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Petteri Kouvalainen blir den förste handlaren inom Hemköp 
med ett 91/9-upplägg, i Stockholms län. Från den 1 april driver 
han Hemköp Hallonbergen i Sundbyberg under eget bolag, 
efter en konvertering från Prisextra. 

Petteri Kouvalainen, 32 år, som närmast var färsk-
varuchef och del av ledningsgruppen på Ica Kvantum 
Tumba, är redan på plats i butiken.
– En liten smekmånad innan skarpt läge, jag får 
känna in butiken och medarbetarna, men klart att 
det kliar i fi ngrarna.

Handlardrömmen har funnits sedan dag ett, nära nog.
– Jag såg annonsen av en slump, letade inte aktivt 
just då, men kände att jag ville ge det en chans. 
Jag kollade in butiken och såg snabbt att här fi nns 
potential att utveckla till något jag verkligen står för 
och tror på. 

Petteri Kouvalainen utvecklades till charkansvarig 
i den första butiken, Ica Kvantum på Värmdö, chansen 
att gå Ica Skolans Butiksledarutbildning, BLU, lockade 
honom vidare till Ica Supermarket i Farsta. Det bar 

Hemköp och 91/9 

Utslussningen av kedjedrivna butiker till 
handlardrift enligt 91/9-modellen, identisk 
med Ica-modellen, där handlaren ökar ägandet 
succesivt från nio procent, har gått långsamt, 
trots upprepade mandat från Axfoods bolags-
stämma. En förklaring är att integreringen 
av Vi-butikerna kom emellan. 

Hemköp Hallonbergen blir först i länet med 
modellen. Ute i landet finns tre 91/9-handlare 
sedan tidigare (Köping, Anderstorp, Jönköping). 
Rekrytering av sex ytterligare handlare utanför 
länet pågår.
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vidare till nyetableringen Vi Sjövikshallen innan han 
faktiskt lämnade butikslivet för att bli inköpare på 
Middagsfrid, pionjärer inom matkassar.
– En extremt nyttig resa, från det att vi var ensamma 
på marknaden, till dess att marknaden fullständigt 
exploderade, vi hade att uppfi nna hjulet fl era gånger. 

Butiken ligger intill E18 tillsammans med nya Coop 
Sundby Park som invigde utan kedjeprofi l i höstas. 
Några övergripande moderniseringar och förändringar 
hinns inte med innan Hemköp-invigningen. 
– Vi får smyga igång lite, samtidigt gäller det att 
våga sticka ut och vara kaxig, kunderna ska ganska 
snabbt märka vad vi står för.

Hur ska butiken utvecklas?
– Jag har min färskvarubakgrund, matintresset, 
entreprenörsdrivet, vi ska skilja ut oss genom att bli 
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en personligare butik och handlaren på orten, som tar 
vara på positionen vi faktiskt har, att kunna förändra 
köpbeteenden till det bättre när det gäller kvalitet. 
Samtidigt ska jag inte säga för mycket innan jag 
diskuterat med alla i laget och kommit fram till en 
samsyn, det här blir ingen enmansshow. 

Känns det nervöst? 
– Jag känner mig helt trygg faktiskt, trygg med att 
Hemköp har ett fungerande batteri som stöttar. Jag 
satsar eget kapital och tid hemifrån, mina barn är 
fem år respektive åtta månader gamla, därför är det 
inte mitt beslut utan ett familjebeslut. Jag har en 
plan A, B, och C, men är ödmjuk inför marknaden, 
ingen vet exakt vad som ska hända.
– Men om det skulle visa sig att det inte går, då ska 
vi i alla fall kunna stå för allt och känna att vi har 
gjort allt vi kan, avslutar Petteri Kouvalainen.  
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Verklighetens

Hjalmar Pettersson

Seriens manusförfattare Pernilla Oljelund har nu 
sökt avskildhet för att arbeta på en fortsättning, 
avslöjar Eva Kaijser, medförfattare tillsammans med 
Monika Björk, till boken om Svenska Hem som låg till 
grund för tv-serien. Boken utkom redan 2005.
– Nu kanske jag säger för mycket, många bitar ska 
falla på plats innan det blir klart med en fortsättning, 
säger Eva Kaijser. 

Hjalmar Pettersson var Stockholms Specerihandlare-
förenings (dagens SLHF) 3:e ordförande under åren 
1899–1907. Kriget i titeln avser föreningens bojkott 
av Svenska Hem, som sjösattes av styrelsen 1905. 
Författarna gick igenom SLHF:s arkiv på Regerings-
gatan under arbetet med boken. 
– Protokollen är ju bara en förteckning av tagna 
beslut, men små anteckningar i marginalerna och en 
del reservationer, ger vid handen att det bör ha varit 
heta diskussioner och en turbulent tid för handlarna, 
säger Eva Kaijser.

Författarna bakom boken har även träffat Hjalmar 
Petterssons barnbarn, tagit del av fotosamlingar och 
andra material, för att ringa in verklighetens Hjalmar 
Pettersson.

Kvällen hinner bli sen och konjakskaraffen nästan 
urdrucken, innan cirkulärskrivarna blir nöjda i Hjalmar 
Petterssons våning på Arsenalsgatan, berättar för-
fattarna. Så här formuleras skrivelsen till slut:
Stockholms specerihandlareförening kan ej ställa 
sig hindrande i vägen för någon partihandlare, 
fabrikant eller agent att sälja sina varor till 
Kvinnornas andelsförening Svenska Hems affärer, 
men ha dess medlemmar beslutat att så vitt möjligt 
är undvika att köpa sina varor hos de firmor 
som sälja till denna affär.  

I dag är det svårt att föreställa sig det infl ytande 
som föreningen innehade vid tidpunkten. 
– Kvinnorna nobbades inte enbart av partihandlarna 
i Stockholm utan i hela riket. När de reste till Hamburg 
och Amsterdam, med alla kontanter i en handväska, 
så fi ck de inte köpa där heller. De reste hela vägen till 
Rotterdam innan det blev ett genombrott, säger Eva 
Kaijser. 

Trots motståndet lyckades kvinnorna skapa sin tids 
största kooperativa förening med fem butiker och över 
3 000 medlemmar, bland dem Selma Lagerlöf och 
Ellen Key. Elva år senare gick Svenska Hem samman 
med det då nybildade Konsum Stockholm. Tre år senare 
var butikerna borta, fl yttade eller nedlagda, varumärket 
Svenska Hem bortplockat, de kvinnliga förestånda-
rinnorna utbytta mot män. Pionjärinsatserna glömda 
och begravda i KF:s arkiv, tills först boken och där-
efter SVT-succén, drog upp allt till ytan igen.

De första avsnitten avslutas vid tidpunkten då 
Svenska Hem står på toppen av framgång. 
Blir det en fortsättning så bör även dåtidens stor-
kooperation få visa sitt rätta ansikte för dagens 
breda publik.

Fröken Frimans krig kan inte längre ses på SVT Play, 
men i maj släpps serien på dvd. 

Specerihandlareföreningens ordförande Hjalmar Petterson bär namnet Frithiof 
i tv-dramat och gestaltas av skådespelaren Allan Svensson. 

Vilken succé det blev, fl er än 1,5 miljoner tittare per avsnitt följde juldramat Fröken Frimans krig i SVT. 
Specerihandlareföreningens ordförande Hjalmar Pettersson, gestaltad av skådespelaren Allan Svensson, 
innehar en av huvudrollerna, vid sidan av frontfi gurerna bakom det kvinnliga butikskooperativet Svenska Hem. 
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innehar en av huvudrollerna, vid sidan av frontfi gurerna bakom det kvinnliga butikskooperativet Svenska Hem. 

– Vi uppfattar honom som en mycket driftig person, 
tre barn med den andra betydligt yngre hustrun, 
självsäker, ganska pompös, testamentet visar att det 
fanns mycket ekmöbler och ett överraskande stort antal 
konjakskupor i kvarlåtenskapen, säger Eva Kaijser.
– Men vi tror inte att han hade lika hög status som 
Arvid Nordquist, som hade en av Stockholms allra 
första bilar. Arvids delikatessbutik på Sturegatan sågs 
säkert som lite fi nare än Hjalmars rörelse på Arsenals-
gatan, det var nog större skillnad i status mellan 
butikerna då jämfört med i dag, tillägger Eva Kaijser. 

SLHF:s vd Ragnar Fransson såg alla avsnitt i en följd 
via SVT Play.  
– Jag har verkligen uppskattat både serien som serie 
och sättet att berätta historien. Naturligtvis är det 
inte något av föreningens stora ögonblick som 
skildras, och kanske inte heller en alldeles korrekt 
historiebeskrivning efter vad jag tror, men jag tycker 
ändå att man hanterade historien på ett väldigt 
bra sätt utan att allt för ofta falla för frestelsen att 
utmåla köpmännens profi thunger som det allena-
rådande. Att berätta en 100 år gammal historia för 
människor med vår tids värderingar lockar ju annars 
till det, kommenterar Ragnar Fransson.  

Boken om Svenska 
Hem har tryckts i 
ny upplaga, nu med 
undertiteln ”Den 
sanna historien 
om Fröken Frimans 
krig” (Latona Ord 
& Ton). Sissela Kyle 
som Fröken Friman 
(verklighetens Anna 
Whitlock) pryder 
omslaget. 



”Fröken Friman” gav kanske inte ett odelat 
positivt intryck av vår kära förening. Vad som 
inte framgick så tydligt var motivet till Speceri-
handlareföreningens agerande. Det var 
– efter vad jag förstått – inte i första hand 
den kooperativa rörelsen som skulle bekämpas 
(den ”kampen” fick vänta ytterligare tio år). 
Inte heller var det en ”kvinnokampsfråga”, 
även om en stor majoritet i den tidens sam-
hälle ansåg att kvinnans plats var i hemmet. 

Det som upprörde köpmännen var i stället 
vad som skulle kunna beskrivas som ett klass-
förräderi. Att inte borgerskapet respekterade 
handlarnas rättmätiga plats i marknads-
ekonomin på samma sätt som andra företagare 
var det som upprörde dem. Det var detta man 
menade med ”illojal konkurrens”. Man kände 
sig nedvärderade av ”sina egna”.

I sitt cirkulär till grossisterna skriver man: 
”De redan befi ntliga kooperativa affärerna har 

betydligt kringskurit minuthandlarnas verksamhet. 
När nu därtill de burgna klasserna genom sina fruar och 
döttrar, hvilka mot en ringa eller ingen ersättning 
lära komma att biträda i den nya affären, börja 
konkurrera med köpmännen, som hafva sina dryga 
kostnader, och årligen ökade skatter, då måste vi 
protestera.”. 

Och det var inte bara kvinnornas ”Svenska Hem” man 
protesterade mot. Det var också bland annat mot ett 
annat kooperativ som hette ”Messen” som drevs av 
ett antal av stadens offi cerare. Och ”Messen” sved 
nog ännu värre eftersom man (på goda grunder) 
misstänkte att det var de egna skattepengarna som 
avlönade ”personalen”. När det gällde den verksam-
heten så blev den inte så långlivad. Fast konkursen 
berodde nog mindre på föreningens agerande än på 
offi cerskårens, på den tiden, notoriskt dåliga affärer 
och motvilja mot att betala förfallna skulder.

En kul parentes i historien är att uttrycket ”Hemska 
Sven” som Frithiof använder i serien inte alls hör 

hemma i Specerihandlareföreningen utan i stället 
användes av KF:s dåvarande ordförande Albin 
Johansson när han glatt meddelade stämman 
att Svenska Hem slutligen blivit nedmonterat 
och inkorporerat i rörelsen. 

Vad som för en slötittande allmänhet i dag ser 
ut som några välmående och gnidna handlares 
kampanj mot ett antal kvinnliga kooperatörer 
i motvind var kanske egentligen en stolt yrkes-
kårs kamp för berättigad uppskattning och 
rimliga arbetsvillkor. Den kampen är fortfarande 
aktuell (precis som kvinnokampen) och det är 
med fortsatt stor stolthet jag företräder en för-
ening som jobbat för köpmännen i snart 125 år.

Ica Nära
öppnar nytt i Nacka

En ny Ica Nära öppnar i Finnboda hamn 
på Sicklaön i Nacka hösten 2015.

Ica Nära Finnboda hamn kan invigas tidigast i september 
2015 då renoveringen av ”spantverkstaden” väntas vara 
klar. Ica Nära-profi len har inte nyetablerat i länet sedan 
första kvartalet 2012, då Ica Nära Järvastaden invigde. 

HSB bygger totalt 850 lägenheter i hamnområdet, 
fl ertalet är redan infl yttade. Att Ica satsar på läget ute 
på Sicklaön kan möjligen framstå som överraskande, 
förhandlingarna har varit långdragna, enligt HSB. 
Men till upptagningsområdet kan även de näraliggande 
bostadsområdena Finnberget respektive Kvarnholmen 
räknas, som i dagsläget står utan service i form av en 
dagligvarubutik. Totalytan blir 630 kvadratmeter, 
uppger HSB.  

NÅGRA RADER FRÅN VD

O tempora, o mores 
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avlönade ”personalen”. När det gällde den verksam-
heten så blev den inte så långlivad. Fast konkursen 
berodde nog mindre på föreningens agerande än på 
offi cerskårens, på den tiden, notoriskt dåliga affärer 

En kul parentes i historien är att uttrycket ”Hemska 

ening som jobbat för köpmännen i snart 125 år.

Willys ökar takten

Precis som Stockholmshandlar’n har spekulerat 
om under en längre tid: Willys öppnar under hösten 
en stor butik om 5 000 kvadratmeter på den 
så kallade Kodaktomten i Järfälla.

Vad som överraskar är att man behåller den 
befintliga butiken i Veddesta centrum. De båda 
butikerna kommer att ligga med ett par hundra 
meters avstånd från varandra. 
– Efter att den nya butiken öppnat kommer en 
omfattande renovering av den befintliga butiken 
i Veddesta att påbörjas, målsättningen är att 
ha nypremiär innan jul, säger Johanna Eurén, 
informationsansvarig på Willys. 

Den 27 februari öppnar Willys på Fridhemsplan, 
efter en konvertering från Prisextra.
– Det första centrala läget för oss, butiken på Hvit-
feldtsplatsen i centrala Göteborg som går starkt, 
trots avsaknaden av parkeringsplatser, gav blodad 
tand, säger Willys vd Thomas Evertsson. 

Samtidigt förbereds öppningen av en cirka 3 500 
kvadratmeter stor butik vid trafikplats Bollmora 

i en ny fastighet som uppförs i anslutning till 
infarten till Tyresö. Butiken blir ett lättillgängligt 
alternativ till Tyresö Centrum, med Coop Extra och 
Ica Kvantum.

Thomas Evertsson beskriver det som något av 
”proppen ur” i Stockholm, efter invigningen vid 
Port 73 i Haninge i fjol.
– Plötsligt lossnar lägen som vi bearbetat länge, 
jag tror att vi kan få till fler avtal i år, däremot 
är det inte sannolikt att vi hinner med ytterligare 
öppningar under året.  

Öppningen förbereds på Fridhemsplan.

I år är det ”proppen ur” för Willys i Stockholm. Nu bryter man in centralt, 
överraskar i Veddesta, och tror på nya avtal under året. 
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Nytt från Seniorklubben
Efter ett spännande OS med massor av sköna 
medaljer till Sverige är det dags för några 
viktiga datum att anteckna i almanackan:

• Påskfesten arrangeras onsdagen den 
 9 april, separat inbjudan kommer.
• Den 20 maj blir det vårfest med grillning  
 och trevlig samvaro.
• Eventuellt blir det en resa till Helsingfors  
 i höst, för att se Mamma Mia på Svenska  
 Teatern, vi återkommer i så fall. 

Sist men inte minst hoppas jag att alla får 
en stärkande, varm och ljus vår!

Olavi Ruuskanen Peldan,
ordförande i Seniorklubben

Nya arvsregler – en revolution 
om du bosätter dig i ett annat EU-land
Har du bosatt dig i ett annat EU-land – eller tänker göra det? 
Eller någon som står dig nära? Snart träder en ny EU-förordning i kraft 
som revolutionerar arvsreglerna, tipsar SLHF:s jurist Kjell Jönsson. 
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Villa Adolfsberg fylldes till bristningsgränsen då 
160 personer i alla åldrar, fl ertalet barn naturligtvis, 
fi rade årets julgransplundring.

Den fjärde upplagan av SLHF:s populära arrangemang 
för hela familjen slog tidigare rekord med råge.
– Plundringen blev populärare än någonsin, men det 
fungerade faktiskt riktigt bra trots att det var trångt, 
vi lyckades till exempel styra ner barnvagnarna 
i källaren för att undvika kaos, säger Olavi Ruuskanen 
Peldan, som fungerade som klubbmästare för arrange-
manget.  

Julgransplundringen hade alla sedvanliga ingredi-
enser, som dans kring granen, lekar, barnlotteri med 
mängder med priser, och fiskdamm.
– Trollkarlen är en väldigt uppskattad höjdpunkt som 
alla väntar på, jag tror att alla var nöjda med hans 
insats i år, säger Olavi Ruuskanen Peldan.  

Rekord 
i SLHF-plundring

I dag tillämpas svensk lag om arv för svenska 
medborgare som avlider utomlands. Från den 
17 augusti 2015 kommer det lands arvsregler 
att gälla, där den avlidna har sitt hemvist. Ordet 
hemvist tolkas olika i olika länder. Men lugn, 
vill du/ni att svensk lag ska tillämpas går det 
redan nu att skriva det i ett testamente.

Finns det risk för att det andra landets lag gör det 
möjligt att arvsbeskatta din egendom i Sverige?
– Alltså: är det fråga om bosättning i ett annat 
EU-land, rådgör med en kunnig jurist, som 
dessutom har samarbete med en expert i det nya 
landet. Om arv, testamente och skatt, säger 
Kjell Jönsson.  

Inbjudan till seminarium!
SLHF och Djurling Retail bjuder in till seminarium om framtidens svinnreducering. 
Stefan Farehed, ansvarig för uppbyggnad och genomförande av Djurling Retails 
program för svinnreduktion, kommer att belysa framgångsrika case från verkligheten.
– Det kommer att handla om hur man effektivt bekämpar svinnet på ett enkelt sätt, en viktig del 
är ju kompetensutveckling av medarbetare, säger Stefan Farehed. 

Vidare utlovas deltagare vid seminariet ett ”nytt mindset om var svinnivån bör ligga”, och exempel 
på hur man säkerställer att svinnproblemen inte återkommer. Programmet avslutas med en ost- 
och charkbuffé.
– Kul om deltagarna tittar över de egna svinnivåerna innan seminariet för att underlätta jämförelser, 
tipsar Stefan Farehed.  

”Framtidens svinnreducering”

Tid och plats: 2 april klockan 18.00–19.30, Villa Adolfsberg, Kungsholmen. 
Max antal deltagare: 25  
Anmälan: senast den 24 mars till ragnar.fransson@slhf.nu eller på telefon 08-441 79 50.

• Den 20 mars öppnar franska frysvarukedjan Picard 
i Solna centrum, kedjans sjunde butik i länet och 
landet.

• Axfood har utökat sitt ägande i Urban Deli till 
50 procent av bolaget. Konceptet är en kombination 
av restaurang, saluhall och butik, med två enheter 
i Stockholm, Nytorget respektive Sickla. Under 2014 
tillkommer en tredje butik, på Sveavägen.

Folk & butik
  • Conny Holmlund, tidigare  
  butikschef och delägare 
  på Ica Kvantum Flygfyren  
  i Norrtälje, är ny vd/handlare 
  på Ica Maxi Arlanda. 
  Stormarknaden har trots  
  kända problem med vikande  
omsättning förnyat kontrakten med ägaren och 
förvaltaren Unibail-Rodamco.  


