld

: S
tra

te
gi

sk
 A

rk
ite

kt
ur

Häggvik får 18 000 kvadratmeter ny handelsyta och det nya köpcentret 
får bästa skyltläge.

Folk & butik

Häggviks nya entré och landmärke. 

Bild: Westner Elsner 
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Nytt från Seniorklubben
Eftersom det inte verkar bli någon riktig vinter 
så får vi väl se fram emot våren i stället. 

Och en handfull aktiviteter, att se fram emot:
•  Påskfest, onsdag 16 mars, kl. 13.00
•  Möta våren-resan till soliga Mallorca, 
 9–16 april
•  Årsmöte + årsfest, lördag 23 april
•  Vårfest, Villa Adolfsberg, tisdag 31 Maj
•  Oscars Revy på Oscars, lördag 29 oktober,  
 kl. 15.30 (kolla med kansliet).

Trevlig vår!

Olavi Ruuskanen Peldan, 
ordförande i Seniorklubben

Alla tre ägare har bakgrund från finkrogsvärlden, 
därför var det en aning otippat när de startade K-märkt 
på Östermalm, med inriktning på stora fester och 
evenemang på kvällstid, storskaliga lunchbufféer 
på dagtid. 

En lunch får inte kosta mer än hundra kronor, en 
krögare kan inte göra särskilt mycket åt den saken, 
enligt Jens Dolk, delägare, samt känd mat- och 
vin-inspiratör och skribent. 
– Vi klurade på hur vi skulle komma runt det där, 
att göra Sveriges bästa bricklunch, utan bricka.

Lösningen blev att göra alla inköp under nattetid, 
utifrån vilka överskott och korta datum som finns 
hos respektive leverantör. 
– Därmed kapas leverantörernas svinn, samtidigt 
som vi då och då serverar oxfilé eller hälleflundra, 
till priset av gråsej. Inte ens på morgonen vet kockarna 
vad de ska laga, förklarar Jens Dolk.

Det som startade som en modell för prispress blev 
startskottet för ett långtgående arbete för hållbar-
het genom minskat matsvinn. Nästa steg blev att 
ta betalt efter vikten på tallriken. Och i stället för 
råkostbuffé i slutet av varvet, så satsar K-märkt 
på lagade grönsaksrätter, i början.
– Viktpriset gav att gästen tar ansvar för att inte 
lägga på mer än vad som äts upp. Den gröna starten 
gör att det är mycket enklare att följa tallriks-
modellen, våra gäster gick ned fyra kilo de första 
två månaderna, säger Jens Dolk. 

Upprepningar tolereras inte inom lunchvärlden, 
men skulle det bli hundra portioner över av en råvara, 
då återkommer den i ny skepnad dagen efter, det kan 
lösas i och med att kockarna lagar maten à la minute 
med full uppsikt ute bland gästerna i matsalen.

Hand i hand med hållbarhetspolicyn så profilerar 
K-märkt med kulinariska upplevelser av högsta klass.
K-märkts konditor Daniel Roos, tillika ägarkompanjon 
och OS-mästare, har till exempel gjort Nobeldesserten 
två år i rad, 2014 och 2015. 
– Desserten 2014 är hyllad som den bästa Nobel-
desserten genom tiderna, bara uppläggningen tog elva 
timmar i anspråk för åtta kockar, säger Jens Dolk. 

Lokalen var från början tänkt att hysa Sveriges 
Riksdag. Byggnaden har utnämnts till ”Sveriges 
fulaste hus”, men tiden har kommit i kapp, i dag 
upplevs den genuina 1970-talsmiljön som exotisk 
och nostalgisk. 

1970-tal i originaltappning. Alla detaljer är bevarade 
i den k-märkta lokalen. ”Man sitter mitt i 1970-talet 
och blickar ut över det sena 1800-talet och regements-
byggnaden Garnisonen”, säger Jens Dolk, restaurang 
K-märkt Garnisonen. Nyligen avgjordes den prestige-
fulla Gulddrake-galan på K-märkt. 

Årsfesten blir K-märkt och hållbar

Årsmötet kommer att hållas i teaterlokalen intill 
restaurangen, också den k-märkt. 
– Där är det så fult så att det blir coolt, det är 
nästan så att over head-projektorn står kvar, 
skrattar Jens Dolk.  n

Kan inspirera butiker? 
”Vi har visat att våra 
gäster accepterar att 
betala efter vikt, och 
att inte veta vad som 
serveras i morgon. Jag 
hoppas att vi kan inspi-
rera andra i branschen, 
kanske även butiker, 
säger Jens Dolk.

SLHF:s årsfest byter lokal till K-märkt Garnisonen. Restaurangen kombinerar volym med högsta kvalitet, 
och har tagit nydanande steg när det gäller att minska matsvinnet. Allt i en genuin, k-märkt, 1970-talsmiljö. 

En smakrik afton
SLHF:s kvinnliga nätverk samlades i januari och fick fint besök av Maja Berthas, som föreläste 
om choklad och vin. En jätterolig och intressant kväll! 

Nästa tillfälle att ses blir lördagen den 28/5. Då har vi bjudit in konstnären Eva B Söderberg 
som kommer att ge oss en förmiddagskurs i akvarellmålning! 

Vill du vara med i vårt nätverk? Skicka ett mail till: catharinaberg37@hotmail.com.

Obs! Alla kvinnor i föreningen är välkomna – handlare, fruar och döttrar.

Jag hoppas vi ses!
Catharina Berg (sammankallande)


