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FÖRORD

Den epok i ICA-rörelsens tillvaro, som representerats av bl a
ICA Essve AB, s!s.uI1e-KGmma att-g o 4l en med den genomgripande
organisationsförändring som kom att genomföras i och med rggO-~

ingå .
~-

Det kändes därför angeläget att på något sätt dokumentera ursprung och
utveckling för ICA Essve AB, och genom detta också ge en bild av hur
en verksamhet kunde, från det lilla försöket till samverkan, växa till
en del i en rikstäckande organisation av fria köpmän.

Uppdraget att genomföra detta, anförtroddes åt undertecknad .
Det material som stått till förfogande för att samla de nödvändiga
uppgifterna, har främst varit protokoll från styrelse och direktion ,
årsredovisningshandlingar, diverse skrifter och trycksaker som behandlat
delar av ICA-rörelsen, samt en del äldre korrespondens och anteckningar.

Det nu föreliggande slutresultatet av detta arbete, är ett försök att
återge det skiftande förloppet i ett företags utveckling. Man kan inte
undgå att frapperas av hur några få entusiaster som trodde på sin sak,
kunde övervinna alla motgångar och till slut nå sitt mål. Mycket av den
folkrörelseanda , som fanns i rikt mått under 1920 och 1930-talen, kan
vara förklaringen till detta.

Ett särskilt tack skall framföras dels till Helen Nylander, för hennes
kunniga hjälp med utskrift och redigering av materialet, dels till
Bert Edbom, för hans tekniska råd och anvisningar vid hanteringen av
en bångstyrig ordbehandlare.

Stockholm i augusti 1993

Åke Hägerman
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FRAN SVENSKA VAROR TILL ICA ESSVE

EN EXPOSE ÖVER ETT FÖRETAGS UTVECKLING.

SAMMANSTÄLLD A V ÅKE HÄGERMAN

BAKGRUND

Åren runt 1920 kännetecknades av att den konjunkturnedgång som följt
efter första världskrigets slut ännu inte förklingat. Produktions
apparaten hade svårigheter att få fart på hjulen, vilket bl a medförde
en relativt stor arbetslöshet. Fackföreningsrörelsen var fortfarande
svag och understöd till de arbetslösa var marginellt.

Till detta kom att inflationen under denna tid var mycket häftig.
Levnadskostnadsindex med år 1914 som bas, steg till 269 år 1920,
och nådde sin högsta topp år 1922 med 287 som årsgenomsnitt.

Folk i allmänhet hade det ganska magert. Det är inte att förundra
sig över att den växande konsumentkooperationen hade stora fram
gångar under dessa förhållanden.

Kooperationen, som hade sitt ursprung i Englands textildistrikt, hade
kommit till Sverige redan år 1850, då den första konsumentkooperativa
föreningen bildades. Efter tillkomsten av näringsfrihetsförordningen
år 1864 kunde den kooperativa rörelsen få ännu starkare fotfäste. Med
sin ide om bra varor till billiga priser, fick man starkt gensvar hos
stora grupper bland konsumenterna. Till råga på allt lämnades, i vart
fall omkring år 1920, hela 3 % i återbäring på under året gjorda inköp.
Kooperationen hade vid denna tid c:a en miljon medlemmar i Sverige.

De kooperativa butikerna växte i både storlek och antal. Rörelsen ansågs
vara mycket välorganiserad . Den fick en ännu fastare form genom bildandet
år 1899 av Kooperativa Förbundet. Detta var ett samlande överorgan för
landets konsumentföreningar, men tjänstqjorde samtidigt som en stor
inköpscentral. Denna tillförde år 1922 den kooperativa roreisen en netto
vinst på kr 900.000, ett vid den tiden mycket aktningsvärt resultat .

I Stockholm hade Konsumtionsföreningen Stockholm med omnejd stora
framgångar och var, med välskötta butiker och dessutom återbäringen
på 3 %, en stark konkurrent till den privata handeln.





Stockholm hade år 1922 inte mindre än 3.668 st liv..sllJedelsbutiker,
vilket utgjorde en affär p-å 116 innevånare . Klara församling med '
11.500 innevånare hade 400 butiker,~en affär på var 28:e person,
medan t ex Oscars församling med 24.430 boende hade "24 livs
medelsbutiker eller en affär på 195 innebyggare. Den övervägande delen av
dessa butiker, eller 3.588 st, var privatägda. Beräkningar finns att
medelomsättningen för dessa var 75.000 - 100.000 kr.

Konsumtionsföreningen Stockholm med omnejd hade samtidigt 80 st
butiker med en beräknad genomsnittsomsättning av 247.000 kr per
butik. En undersökning visar att varje kooperativ butik i genomsnitt
betjänade 150 familjer, under det att den privata fick nöja sig
med 28,4 familjer.

Till detta kommer att i den kooperativa butiken förekom enbart kontant
försäljning, på vilken, som ovan nämnts, lämnades 3 % återbäring.
Den privata butiken hade visserligen ingen återbäring, men måste i
stället i mycket stor utsträckning lämna kredit till sina kunder, ibland
alltför lång sådan, vilket många gånger medförde stora ekonomiska
bekymmer för den lille privathandlaren.

DET PRIVATA ALTERNATIVET

Kooperationen hade sålunda i början av 1920-talet vuxit sig mycket stark
'med en integrerad organisation omfattande såväl minuthandel som inköps
samver an. otparten, den privata handeln, bestod av ett stort ant~ --
relativt s"må butiksrörelser utan några närmare gemensamma band S eciali-
~ var fortfarande utbredd med skilda butiker för specerier, mjölk,
kött och chark, bröd samt grönsaker. Vidare fanns, främst i städerna, s k
viktualiehandlare med ett bredare sortiment och mera inriktade på
delikatesser och kryddor, ofta dessutom med egen import.

De sistnämnda leder sitt ursprung ända tillbaka till det medeltida
skråväsendet och de med dessa sammanhörande gillena, som var ett slags
sociala organ för sina medlemmar. Köpmännen gick också under
beteckningen hökare - ett låneord från tyskan. En mera fast organisation
fick man i 1734 års handelsordning och hökarna/viktualiehandlarna kan
räknas som sammanslutning från år 1737. År 1765 fastställdes av
Kommerskollegium "Reglemente för spannmålsminut- och
viktualiehandlarna", vilket i sin tur ledde till bildandet år 1768 av Spanne
målsminut- och Victualiehandels Societeten".
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Denna organisation, som i stort reglerade handeln med livsmedel inom
staden Stockholm, bestod i denna egenskap fram till den fulla
näringsfrihetens genomförande åren 1847 och 1864. En avsevärd
förmögenhet hade under tiden samlats hos Societeten . Denna upplöstes
inte, utan man ändrade inriktning på sin verksamhet. En namnändring
gjordes till "Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning" . Denna hade till
ändamål att trygga sina medlemmars ålderdom genom penningbidrag och
fick sålunda en mycket stor social funktion. Pensionsinrättningen består
ännu idag, och ett visst tillskott av medlemmar från livsmedelsbranschen
sker fortfarande. Man var sålunda mycket tidigt klar över behovet av och
bristen på ett socialt skyddsnät för köpmännen.

Ett studium av Festskrift 1737 - 1987 för Viktualiehandlarnas Pensions
inrättning anbefalles varmt för den intresserade . Denna återger inte enbart
denna inrättnings historia, utan ger också en levande bild av hur
köpenskapen utvecklats från medeltiden .

Konkurrense mellan de olika butikerna var hård. Närheten mellan
rörelserna gjorde det nödvändigt att slå vakt om de kunder man hade.
Samarbetet mellan köpmännen blev därför självfallet inte särskilt
omfattande.

Man hade dock trots allt ett gemensamt organ i Stockholms Speceri
handlareförening, bildad i oktober 1892, vilken har namnändrats Via

-nåq ratilltällen och idag heter Stockholms Livsmedelshandlareförening,
SLHF. Denna organisation fungerade som en intresseförening för
Stockholms livsmedelshandlare och kom att i olika sammanhang spela en
roll som företrädare för köpmännen bl a vid diskussioner med leveran
törerna om leveransvillkor. Man försökte också agera, tyvärr med klent
resultat, i den alltmer besvärande frågan om kredithandel till konsument.
Det var svårt att få enighet inom handlarkåren i detta angelägna ärende.
Man var alltför rädd för reaktionen från kunderna. Däremot lyckades man
få till stånd ett avskaffande av s k rabattmärken, som var en för handeln
betungande företeelse.

En av de mera påtagliga insatserna för sina medlemmar som föreningen
åstadkom, var inrättandet av sin prisinformation omkring år 1920.
Denna utökades ganska snart till en fullständig prislista och kom att
utgöra en för handlarna i Stockholm oumbärlig informationskälla . Den har
bestått genom årtiondena, även om betydelsen successivt avtagit, då de
olika inköpscentralerna försett sina kunder/medlemmar med egna upplys
ningar om priser.lnförandet av datatekniken har här medfört en revolution
även när det gäller förslag till konsumentpriser. För den icke kedjeanslutna
handeln är dock fortfarande den, id prisinformation mycket värdefull.
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Det skall också nämnas att det vid denna tid fanns ytterligare en
branschorganisation, Stockholms Matvaruhandlareförening, som försökte
värva medlemmar bland detaljhandlarna. M an- vände sig i första hand till
innehavare av butiker för färskvaror, men tog självfallet även emot
specerihandlare .

En viss konkurrens mellan de två föreningarna förekom, då man ju vände
sig till i stort sett samma tänkbara rekryteringsunderlag. Detta ansågs
vara mindre lyckat, och resulterade i att Matvaruhandlareföreningen
uppgick i Specerihandlareföreningen i början av 1940-talet. Även denna
förening hann dock spela en viss roll i det framtida skeendet.

INKÖPSSAMVERKAN

Som ovan nämnts bestod den pr ivata detaljhandeln med livsmedel aven
mängd ganska små rörelser utan någon fast organisation. Man var i stor
utsträckning beroende av sina leverantörer, grosshandeln, som förutom
med varuleveranser också kunde bistå med kapital för nya butiker och
för överlåtelser.

Grosshandelsföretagen, som visserligen i och för sig var konkurrenter,
men som ändå var relativt specialiserade på olika varugrupper, hade en
betydligt fastare organisation såväl lokalt som riksmässigt. Man var
sammansluten i Sveriges Grossistförbund, bildat år 1920.

Det låg i grossha...w;Lelns-io tresse att deras ku,!!der, detaljisterna, förblev
oorgani r ade.och att de inte heller växte sig alltför stora. Till bilden
hör nämligen att priserna till detaljhandeln var uppbyggda runt en
rabattflora som steg med inköpskvantiteterna .

Man motarbetade varje ansats till framför allt inköpssamarbete mellan
detaljisterna . Flera försök till sådan samverkan hade gjorts genom åren,
men aldrig fått någon omfattning - främst beroende på motståndet från
grossisterna, möjligen också på brister i ledarskapet. Företag som
Transmarina Kompaniet, Oceankompaniet, Nordeuropeiska Kompaniet och
Svenska Importörers Aktiebolag passerar här revy. Det senaste i denna
skara var1\B Förenade Köpmän, som etablerats omkring år 1920. Detta
företag skulle, förutom att bedriva samköp mellan detaljister, också
uppta importverksamhet. Man misslyckades dock kapitalt och konkursen
var ett faktum efter något ar, medförande förluster för såväl delägarna
som för bolagets leverantörer. Detta åberopades i alla tänkbara samman
hang från grosshandeln som ett avskräckande exempel.
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Tanken på inköpssamarbete fanns dock hela tiden kvar hos en del av
köpmännen . Man började i blygsam skala genom att några butiksinne-
havare med stora lagerutrymmen kom överens med någon eller några av sina
kollegor att göra ett större samlat inköp aven vara för att få bättre
pris. Leveransen delades sedan upp mellan butikerna. Denna grupp kom att
omtalas nder betecknin en "de tretton". En av organisatörerna av dessa
inköp var en ung man vid namn J Rudolf Liwendahl. Det säger sig självt
att en verksamhet av detta slag 'hade sina praktiska begränsningar.

\

Iden om inköpssamverkan
växte sig dock allt
starkare. Detta resul
terade i att, den 23 maj
1922, på initiativ av

s tyrelserna för
Stockholms Specerihand
lareförening, med dess
ordförande Conrad Andren.
samt Stockholms Matvaru
andlareförening med
ordföranden Adolf Löt
qvist, utgick vidstående
inbjudan till
medlemskap i en
"centraliserad inköl2s
förenin för Stockholms
Speceri- och Matvaru-
andlare avsedd att

genom samarbete skapa
möjligheter för den
fria detaljhandelns
utövare att på bästa
sätt betjäna
allmänheten ."

I N BJUDA N

titt ml'd/~msknp i (fl centraliserad inköpsjiirening f ör Stockhatms Specert- och Motvom 

handlare avsedd att genom samarbete skapa mojlighfur för den fria daatjhandetns ut

övarc alt pli bästa säll betjäna allmänheten. M åln f ör denna str åvon kommer att inriktas

på följande fyra huvudpunkter:

1. Gemensamma inköp av svenska varor för nående av tågstn varapriser.

2 . S/r ävnn efter alt erhdtta yppersta varukvaliieer.

3 . Borttogonda Q V tid fiirdärv liga krediJsy slenu1 sam!

4 . vit/rag aat/t QV alla sådana d/ga rder, vilka kunna öefåsra dnaljlwnddJls ställning Ilas

en /löpnat/r allmän/ut; främst bland detta: att ldta ol1miinhtlrn jd skörda frukten av

ert sddant samarbete l. ex. }?t llOIll utbetalande er kassarabatur f or alln kontntlt f or.

sålda "liror PI . PI .

D,; IIltningen ar att söka realisera dessa syftrn utan att dårmed ådraga mrdlan mame

risk av kapitalinsats f ör aktidrckning, skolk inköpen öved åmnos till rtt härIOr f ordiKbi/

dat bo/ag i I'ars ~ill sju per soner uppgåellde styre/st, 1Ill't/knllllarn~ hade att insåJta fe m av

drill valda rcprcsrntan tcr.

Dr/Ja bolag, sam f ör ak/I~bolags knratuår, erhål ler flr sin verksamh et rn ~'ISS proulIt

Ö dt gtnom detta köp/a varor, IIIfd vi/km proant bo/agn skall betala alln sina kostnader.

Dl'! ovaskot/, som möjligen kan uppsJå, skall fördetas med ta Iredj t dtl 1'0 boiogt/ Odl n'å

Ircdjtde/nr Pfl fl/rdlrnullnrne. Med/tmlllarnr äga rätt/r ita art insatta l'fl ftrtr(lrndrman i d"1I

_. d.!:.g/~?:::- .l flllling m Sam/ att, f!ellOIll sina representanter, efter frm dr MI då gä llande mate

manska I'iirt/e inköpa alLa aktierna i näml/da hoJog , hög sta tataren dOl'k olWagt/ nll, 0111

han sa Öl/skar , kvarstå i offåreo pd samma villkor som ftru/.

Inträdesavg ift f ör medlnn är 100: - kr., vilka anv åndos f or orgtmisotion och start.

Medum är skyldl:~ att g enom bolagd köpa dl' artiklar, som dl' av medlemmarna valda

förtromdem ånnm besttimma skola bliva fö remål f ör bolagds verksnmbrt.

Medlem år skyldig alt hålla prislistan. Liksom medlenunarna i sin stråvon skolo

söka att få bort krediJsysttfTUt hos kundkretsen , skola dl' också ividaste man tiilåmpa sam

ma princip vid inköpm. Kredit kan erh ållas mot siikrrhct, van sig reat dter borgrn genom

jörsäkringsbolag .

Varje till botaget ans luten medlem har ulanf ör sin ajfär m Skyll , Som angiver mrd

lt mska.pd i inkJpsulI/ralen.

Stoctdiolm den 23 1II0j 1922 .

Sth/ms Specerih and/areföre n in gs
Styre /se :

CONRAD AN DR EN
""'1"--

Ragn.a.r Branonder O. M årl('nssoll

Carl Daldgrt'll ft1agn us Ny dah!

E. O. Edström M artin Ols son

Gustaf F/odin Carl Piper

john OusJojson Gustaf Spira

O. P. fon sson Hrrman U"inba g

Axel Lom str öm Georg lr' is/edt

Sthlms M at varuhandlaref ören ings

Styre/se:

A LÖFQV/ST""'-C. A. Andersson

5. Bengtsson

E. &r[!lind

O. Slwlllz

E. Sjök"isl

Aset tf'a/lt'llhor~
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Som framgår av inbjudan skulle målet för föreningen vara

"1. Gemensamma inköp av svenska varor för nående av
lägsta varupriser .

2. Strävan efter att erhålla yppersta varukvaliteer.
3. Borttagandet av det fördärvliga kreditsystemet, samt
4. vidtagande av alla sådana åtgärder, vilka kunna

befästa detaljhandelns ställning hos en köpande
allmänhet; främst bland detta: att låta allmänheten
få skörda frukten av ett sådant samarbete t.ex.
genom utbetalande av kassarabatter för alla
kontant försålda varor m.m."

En grundtanke i inbjudan var att medlemmarna inte skulle ta ' någon
ekonomisk risk genom sitt medlemskap. Inköpsverksamheten avsåg man
därför överlämna till ett för ändamålet bildat aktiebolag. Hur aktierna skulle
tecknas och ägas vid bildandet angavs inte, men det förutsattes att
medlemmarna efter fem år skulle ges möjlighet att förvärva aktierna i
bolaget till då gällande matematiskt värde.

Vidare skulle medlemmarna äga rätt att insätta en förtroendeman
i den dagliga ledningen.

Eventuellt överskott i bolaget, sedan dess kostnader betalts, avsåg man
skulle fördelas så att 1/3 stannade kvar i bolaget och 2/3 tillfölle
medlemmarna. Denna princip ändrades efter en kort tid så att all vinst
i bolaget efter avdrag för kostnader skulle gå till medlemmarna sedan
8% ränta på kapitalet räknats .

Medlem skulle vara

"skyldig att genom bolaget köpa de artiklar, som de av
medlemmarna valda förtroendemännen bestämma skola bliva
föremål för bolagets verksamhet."

Det ställdes också i utsikt att föreningens medlemmar skulle kunna erhålla
kredit på sina inköp mot viss säkerhet. Huvudprincipen var dock att
inköpen skulle betalas kontant .
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Slutligen angavs i inbjudan att

"varje till bolaget ansluten medlem
skall utanför sin affär ha en skylt
som angiver medlemskapet i inköps
centralen" .

Denna skylt kom att utföras i koppar
och blev den senare så välkända
SV-skölden.

Så långt inbjudan till medlemskap -- en handling som ligger till grund för
stora delar av den fortsatta verksamheten under åren framöver.

_ In it iat iv et till den nya organisationen kan sålunda härledas till de två
branschföreningarna Stockholms Specerihandlareförening och Stockholms
Matvaruhandlareförening .

Att intresset för inköpssamverkan var stort visar sig i att på kort tid mer än
300 köpmän hade lämnat sin inträdesanmälan.

Arbetsnamnet för det nya organet var "Föreningen Svenska Varor".
Man hade ännu inte antagit några stadgar eller fått någon fast organisation.
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LEDARE FÖR VERKSAMHETEN

På ett tidigt stadium hade initiativtagarna till den nya organisationen klart
för sig att om man skulle lyckas i sitt uppsåt krävdes en stark ledare för
verksamheten. Kontakt söktes därför med en man som tidigare visat
intresse för och uttalat sig positivt om den typ av verksamhet som skulle
etableras, direktören J E (Jard Emil) Frykberg",-

Denne hade sedan år 1885 drivit gross
handelsröceJse L"Uppsala. Han hade på
ett tidigt stadium blivit klart medveten
om den fara för såväl grosshandel som
minuthandel som låg i kooperationens
starka framväxt. Han försökte på olika
sätt få till stånd en enad front mot
kooper.ationen.---
Från grosshandelns sida hade visats
ringa intresse, medan minuthandeln
mer insåg situationens allvar. Åren J E Frykberg

runt sekelskiftet var J E Frykberg
en av initiativtagarna till Sveriges
Minuthandlares Riksförbund.
Hans intresse och lojalitet stod dock
främst till grosshandeln och det
lyckades honom att år 1909 få till
stånd Föreningen Sveriges Kolonialvaruengrossister, där han var mycket
aktiv unaer några år. När det kom från ord till gärning visade det sig att
sammanhållningen mellan grossisterna inte var mycket värd. Det var nästan
ogörligt att få en enad front, och missräkningarna för J E Frykberg var
många och stora.

När han så av Föreningsbanken ombads att inträda i Barnän ens Tekniska
Fabrikers AB i Stockholm som bankens representant, accepterade han
utan större tvekan detta erbjudande. Han blev där s k jourhavande direktör
år 1921.

Den nya inköpsorganisationen Svenska Varor var helt i linje med
J E Frykbergs intentioner. Erbjudandet att bli dess ledare mottogs mycket
positivt, och han blev genom tillmötesgående av Barnängens styrelse löst
från sitt anställningskontrakt där den 15 augusti 1922, då han inträdde som
företagsledare för verksamheten i den nystartade föreningen. I själva verket
hade J E Frykberg i stor utsträckning tagit aktiv del i det förberedande
arbete som skett från juni 1922.
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INKÖPSCENTRALEN

J E Frykberg gick med stor entusiasm in i sin uppgift. Att han trodde fullt
och fast på den nya affärsiden visar sig bl a i att han i det bolag som skulle
bildas för att driva inköpscentralen, erbjöd sig att själv satsa 99.200 kr av
totalt kr 100.000 i aktiekapital.

Den 25 juli 1922 hölls så konstituerande bolagsstämma i
Aktiebolaget Svenska Varor. Aktierna fördelades enligt följande

. !

AKTIEBR EV

I KTIFIl il GFT

I SVENSK l\ HiI Bl IB
I t AKTI t:BQr.......GET ~1' ~TrR I "'TI: N I\.'i Vi\ r.tIIh1KOr

l, I 1 Kronor 100 Kronor, I

l,Ii Ill Dl .... t<I~ J • • • ,...,...."" ._.._-......... ... ........
• A-ICT IUl(){.AGl!T ~"El'fSIItA VA It O It _ _ . ,

l II ,,_ ETT HlnlIOll.AlI(_ f, i
, ~...;..:7.:-":'::-,=='=,"::"..=-. l IIil .- ..... -......-_- """"- I
. ::::-"::'-",-::" ,::, : !
' I . /'r..
I l 7 "-,·7;""'" 0"'0"'-"'_' c;#-
l . , j 'Il ~$"~-~. /-~~.

).- J E Frykberg 99 2 aktier
John Gustafsson 1 "
A Löfqvist 1 "
Martin Olsson/Oldmark 1 "
Ernst Sjöqvist 1 "
Karl Kristoffersson 1 "
Magnus Nydahl 1

J Rudolf Liwendahl 1

Gustaf Flodin 1

Totalt 1000 aktier

Bolagets styrelse skulle bestå av 7 ordinarie
ledamöter och 2 suppleanter.

Till bolagets första ordinarie styrelseledamöter
valdes:

AKTIEBOLAGET

SVENSKA VAROR

Jard Emil Frykberg, verkst direktör,
John Magnus Gustafsson, Ernst Edmund Sjöqvist,
Martin Gottfrid Olsson/Oldmark, Gustaf Adolf Löfqvist,
Karl Johan Kristoffersson och John Rudolf Liwendahl,
vice verkst direktör, samt till suppleanter:
Magnus Ferdinand Nydahl och Gustaf Wilhelm Flodin.

J Rudolf Liwendahl var den förtroendeman i bolagets dagliga ledning,
som medlemmarna hade rätt att insätta enligt de ursprungliga
förutsättningarna .

Till revisorer valdes Conrad Andren och Carl Reinhold Lundin.

I den första bolagsordningen hade man förbisett att ta med någon
s k hembudsklausul. Detta rättades dock till genom beslut vid extra
bolagsstämma den 9 november 1922. Klausulen innebar att vid eventuell
försäljning av aktier, dessa i första hand skulle erbjudas övriga
aktieägare. Inlösen skulle då ske till nominellt värde med tillägg
för upplupen ränta, vilken skulle utgå med 8 %.
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Hembudsklausulen har i detta sammanhang en viss betydelse .

Verkst direktören J E Frykberg upprättade nämligen ett testamente
daterat den 4 november 1922, vilket överlämnades till styrelsen
för AB Svenska Varor. I testamentet stipulerades, att J E Frykbergs
aktier i AB Svenska Varor efter hans frånfälle skulle i första hand
erbjudas övriga aktieägare i bolaget för inlösen till pari. Beträffande
tillvägagångssättet hänvisades till den hembudsklausul som kom att
antagas enligt ovan.

Aktieägarna i AB Svenska Varor var bolagets styrelseledamöter eller
medlemmar i det s k förtroenderådet. Mera om detta organ nedan.
J E Frykbergs initiativ till hembud hade till följd att alla aktieägarna
i början av år 1923 lämnade en individuell förbindelse att vid avgång
ur styrelse eller förtroenderåd hembjuda sin aktie till Svenska Varor
Förening u p a för inlösen . Vidare avstod man rätten till förvärv av
andra hembjudna aktier enligt bolagsordningens hembudsklausul.

y S V E N S K A V A R O R, F Ö R E N I N G U P A

Som nämnts tidigare var den ursprungliga föreningen med arbetsnamnet
Föreningen Svenska Varor ganska löst sammansatt utan några egentliga
stadgar eller andra regler. Man hade dock utsett ett s k Förtroenderåd
på sex personer,' som skulle handha de löpande ärendena.

Då antalet medlemmar blev allt större, och dessutom föreningen var
huvudman för det nybildade bolaget med inköpscentral, framfördes snart
tanken att det fordrades en fastare organisation för verksamheten.

Förtroenderådet utarbetade därför föreningsstadgar som förelades och
godkändes vid ett medlemsmöte den 23 januari 1923. I och med detta var
"Svenska Varor, Förening u p a" bildad. Registrering av föreningen och
därmed stadgarna skedde hos Länsstyrelsen.
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Nedan följer ett utdrag ur stadgarna för föreningen

STADGAR
för Svenska Varor, Förening u.p.a.

1. Ändamål och firma.

§ 1.

Föreningen, som utgör en sammanslutning mellan detalj
handlare inom speceri- och matvarubranschen i Stockholm med
omnejd, har till ändamål, att befrämja medlemmarnas förseende
med goda livsmedel och andra förbrukningsartiklar till förmån
ligaste priser mot kontant betalning, att stärka sina medlemmars
ekonomiska ställning genom att understödja och utveckla en
gemensam inköpscentral för de varor, som medlemmarna försälja
i sina affärer samt idka annan ekonomisk verksamhet.

Föreningen arbetar i direkt anslutning till A.-B. Svenska
Varor, så länge detta omhänderhar nämnda inköpscentral.

§ 2.

Föreningens firma är "Svenska Varor, Förening u.p.a."

I stadgarna fastställdes inträdesavgiften till kr 100.- och, märkligt
nog, även årsavgiften, som skulle vara kr 10.-.

Återbäringen/utdelningen skulle fördelas mellan medlemmarna i förhållande
till gjorda inköp enligt av förtroenderådet angivna regler. Varje medlem
skulle från bolaget få en personlig förbindelse där reglerna för återbäringen
angavs.

Uteslutning av medlem kunde ske av olika orsaker enligt stadgarnas

§ 9.

" Styrelsen kan ur Föreningen utesluta medlem, som
a) bevisligen motarbetet Föreningens ändamål,
b) underlåtit att ställa sig Föreningens beslut till

efterrättelse,
c) vägrat att efter anmaning erlägga insats eller

årsavgift,

11





d) under mer än tre månader upphört att i skälig om
fattning för sina varubehov anlita inköpscentralen
eller underlåtit att under stadgad tid fullgöra sin
betalningsskyldighet till densamma, eller .

e) försatts i konkurs.

Vid utträde eller uteslutning ur Föreningen äger medlem
ingen rätt återbekomma erlagd insats eller årsavgift." .

Bestämmelsen om uteslutning kom att tillämpas vid flera tillfällen .

Nedan återges ett av de första medlemsbevisen , samt ett foto av medlems
butiken vid Stationsgatan i Sundbyberg . Ägaren, Josef Andersson , är
mannen i vit rock till höger på bilden.

flR/H -ALFR. PETTEnSSO~?~ HTA .
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FÖRTROENDERÅDET

Redan före såväl föreningens som bolagets bildande hade, som ovan
nämnts, i den ursprungliga föreningen utsetts ett s k Förtroenderåd med
sex medlemmar. Att Förtroenderådet var ett mycket viktigt organ även i
den nya föreningen framgår av stadgarnas

§ 15.

"Förtroenderådet skall noggrant övervaka och med sina rådslag
söka bidraga till, att inköpscentralen verkar och utvecklar sig på ett för
Föreningens syften gagneligt sätt. Det skall utöva kontroll över samtliga
poster å inköpscentralens omkostnads- och lönekonton. ,

Förtroenderådet består av sex medlemmar och två suppleanter och
skola dessa utses med hänsyn till deras fackkunskap inom de olika
varubranscher, som inköpscentralens verksamhet omfattar.

Medlem av Förtroenderådet må samtidigt vara medlem av styrelsen i
inköpscentralen.

Föreningens ordförande må samtidigt vara styrelsens ordförande och
medlem av Förtroenderådet.

Förtroenderådets berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast
den 1 mars."

Av såväl bestämmelsen i stadgarna ovan, som protokollen från tiden efter
bolagets tillkomst, framgår med all tydlighet att Förtroenderådet hade ett
mycket stort inflytande i bolaget. Där fattades beslut om inköpskon-takter,
sortiment, anställning av personal samt löner till personalen. Bolagets första
kontor vid Fredsgatan 3 förhyrdes och inventarierna i detta inköptes av
Förtroenderådet för föreningens räkning, men fick disponeras av bolaget.

Förtroenderådet skulle också, i enlighet med stadgarna, årligen tillsätta
två medlemmar med uppgift att, utöver bolagets revisorer, speciellt granska
bolagets löne- och omkostnadskonton. Rapport över granskningen
lämnades till Förtroenderådet. Vidare hade dessa granskare att yttra sig
över fördeln ingen av bolagets vinst i form av återbäring till medlemmarna.

I förutsättningarna för verksamheten ingick vidare att föreningen och
dess medlemmar skulle med kraft verka för avskaffandet av det system
med kundkrediter som sedan åratal varit ett gissel för detaljhandeln.
All försäljning skulle ske kontant!

Som kompensation för kredithandelns avskaffande avsåg man att butikerna
skulle lämna en årlig återbäring till konsumenterna på 3 % av kontant
försäljningen. Härigenom kom mall att bli jämbördig med kooperationen i
återbäringshänseende. Till en början tillämpades denna regel strikt.
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Det visade sig dock efter något år att en del butiker inte förmådde bära
återbäringskostnaden. Man tvingades då låta regeln bli en rekommenda
tion, som framhölls som en mycket stark konkurrensfaktor.

Det borde ligga nära till hands, att förhållandet med det starka Förtroende
rådet skulle kunna skapa motsättningar gentemot företagsledningen. Inte
någonstans i protokoll eller andra handlingar framgår det dock att frågan
ens varit föremål för diskussion. Till detta bidrog helt visst den entusiasm
som alla, med direktören J E Frykberg i spetsen, grep sig an med att forma
den nya rörelsen. Det var ju dessutom så att verkst direktören också var
ordförande i såväl Förtroenderådet som bolagsstyrelsen.

Från senare delen av 1920-talet observerar man vid studium av protokollen
att sammanträdena hålls gemensamt av Förtroenderådet och styrelsen för
bolaget.

Det kan synas att ovanstående redogörelse blivit alltför utförlig. Man kan
dock inte bortse från den stora betydelse den väl genomtänkta och
framsynta organisationen fick för den fortsatta verksamheten. Många av de
ideer och regler som tillkom i begynnelsen har fortsatt att gälla ännu i vår
generation och torde bestå under tider som kommer. Mycket av vad vi
brukar kalla ICA-iden kan härledas just till dessa våra föregångare.

Nedan skall följa ett försök till sammanfattning av utvecklingen efter
starten. Indelning har i största möjliga utsträckning skett i tioårsperioder.
Underlaget till uppgifterna utgöres av protokoll, diverse föredrag,
brevkopior och andra handlingar som kunnat återfinnas. Självfallet blir
redogörelsen långt ifrån heltäckande.
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1920 - TALET

"A L L V Å R B Ö R J A N B L I V E R S V Å R"

Man var nu redo att i mitten av år 1922 börja verksamheten i inköpscen
tralen . Som ovan nämnts hade ett lämpligt kontor v id Fredsgatan 3
förhyrts av föreningen med en årshyra på 9.000 kr. Dessutom disponerade
bolaget en lagerlokal vid Vattugatan l, med en hyra per kvartal på 150 kr.

Ännu en gång skall nämnas något om affärsiden för inköpscentralen.

Meningen var att i största möjliga utsträckning, när det gällde varor av
svensk tillverkning,~bLden_etab l e rade rosshandeln för.att knyta
kontakter och sluta avtal direkt med producenterna. Därav namnet
AB Svenska Varor. Endast när det gällde importerade varor avsåg man att
nyttja de etablerade grosshandelskontakterna. Princi en var att medlem- _
~a~Le_l ämn a sina order_direkt till den antagna leverantören,_som
sedan hade att leverera och fakturera varan till respektive butik med
sedvanlig detaljistrabatt. Härutöver sammanställde varje leverantör
månatligen en förteckning över periodens leveranser per butik, som till
ställdes AB Svenska Varor. Den sammanlagda inköpssumman berättigade
AB Svenska Varor till en provision som oftast rörde sig om 5 - 7 %.
Provisionsbeloppet insattes på bolagets konto i bank.

Genom detta förfaringssätt skulle lagerhållningen på inköpscentralen
kunna vara obetydlig. I den praktiska tillämpningen blev det dock så
att det visade sig mer lönsamt att hos inköpscentralen lagerföra vissa
artiklar. Redan - j början av år 1923 levererades sålunda merparten av
tekniska a~tiklar och fiskkonserver fråneget lager. Lagerbållnin en
utökades successivt till allt fler varugrupper:-

Då lagerutrymmena trots allt var ganska begränsade, avtalades med några
medlemmar att dessa skulle hålla depå för framför allt "tekniska preparat "
mot en ersättning på 3 %. Från denna depå kunde då leveranser ske till
näraliggande kollegor.

Gentemot leverantörerna iklädde sig AB Svenska Varor borgensansvar
avseende medlemmarnas betalning av varuleveranserna . För att säkerställa
sig mot eventuella kreditförluster tecknades redan i oktober 1923 en
s k kundkreditförsäkring på 1.000 kr per medlem. Detta var välbetänkt,
då den tyvärr måste utnyttjas vid några t illfällen.

D_eJl..!l a företagsiden mottogs mycket välvilligt av ett stort antal av de
svenska p-roducenterna och man vcil' - till en början - i stor utsträckning

enägna att teckna leveransavtal.
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En grupp företagare såg dock den nya organisationen med mycket oblida
ögon, nämligen de dåtida grosshandlarna, med sin redan inflytelserika
organisation, Sveriges Grossistförbund. Man insåg mycket snabbt att
den stora anslutningen från detaljisthåll, d v s grosshandelns tidigare
kunder, som på kort tid kom att ske till inköpscentralen, kunde innebära
att en stor del av omsättningen för den etablerade grosshandeln skulle
falla bort.

Det gällde därför att anlägga starkast möjliga _m ot eld . Så skedde med
besked. Genom tidningsartiklar, cirkulärskrivelser och muntliga kontakter
utmålades verksamheten i AB Svenska Varor som ett ekonomiskt vågspel
av sällan skådat slag. Man hänvisade självfallet till liknande tidigare be
drivna företeelser som slutat olyckligt, och framhöll att det nya även-
tyret endast kunde ta en ände med ekonomisk katastrof för 'alla inblandade.

Även verkst . direktören J E Frykber utsattes för nidskriverier och
utmålades dels som en äventyrare, dels som en avfälling oc nsvikare.
Han kom ju ursprungligen från en grosshandlarefamilj i Uppsala!

I dag relativt okända tidningar som Stockholms Dagblad, Folkets Dagblad,
Socialdemokraten, Nya Dagligt Allehanda, Specerihandlaren, Handelsresan
den och inte minst Fäderneslandet försågs med artiklar och insändare med
mer eller mindre hätska utfall mot såväl J E Frykberg som AB Svenska
Varor.

Det skall dock inte förglömmas att i allt det negativa, det också fanns
positiva tongångar. I flera tidningsartiklar skildrades det nya företaget med
stor sympati. Man såg det som ett för konsumenterna gynnsamt initiativ,
ägnat att ge en bättre service och möjligen en lägre prisnivå.

Även från officiellt håll uppmärksammades den nya organisationen . I en
artikel i Svenska Dagbladet i juni 1922 återges ett uttalande från
ordföranden i den statliga utredningen "Mellanhandssakkunniga" , direktör
G. l.eufven. där denne uttrycker sin tillfredsställelse över bl a

"den nya inköpsförening Stockholms minuthandlare inom
livsmedelsbranschen bildat. Direktör l.eufven finner initiativet
beaktansvärt och anser det ägnat att avlägsna mycket av
friktionen mellan producenter och konsumenter. Genom gemen
samma inköp kunna köpmännen hålla lägre priser, vilket skulle
betyda avsevärda lättnader för allmänheten.

Viktig är även tanken att få bort kreditsystemet, den nuvarande
konsumentkrediten måste ju delvis komma att bestämma handlandens
prissättning i för konsumenten ogynnsam riktning .... "
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Trots den negativa propagandan mot den nya inköpscentralen, visade det
sig att ett stort antal fabrikanter var villiga att teckna leveransavtal.

Man tillgrep då från grosshandelshåll en metod som gav en för AB Svenska
Varor högst besvärande effekt. En rikstäckande bo "kott utlystes nämligen
mot de fabrikanter som levererade varor till inköpscentralen . Det gick så
långt att man t o m höll vakt utanför bolagets kontor på Fredsgatan, för att
utröna vilka representanter för fabrikanter som besökte företaget. Den ene
~Jte1 den andre av leverantörerna tvingades bryta redan ingångna avtal, för--- - -
att inte bli av med sin övriga omsättning. Nya leverantörer tvekade eller
avböjde direkt inför ifrågasatt samarbete.

Det skulle kunna tyckas att dessa motgångar borde få de ansvariga ledarna
att tappa modet. Men icke! Förtroenderådet samlades två tili tre gånger per
vecka. Diskussionen gällde ofta vilka fabrikanter som kunde tänkas vara så
oberoende av grossisterna att man vågade satsa på Svenska Varor. Allt
flera kontakter knöts också och varuförsörjningen kanaliserades i allt större
utsträckning genom inköpscentralen, antingen via lagret eller direkt från
fabrikant. Några av de större producenterna lämnade sitt stöd redan från
första början . Enav-Bessavar Barnän ns Tekniska Fabrik AB, där
samarbet et var myc et goll. Det-var ju -o-ckså-därifrån J E Frykberg
kom. Vidare träffades i augusti 1922 avtal med Matvaruhandlarnas
Charkuterifabrik om leveranser till butikerna. Bolagets provision uppgick- -
till hela 10 %.

För en del varugrupper var svårigheten större än för andra. Inflytelserika
producentförenin-gar såg det nya företaget som ytterligare en fördyrande
faktor på vägen till konsumenten.

Det dröjde sålunda fram till i början av år 1924 innan AB Svenska Varor
antogs som grossist, för det var ju vad man i grunden var, av Sveriges
Såpfabrikanters Förening och Sveriges Margarinfabrikanters Förening, vilka,
omfattade för tiden oerhört "tunga" produkter. Fram till dess hade man
fått söka leverantörer utanför dessa sammanslutningar hos företag såväl
inom som utom landet. Detta medförde i en del fall problem såväl med
leveranskapacitet som kvalitet. Erkännandet som fullgod grossist öppnade
helt nya möjligheter och gav en avsevärt större tyngd åt AB Svenska Varor
som en part på marknaden.

Man hade vidare på kort tid kunnat knyta direkta affärsförbindelser med
bl a Fabriken Tomten i Örebro, Göteborgs Kexfabrik och W inborg & Co .

Även med Stockholms Mjölkengrossistförening slöts ett avtal i oktober
år 1922 om leverans av mjölk och grädde till butikerna. Bolaget tillerkändes
en rabatt/provision på 2 %.
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Stockholms Gasverk medgav redan år 1923 att SV-butikerna fick sälja
gaspoletter, en för varje hushåll oumbärlig artikel.

Nya dörrar öppnades -- man var på väg att bli erkänd. Successivt avtog
också den hetskampanj som bedrivits mot företaget, dock utan att helt
försvinna.

Det kan noteras att AB Svenska Varor inträdde som medlem' i Svenska
Arbetsgivareföreningen år 1925.

Inom två varugrupper var dock motståndet kompakt, nämligen tändstickor
~socker. --
Här var Svenska Tändsticks AB och Svenska Sockerfabriks AB allena
rådande och ville inte ha ytterligare en distributionskanal.

I flera brev till Ivar Kreuger hemställde man från AB Svenska Varor ytterst
vördnadsfullt att bli jämställda med kooperationen vid inköp av
Tändsticksbolagets produkter. Tändsticksbolaget hade emellertid av
andra parter på marknaden bibringats den uppfattningen att AB Svenska
Varor helt åsidosatte Tändsticksbolagets försäljningsvillkor och dumpade
marknaden prismässigt.

Detta dementerades eftertryckligt och man erbjöd sig dessutom att från
AB Svenska Varor lämna en garantiförbindelse på 5.000 kr hos
Tändsticksbolaget

"såsom säkerhet för försäljningsvillkorens upprätthållande för att därmed på
en gång utestänga den mot oss förda kampanjen i detta avseende."

Svaret var dock fortfarande att försäljningen av tändstickor redan var
ordnad.

Det skulle dröja ytterligare ett par år innan AB Svenska Varor blev antaget
som grossist med möjlighet at få köpa och sälja tändstickor på samma
villkor som kooperationen . Visserligen hade butikerna möjlighet att anskaffa
dessa tän9s_tic~or genom andra kanaler, men (få med väsentligt sämre
villkor. Det var självfallet angeläget för inköpscentralens ledning att en
basvara som svenska tändstickor skulle ingå i sortimentet.

Försörjningen med tändstickor ordnades då tills vidare genom import från
Finland , med början i september 1923. Såväl kvalitet som pris ansågs vara
fullt tillfredsställande . Askarna försågs dessutom med vår egen etikett i
form av den s k SV-skölden. Enda nackdelen var att orden Made in Finland
.: senareu t bytt mot Import :'- måste stå på asken.
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Man fruktade att detta skulle vålla nya trätoämnen, men bedömde ändå att
det inte fanns något val. Priset kunde i början av år 1924 sänkas
ytterligare, då tändsticksaskarna försågs med en annons för kolfirman
Olsson & Appelkvist.

Sockerfrågan var ännu mera svårlöst. Detta var ju också en artikel med
väsentligt större betydelse. Sockerkonsumtionen i Sverige uppgick vid
dennatid till nära 40 kg per person och år. Redan före bildandet av
AB Svenska Varor hade man hemställt hos Sockerbolaget om att bli
antagen som återförsäljare, men fått blankt avslag. Förnyade
framställningar gav inte heller något resultat, utan man reagerade från
Sockerbolagets sida mycket kallsinnigt. I desperation vände sig då AB
Svenska Varor till regeringen för att med dess hjälp få till stånd en ändring,
så att man kunde bli antagen som sockergrossist.

Förgäves dock!

I yttrande den 11 november 1922 har Kommerskollegium inte funnit den
gjorda framställan föranleda någon åtgärd. Detta blev också Kungl.
Handelsdepartementets utslag daterat den 30 december 1922.

Goda råd var nu dyra. Socker måste man ha. Importrestriktionerna gällde
fortfarande, men lättade under år 1923. En kontakt etablerades med firman
AB Skando-Slavia, vilken representerade ett antal sockerbruk i Tjeckoslo
vakien. De kvaliteter som här erbjöds ansågs vara fullt jämförbara med de
svenska, och priset motsvarade Sockerbolagets. AB Svenska Varor erhöll
dessutom en extra rabatt på 5 %. En uppgörelse om import av socker från
Tjeckoslovakien kom så till stånd.-
Ansträngningarna att uppnå en överenskommelse med Sockerbolaget fort
satte dock. Och så äntligen!

En framgång nåddes i oktober 1924 då bolaget antogs som s k Tanto
grossist hos Sockerbolaget med en rabatt på 2%. Detta innebar att man
kunde köpa svenskt socker, även om rabatten var lägre än hos
helgrossisterna, som hade 4 % rabatt.
Men ändå -- man var godkänd!

Möjligheten att bli antagen som helgrossist, förklarade man från Socker
bolaget, var att betrakta som obefintlig. Antalet grossister skulle inte öka.
Under hand lät man dock förstå att en framkomlig väg kunde vara att
förvärva eller på annat sätt liera sig med någon av de befintliga grossis
terna.
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Det visade sig då att en grosshandlare Birger Wollin i Stockholm, som
tillika var ordförande i Mellersta och Norra Sveriges Sockerengrosförening,
önskade överlåta sin firma. Denna hade sedan många år 4 % engrosrabatt
på socker. Ett särskilt bolag med namnet AB Birger Wolfinbildades i
februari år 1925. Inventarier och varulager i firma Birger Wollip tillsköts
som apportegendom i bolaget. Alla aktierna förvärvades därefter av SV 
bolaget för 35.000 kronor.

Sockerbolaget bekräftade också att alla förmåner som gällt den gamla
firman överflyttades på det nya bolaget. Vidare registrerades firma
förändringen till AB Birger Wollin i medlemsmatriklarna hos Sveriges
Kolonialengrossistförbund och hos Mellersta och Norra Sveriges
Sockerengrosförening .

Man var nu fullvärdig 4 % sockergrossist, även om leveranserna måste
gå genom AB Birger Wollin. Inte förrän i mitten av år 1936 överfördes
sockerrabatten från detta bolag till inköpscentralen. Man kan tänka sig den
känsla av lättnad detta måste ha inneburit!

I och med att sockerfrågan lösts kan man betrakta inköpscentralen som
helt etablerad och respekterad på marknaden som en bland andra leveran
törer till detaljhandeln. Visserligen var ägarförhållandet för sin tid unikt, men
man hade visat en sådan överlevnadsförmåga och livskraft, att det stod
helt klart att företaget kommit för att stanna. Problemen med leverans
vägran och bojkottaktioner från fabrikanter blev allt mer sällsynta.

NAMNBYTEN

Grundtanken för AB Svenska Varor var ju att först och främst saluföra
varor från svenska fabrikanter genom att, utan mellanhänder, etablera
direkt kontakt med dessa producenter. Importerade artiklar skulle enbart
tillhandahållas i den mån det inte fanns svenska att tillgå. Inköp av
utländska varor skulle ske genom befintliga importagenter och grossister.

Den intensiva kampanj mot det nystartade företaget som drogs igång från
den etablerade grosshandeln, enligt vad som relaterats ovan, medförde
dock att allt fler av de svenska fabrikanterna inte vågade leverera sina
produkter till AB Svenska Varor. Detta medförde att inköpscentralen i större
utsträckning blev hänvisad till att förse medlemsbutikerna med varor av
utländsk tillverkning, delvis genom egen import. Butikerna visade dock trots

::ae ta en oerhörd solidaritet med vad man med rätta betraktade som "sitt"
företag.
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Det kändes därför allt mer oegentligt att arbeta under namnet AB Svenska
Varor. Efter åtskilligt diskuterande fattades så vid extra bolagsstämma
den 26 februari 1924 beslutet att ändra bolagets namn till
AB Speceristernas aruinköp, i fortsättningen förkortat till SV. Namnet
r IS rera es en 17 mars 192. AKT IEBOLAGET SPECERISTERNAS VA RUI N KÖP

t NG RO S....ff.l R . NO M l IVSt.4EOELSlll ....NSC H(N

Detta firmanamn kom därefter att bestå fram till den 5 mars 1973, då
namnet ICA Essve AB registrerades.

I konsekvens med namnbytet enligt ovan, beslöt också den bolaget när
stående medlemsföreningen, egentligen bolagets huvudman, att ändra sitt l)
namn från ~venska Varor, Förening u P a, till S eceristernas Varuinköp, t I

.".....Förening II p a. Detta skedde vid ordinarie f'öreninqssamrnanträ e den
6 oktober 1924.

VARUMÄRKEN

Redan på ett tidigt stadium av
verksamheten ville man profilera
sig genom att ha egna varumärken.
Till en början ansågs det tillräckligt
att låta SV-skölden utgöra det
speciella kännetecknet. Senare
tillkom också det speciella SV
emblemet med ordet SV omgivet av
en kedja. Båda registrerades som
varumärken. - -
En marKering av sammanhållningen
var att båda dessa märken också
användes som fönsterskyltar i butikerna.

®
Om det berodde på en rojalistisk läggning hos företagsledningen är svårt
att säga, men namn som "Slottet"och " Slotts " i olika sammansättningar
tillkom tidigt. Något senare tillfördes ordet "Prinsess" i registreringen.

År 1928 lanserades produkterna "Slottsmjöl" (vetemjöl) och "Slottsgryn"
(havregryn) , som blev mycket stora försäljningsframgångar. Samma år kom
också "Prinsesskaffe ", som kom att bli något aven succe.

Framsynt nog registrerades år 1929 också
namnet "Essve" för ett stort antal predukter.
Den logotype som samtidigt skyddades
hade vidstående utseende.
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LOKALITETER

Ett visst mått på utvecklingen av företaget kan återspeglas i behovet
av lokaler för lager och kontor.

En översikt visar för Stockholm i stort följande utveckling under
1920-talet:

1. I begynnelsen år 1922 förhyrdes kontorslokaler vid Fredsgatan 3,
samt lagerlokaler i en källare vid Vattugatan 1. Anställd personal var
i november 1922 på kontoret 10 män och 3 kvinnor, jämte VD och vVD .
Härtill kom en tillfälligt anställd ombudsman. På lagret fanns 4 personer,
alla män . Transportmedel var en 'l -tons lastbil och en dragkärra. Antalet
telefoner var 6 st, varav 4 s k allmänna och 2 riks .

2. Verksamheten utvecklades
snabbt, vilket medförde att
magasinet vid Vattugatan snart
blev otillräckligt. Från den
15 mars 1925 lyckades man
därför överta en större
lagerlokal med tillhörande
källare i det gamla rannsak
ningsfängelset vid Rådhusgränd
i Gamla Stan, beläget v id
sidan av Bondeska Palatset,
nuvarande Högsta Domstolen .
I Bondeska Palatset fanns
fram till år 191 5 stadens
rådhus, därav fängelset .

Lagret vid Rådhusgränd

3. Även för kontoret krävdes efter något år större utrymmen. Någon
möjlighet att utvidga ytorna vid Fredsgatan fanns inte. Under år 1924
flyttades därför kontoret till större och mer ändamålsenliga lokaler
vid Regeringsgatan 5.

4. I oktober 1927 utökades bolagets verksamhet genom att ett bageri
startades. Detta etablerades i för ändamålet redan inredda lokaler
vid Torsgatan. Firmanamnet för bageriet var Central-Bageriet.
Produktionen bestod huvudsakligen av olika slag av limpor enbart för
SV-butikerna. Vissa typer var dessutom inslagna i papper, vilket var
en nyhet. Bageriet tillkom bl a för att konkurrera med det bageri som
några år tidigare startats av Konsum Stockholm.
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5. Hyresavtalet för lager
lokalerna vid Rådhusgränd
uppsades för avflyttning
till den 1 april 1929.
Huset skulle rivas för att
ge plats åt det nya kansli :"
huset, som numera omvandlats
till Riksdagens ledamothus.
Verksamheten överflyttades
då till för ändamålet
'v äll ämpade lokaler i
Mariahissen vid Söder
Mälarstrand .

KAPITAL OCH EKONOMI

KAPITAL

Lagret i Mariahissen

Som nämnts ovan utgjorde aktiekapitalet till en början 100.000 kr, vilket
var det kapital man disponerade . Tiden t o m år 1923 gick helt åt till att
finna lämpliga och villiga leverantörer. En bedömning av att kapitalbehovet
snart skulle öka gjordes dock av företagsledningen.

Tanken uppkom 'd å att en del av den s k återbäringsrabatten till medlem
marna skulle innehållas hos bolaget som reserv .

Vid ett gemensamt sammanträde med bolagsstyrelsen och förtroenderådet
den 3 april 1924 framlades och godkändes därför ett avtal mellan AB
Speceristernas Varuinköp och Svenska Varor Förening u p a (föreningen
bytte inte namn förrän den 6 oktober 1924) som i stort innebar följande :

Av den återbäringsrabatt, som varje medlem var berättigad till, skulle
15 % innehållas och tillföras en föreningen tillhörig men under SV:s
vård och från SV:s övriga medel skild fond, benämnd Dispositionsfond II.
Avsättningen skulle fortgå till dess fonden uppgick till 100.000 kr.
SV skulle betala ränta till fonden uppgående till 5 % på fondkapitalet.

Ändamålet med fonden var att för SV tillhandahålla ett kontant rörelse
kapital, och var att betrakta som ett lån till SV. Fonden skulle ha en
styrelse på två personer. Om vid något tillfälle SV:s inkomster inte
skulle förslå till att täcka omkostnaderna, ägde SV rätt att ur fonden
täcka vad som kunde brista.
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Föreningsmedlemmarna skulle var och en vid varje avsättningstillfälle
erhålla ett meddelande om storlekan av det innehållna beloppet, samt
aktuellt totalsaldo.

Vidare stipulerades att om någon utträdde ur föreningen, vederbörande
skulle få lyfta sina innestående medel, uppdelat under en treårsperiod
med 1/3 varje år. Vid dödsfall skulle dock hela beloppet utbetalas på en
gång 6 månader efter uppsägning. '

Medel till fonden började avsättas fr o m år 1924. Redan efter 1926 års
tillskott hade fonden uppnått de stipulerade 100.000 kr. Avsättningen .
skulle sålunda kunna upphöra. Det bedömdes dock att detta kapital var så
värdefullt för SV:s utveckling att föreningens årsmöte år 1927 beslöt att
fortsätta som tidigare . Vid utgången av år 1929 uppgick fonden till
281 .619 kr.

Tilläggsavtal om fortsatt avsättning till fonden träffades mellan bolaget
och föreningen i juni år 1931 .

Som ovan nämnts kom fonden, felaktigt, att benämnas "Dispositionsfond
II ", och återfanns under denna benämning i SV :s balansräkning under flera
år. SV:s revisorer påpekade dock det oriktiga i denna beteckning, då läsaren
skulle kunna förledas att tro att fonden utgjorde en del av bolagets egna
kapital. Man yrkade på en namnändring.

Detta kom också att ske, men inte förrän år 1937. Fonden kallades därefter
"SV-medlemmarnas Förlagsmedel" och redovisades som en skuld. Fonden,
som ju egentligen inte är någon fond, lever fortfarande kvar under beteck
ningen Förlagsmedel. Dessa fondmedel har under alla år varit en ytterst
värdefull förstärkning till bolagets kapitalbehov. I stort sett samma regler
som för den ursprungliga fonden gäller fortfarande. Den väsentliga
förändringen avser egentligen avsättningsförfarandet.

Ett ytterligare kapitaltillskott tillkom, då genom beslut den 19 september
1924 till en Delcrederefond skulle avsättas 20 kr per medlem och år genom
avdrag från återbäringen. Denna fond kom också att tillföras medel vid
upplåtelse av bl a varumärken till utomstående. Fonden skulle i första
hand användas för att täcka uppkommande kundförluster .

Vid ett gemensamt sammanträde med förtroenderådet samt styrelserna för
bolaget och föreningen den 14 oktober 1924 beslöts vidare att varje
medlem skulle till bolaget lämna en revers med ett belopp, i proportion
till respektive butiks omsättning, ungefärligen motsvarande återbäringen
för år 1923. Reverserna skulle av bolaget kunna belånas i bank för att
få en, i första hand, tillfällig kapitalförstärkning. Alternativt skulle reverserna
läggas som säkerhet i banken för bolagets kredit i s k löpande räkning .
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Redan efter någon månad hade reverser för 230.000 kr inkommit.
Man konstaterade att efter alla dessa åtgärder var det primära kapital
behovet för stunden väl tillgodosett.

EKONOMI

Bolagets omsättning uppgick för de fem månaderna, augusti - september
år 1922 då verksamheten påbörjades, till 2.388.000 kr . År 1923, som
var det första hela året, omsattes 10.192.000 kr. Svårigheterna under
inkörningsperioden gjorde att försäljningsutvecklingen var ganska svag .
Den nådde sin högsta nivå år 1928 med 10.773.000 kr, för att år 1929
falla till 10.224.000 kr.

Man måste dock ha i minnet, att utvecklingen under denna tid påverkades
av att den häftiga inflationen från åren före 1920 - 1922 hejdades och
förbyttes i en nedåtgående trend . Levnadskostnadsindex med år 1914 som
bas, som hade ett årsgenomsnitt för år 1922 på 287, visade redan år 1923
en indexnivå på 174 indexenheter, en nedgång från år 1922 med 113 en
heter eller 39 %. Levnadskostnaderna sjönk sålunda radikalt. Denna
utveckling höll i sig under hela 1920-talet, med ett indextal för år 1929 på
168. En följd av den nya situationen blev att Sverige år 1924 kunde återgå
till guldmyntfoten , som man därefter höll fast vid fram till år 1931, då den
övergavs för gott.

Prisstabiliseringen medförde att industriproduktionen tog fart och att
därigenom sysselsättningen steg med ökande konsumtion som följd .
Resultatet för augusti - september 1922 blev netto efter återbäring till
medlemmarna 4.133 kr. År 1923 blev nettoresultatet 10.659 kr. Man
redovisade även under åren därefter ett nettoresultat i denna storleks
ordning - för år 1928 12.946 kr och för år 1929 13.034 kr .

Ett redovisat nettoresultat gav då, liksom nu, ingen riktig bild av vinst
förmågan i rörelsen, om man inte vet vad som finns bakom. Det kan
konstateras att dåtidens ganska liberala skatteregler för företag gjorde
att t ex inventarier och bilar direkt kunde skrivas ner till 1 kr . Vidare kunde
man på en gång skriva bort kostnader som idag skulle ha fördelats över
flera år.

Till detta kommer att återbäringen till medlemmarna redan dragits av i
nettovinsten. Denna återbäring uppgick år 1922 till 85 .944 kr, för att år
1923 stiga till 255.816 kr. År 1928 uppgick den till 237.896 kr och år
1929 till 222.801 kr.
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Totalt under åren 1922 - 1929 utbetalades imedlemsåterbäring 1.748.044
kr, vilket måste anses som ett icke oväsentligt tillskott till medlemmarnas
kassa, och som, om inköpscentralen inte funnits, aldrig kommit
medlemmarna till del. Visserligen innehölls 15 % av återbäringen för att
läggas till Dispositionsfond II, men det var ändå medlemmarnas pengar.

FÖRETAGSLEDARE

J E FRYKBERG

Som ovan nämnts var eldsjälen
bakom tillkomsten av AB Svenska Varor
direktören J E (Jard Emil) Frykberg.
Denneblev bolagets förste verkställande
direktör. Dessutom fungerade han som
ordförande i såväl styrelsen som
fortroenderådet.

l feL.. t , ' v/I
vu l{r J/ctr

Si l tIJ!,. ,

J E Frykberg
1922 - 1923

d::b7
{

Se vidare ovan under rubriken" Ledare för verksamheten" .

De stora svårigheter företaget hade att kämpa mot under den första tiden,
gav helt naturligt verkst. direktören en oerhörd arbetsbörda som var såväl
psykiskt som fysiskt betungande. Han utsattes ju dessutom för
ovederhäftiga personliga angrepp.

Detta torde ha medverkat till att J E Frykbergs hälsa blev lidande och
medförde att han hastigt avled den 6 december 1923.

26





C R LUNDIN

En ny verkställande direktör, tillika ordförande i styrelse och
förtroenderåd måste utses.

Valet föll på direktören
C R (Carl Reinhold) Lundin, som
från den 1 januari 1924 inträdde
i denna befattning, utsedd aven
enhällig styrelse. Vid extra
bolagsstämma den 3 januari 1924
invaldes han också i bolagets
styrelse som ersättare för
J E Frykberg. Sedan bolagets
bildande hade C R Lundin
varit en av bolagets revisorer,
vilket uppdrag han självfallet
omedelbart lämnade.

C R Lundin
1924 - 1938

~
C R Lundin övertog också samtliga de 992 st aktier i bolaget som ingick
i J E Frykbergs dödsbo, i enlighet med den hembudsklausul, som intagits
i det av J E Frykberg upprättade testamentet.

Samtidigt förband sig C R Lundin att upprätta motsvarande testamenta
riska förordnande med hembudsplikt, för att säkerställa en framtida
aktieöverlåtelse .

C R Lundin kvarstod som verkst. direktör fram till utgången av år 1938,
då han vid fyllda 70 år pensionerades.
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1930 - TALET

LÅGKONJUNKTUR

Slutet av 1920-talet och de första åren av det nya decenniet känneteck
nades aven allt mer vikande konjunktur. Detta problem var inte enbart
nationellt utan drabbade i stort sett hela västvärlden . Det hade sitt
egentliga ursprung i USA, som vid denna tid hade ett avqörande inflytande
på världsekonomin. På de stora börserna rådde kaotiska förhållanden och
begreppet börskrasch fanns i var mans mun, speciellt efter händelserna i
samband med "the great crash" på börsen i New York under hösten år
1929. Värdepapper blev blev över en natt i stort sett värdelösa och många
tragedier utspelades. På Stockholmsbörsen sjönk värdet på pär noterade
papper med 2,6 miljarder kr inom 1 % år efter år 1930, ett då ofantligt
belopp.

Såväl privatpersoner som företag förlorade stora förmögenheter på kort tid.
En av de tragedier som blev omtalad var när den svenske finansmannen
Ivar Kreuger påträffades skjuten på ett hotellrum i Paris i mars år 1932.
Detta utlöste den s k Kreuger-kraschen då hans stora finansimperium
rasade samman, med ytterligare förluster som följd.

En direkt följd av dessa händelser blev helt naturligt att arbetslösheten
växte katastrofalt . Arbetslöshetsstatistiken från denna tid är knapphändig
och otillförlitlig, med det beräknas dock att antalet arbetslösa uppgick
till 10 - 12% under 1930-talets första år. Vissa källor uppger ännu högre
tal. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som stod till buds var alltför
knappa och förslog inte på långa vägar. Man försökte t ex genom att
sysselsätta arbetslösa vid väg- och husbyggen skapa en tillfällig lättnad .
Det kan därvid nämnas att stadsdelen Hjorthagen i Stockholm till stor del
uppfördes under denna tid.

Åtgärderna förslog dock inte långt. Människor hade knappt pengar till mat
för dagen, och i många fall led man direkt nöd . Situationen, för dem som
fortfarande hade ett arbete, blev inte bättre av att man under 1930-talets
första år genom avtal fick sänkta löner. Visserligen bara med ett par kronor
per vecka , men det var mycket nog när lönenivån låg på 55 - 65 kr per
vecka. En tröst var dock att levnadskostnaderna genom en praktiskt taget
oförändrad prisnivå var stabila . Index med år 1914 som bas, visade för år
1930 ett snitt på 163. För år 1935 hade skett en minskning till 155 eller
med 5 %, och för år 1939 redovisades ett indextal på 169.

Det säger sig självt att försäljningen i detaljhandeln sjönk kraftigt under
denna tid, även om många köpmän kände solidaritet med sina kunder och
försökte ge kredit. Det fanns ju gränser även för detta.
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I sin tur återverkade detta självfallet negativt på omsättningen hos
inköpscentralen. Den sjönk för år 1930 till 9.029.000 kr och för år 1931
till 8.699.000 kr.

Ekonomin började inte återhämta sig förrän i mitten av 1930-talet, då den
sakta återgick till mer normala förhållanden. En viss acceleration märktes,
speciellt i Europa, under decenniets sista år. Man var då ännu inte med
veten om den förödande tragedi man gick till mötes genom utbrottet av
andra världskriget.

Mitt i allt detta ville man dock fira företagets 10-åriga tillvaro.
SV-föreningen anordnade därför ett högtidssammanträde med supe på
restaurang Gillet i Stockholm den 8 november 1932. Till detta tillfälle
inbjöds förutom medlemmarna också bolagets kontorspersonal samt
magasins- och bageriföreståndarna.

Tecken på en viss expansion trots de dystra tiderna kunde konstateras, då
bolaget i början av år 1935 beslöt inköpa de inventarier man alltsedan
starten hyrt av SV-föreningen. Vidare beslöt man inköpa ytterligare en
bokföringsmaskin och en faktureringsmaskin.

Man deltog vidare i det planeringsarbete som skedde genom" Kommitten
för Mjölkhandelns ordnande i Stockholm".

I januari 1939 beslöt styrelsen tillsätta ett arbetsutskott för att hand-
lägga och besluta i löpande ärenden. Utskottet hade fyra medlemmar, varav
verkst direktören och den nu särskilt valde ordföranden i styrelsen var
självskrivna. Man var beslutsmässig med minst tre närvarande. Alla måste
vara eniga vid beslut, eljest skulle ärendet hänskjutas till styrelse och
förtroenderåd.

En verksamhetsgren som hade utomordentlig framgång var bageriet.
Omsättningen steg oavbrutet och uppgick år 1938 till över 700.000 kr.
Kapaciteten var fullt utnyttjad. Det ansågs därför nödvändigt att investera
i ytterligare en automatisk ugn som tillät större produktion. En sådan
beställdes från Holland i februari 1939 och var på plats och i arbete redan
i början av september samma år.

I oktober 1939 beviljades bolaget medlemsskap i Sveriges Ostengrossist
förening. Det hade nämligen från myndigheternas sida under hand uttryckts
önskemål om att grossistföretagen borde ha någon organisationstillhörighet.

29





Bland andra händelser av intresse under detta decennium kan nämnas:

Inom landet:

År 1931 lagstiftades om en veckas semester, som år 1938 utökades till två
veckor. * Lag om förenings- och förhandlingsrätt år 1936. * Samma år
invigdes Bromma Flygplats. * TCO och HTF bildades år 1937. * År 1938
presenterades ett huvudavtal mellan SAF och LO kallat "Saltsjöbads
avtalet". * Detta avtal utgjorde grunden för vad som brukat kallas
"den svenska modellen" när det gäller förhållanden på arbetsmarknaden. *
Påföljande år, 1939, träffades mellan SAF och LO ramavtal om löneregle
ring efter levnadskostnaderna, det första s k indexavtalet. *
Samlingsregering år 1939 under Per Albin Hansson. * Samrna år infördes
reglering av arbetstiden för detaljhandeln till maximalt 48 timmar/vecka.

Utomlands:

Spanska inbördeskriget utbröt år 1936. * Berlinolympiaden gick av
stapeln. * År 1938 besatte tyska trupper Tjeckoslovakien och Österike. *
Genom Munchenöverenskommelsen i september 1938 mellan Tyskland och
Storbritannien sanktionerades denna ockupation, mot löftet att
Tyskland inte skulle ytterligare utvidga sitt "livsrum" . * Premiär-
minister Neville Chamberlain uttalade de bevingade orden
"Peace in our time" vid hemkomsten till London. * Detta var dock glömt
redan följande år, då en nonaggressionspakt med Sovjetunionen gav
Tyskland "fritt fram" att marschera in i Polen. * Detta skedde den
1 september 1939, med påföljd att England och Frankrike förklarade krig
mot Tyskland två dagar senare -- andra världskriget var ett faktum. *
Finska vinterkriget mot Sovjet började den 30 november 1939.

FILIALER

Norrköping. Vid ett flertal tillfällen hade från köpmän i Norrköping kommit
förfrågningar om samarbete med SV-bolaget. Detta gällde framför allt inköp
av mjöl. Några försök gjordes också, men kvantiteterna bedömdes då bli
alltför små, för att vara intressanta.

Man återkom dock med förnyade framställningar, och i juni år 1931 beslöt
Förtroenderådet och styrelsen för SV-bolaget att öppna ett avdelnings
kontor i Norrköping. Chef för detta blev Gustaf Wessman . Det föranstal
tades också om att en särskild SV-förening skulle bildas, och att
medlemskap i denna var en förutsättning för inköp från kontoret.
Avdelningskontoret påbörjade sin verksamhet i oktober år 1931.
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Redan år 1932 uppgick omsättningen till 1.292.000 kr.

el Mjölby. Intresset bland köpmännen i Östergötland var stort, och upp
muntrade till fortsatt expansion. När så Mjölby Import AB blev till salu
år 1939, lyckades SV-bolaget förvärva aktierna i detta för 150.000 kr.
Den 1 juli 1939 började man driva rörelsen i det förvärvade bolaget som
avdelningskontor till SV -bolaget. Chef för kontoret blev disponent Olle
Rosenlind, tidigare försäljningschef vid kontoret i Norrköping : Även här
skulle en SV-förening startas.

SV-iden började nu slå igenom bland köpmän ute i landet. SV-föreningar
bildades på flera olika platser, och man bad om tillstånd att få använda
SV -emblemet utan att vara ansluten till bolaget i Stockholrn , Detta
beviljades utan större tvekan, då det ansågs väsentligt att tanken med den
nya rörelsen härigenom fick allt större spridning.

[ Regnbågen. Ytterligare ett slags filial tillkom då SV år 1937 beslöt öppna
restaurang vid Stureplan 2 i Stockholm. Namnet på restaurangen var
"Regnbågen", och den drevs i ett särskilt bolag benämnt "Restaurang AB
Regnbågen". Som ledare för verksamheten anställdes fru -Sara Reutersköld.
Avsikten var att på detta sätt pröva en ny kanal för att sälja dels vanliga
livsmedel, dels bageriets produkter.

Restaurangrörelsen blev dock inte den goda affär man beräknat. Till detta
kom att SV sedan flera år haft Kafe AB Norma som kund. I och med att
man öppnade Regnbågen upphörde denna förbindelse . Kontakt söktes
därför med Norma, och en överenskommelse träffades att Norma per den
31 december 1938 övertog 1.350 st av de totalt 2.225 aktierna i bolaget,
med rätt att senast 1 juli 1942 överta resterande del. Vidare förband sig
Norma att fram t o m år 1947 från SV köpa hela sitt behov av mjöl, socker
och kaffe samt i möjlig mån även övriga varor.
Man kom ur restaurangäventyret med hälsan i behåll, och hade på köpet
fått en bra kund.

lOKALITETER

Norrköping. lokalerna för kontoret i Norrköping inrymdes i en fastighet
vid Slottsgatan 71 tillhörig Fastighets AB Saltängen i Norrköping . Detta
bolag blev till salu, och i november år 1935 förvärvades aktierna för
nominellt 8.000 kr, vartill kom att SV måste överta betalningsansvaret
för ett banklån i fastigheten på 70.000 kr. Köpet ansågs vara mycket
förmånligt. Rörelsen drevs sålunda därefter i egen fastighet. lokalerna blev
snart för små, varför olika möjligheter till utökning diskuterades .
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I maj år 1939 fattades så beslut att bygga ut fastigheten i Norrköping.
Detta skulle bekostas av Fastighets AB Saltängen. Erforderligt kapital
erhölls dels genom lån, dels genom ökning av aktiekapitalet från 8.000 kr
till 100.000 kr. De nya aktierna tillskiftades i första hand medlemmarna i
Norrköping. Likvid för aktierna skulle i första hand ske genom att 1939
års återbäring innehölls, för att användas som betalning från resp medlem.

Mjölby. Kontoret i Mjölby drevs i förhyrda lokaler. Dessa var redan vid
övertagandet små och otidsenliga. Man började därför även här söka
alternativa lösningar, främst inriktade på att bygga en egen fastighet . Något
resultat med detta uppnådde man dock inte förrän en bit in på 1940-talet.

Stockholm. Omfattningen av bolagets verksamhet i Stockholm utökades
successivt, och det visade sig allt mer opraktiskt att ha kontor och lager på
olika platser. Behovet att samla alla delar under ett tak blev allt större. Olika
möjligheter att bygga en egen fastighet undersöktes. En tomt vid nedre
delen av Sveavägen fanns tillgänglig, och en tilltänkt byggnad skissades.

Detta projekt föll dock då Stockholms Stad erbjöd en tomt i Hornsberg
vid Lindhagensgatan 114. Denna tomt var större och belägen så att vissa
expansionsmöjligheter fanns.

Köpekontrakt undertecknades i november 1933, och ritningsarbetet
påbörjades omedelbart. I fastigheten skulle inrymmas, förutom kontor och
lager, även bageri och kafferosteri samt bilverkstad.

Så snart erforderliga tillstånd erhållits påbörjades bygget. Den 14 augusti
1934 kunde taklagsfest hållas. Som ett kuriosum kan nämnas att i
styrelsens och förtroenderådets protokoll bestämdes att därest inte extra
tilldelning från Systemet erhölls, festen skulle inhiberas, och i stället en
gratifikation på 5 kr lämnas till varje arbetare på bygget.

Det blev dock fest!

Den nya fastigheten i kv Paradiset nr 26 togs i bruk vid årsskiftet
1934 - 1935. Det första styrelsemötet hölls där den 27 februari 1935.
Man kan förstå den känsla som fanns hos styrelse och företagsledning
vid detta tillfälle. Inledningsparagrafen i protokollet från detta
tillfälle kan förtjäna att citeras:
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"Ordföranden hälsade styrelsemedlemmarna välkomna till första
sammanträdet i SV:s egen fastighet och uttryckte sin stora
glädje och tillfredsställelse över att vi nu kunna samlas
under eget tak, samt framhöll att vi böra besjälas aven
tacksamhetens känsla för det resultat som vunnits, och det
goda samarbetet från tidigare år skola vi ta med oss hit."

AKTIEBOLAGET SPECERISTERNAS VARUINKÖP
EN G RO SAFF Ä R IN OM LI VSMEDElSB RA N SC H EN

® ~;~.~.~~~.~~".

Man var med rätta stolt över
den nya fastigheten. För att
markera detta återgavs en
teckning av densamma i
brevpapperet för huvudkontoret .
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Den egentliga invigningen ansågs ha skett i samband med att
HKH kronprins Gustaf Adolf besökte anläggningen den 11 mars 1935.

Nya bagerimaskiner och silosanläggning samt en modern utrustning för
~':'i.etJnköptes från Tyskland. Man ville ge medlemsbutikerna

den allra bästa kvalitet som gick att åstadkomma.

För att i någon mån markera
detta, hade man redan i ;<41
augusti år 1934 bytt namn å I/lL

-l5agefiefOCn kaflade nu detta O-t/. ,-
ESSVE-bageriet. Bageriet hade
tagits i bruk redan mot slutet
av år 1934 och var intrimmat
i början av december. Som ett
mått på kapaciteten meddelades
att julaftonen 1934 bakades
6790 st limpor, trots att man
inte körde för fullt .

Beträffande det rostade kaffet gjordes den ändringen, för att visa att
rostningen nu utfördes i egen regi, att färgen på kaffepåsarna ändrades.
Prinsess-kaffe, den "yppersta" kvaliteten, packades i röda påsar, näst-a
kvalitet, Sonata, fick brun påse och Lycko, som betecknades som standard
(jämförlig med Konsums Gröna Cirkeln), packades i grön påse.

Äganderätten till den nya fastigheten blev föremål för en viss diskussion.
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Man beslöt dock att för ändamålet skulle bildas ett särskilt bolag,
"SV-föreningens Fastighets AB". Aktiekapitalet i detta uppgick till
400.000 kr, och tecknades av medlemmarna med 250.000 kr, SV
föreningen med 25.000 kr och SV-bolaget med 125.000 kr, med rätt dock
för föreningen att från SV-bolaget överta ytterligare 25.000 kr.

Medlemmarnas aktier betalades genom att en viss del av den årliga
återbäringen utgavs i form av aktier i det nya bolaget. .

I samband härmed infördes också en paragraf innehållande s k utlännings
klausul i bolagsordningen för AB Speceristernas Varuinköp. Detta var
nödvändigt för att man skulle kunna äga aktier i fastighetsbolaget.

Finansiering av nybygget skedde dels genom aktiekapitalet i fastighets
bolaget, dels genom lån från Försäkrings AB Gothia på 600.000 kr mot
4 % ränta bundet i 10 år. Ytterligare lånelöfte på 125.000 mot 4 % %
ränta fanns hos annan långivare.

BUTIKER

Under uppbyggnadsskedet hade man från företagets sida inte haft möjlig
het att engegera sig alltför mycket i utformningen av butikerna. Fler-
talet av butikslokalerna var av äldre datum och relativt omoderna.
Det ankom ju på -varje enskild köpman att bekosta eventuella renove
ringar. Lönsamheten i början av 1930-talet var, som ovan angivits, inte
särskilt hög.

Man måste också jämföra SV-butikerna med kooperationens välskötta och
väl underhållna butiker. Behovet av insatser diskuterades i Förtroende
rådet vid flera tillfällen utan några mer konkreta resultat. Det skall
dock inte bortses från att enskilda köpmän var väl medvetna om förhållan
det, och på egen hand genomförde förändringar som kom SV-butikerna att
väl hävda sig mot de kooperativa utan att därför förta deras karaktär av
privatägda rörelser, där den ena inte var den andra lik.

Styrelsen och Förtroenderådet diskuterade också önskvärdheten av att vi
från $V-bolaget skull o iII ån till nya butikslokaler i de
områden som bör"ade bebyggas runt Stockholm. Vissa röster höjdes mot

etta , då man befarade ökad kon urrens or e intliga butiker. Resultatet
blev dock att man beslöt bevaka möjligheterna till nyetableringar.
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Redan här framfördes tanken att detta skulle kunna ske i SV-bolagets regi,
alldenstund vissa kapitalinsatser erfordrades, vartill kom att lönsamheten till
en början kunde vara problematisk. Butikerna skulle dock snarast överlåtas
på lämplig köpman. .

En första konkret åtgärd i detta avseende var att SV i november år 1935
tecknade ett 5-årigt hyresavtal avseende en affärslokal vid Värtavägen 19
i Stockholm. Ytterligare lämpliga lokaler i Stockholm, bl a vid Ängskärs
gatan på Gärdet och i den nya stadsdelen Fredhäll var föremål för ingående
diskussioner som resulterade i upprättande av hyreskontrakt. Detta var så
att säga grunden för den fortsatta expansionen på detta område.

Ytterligare ett förhållande på butikssidan kan förtjäna uppmärksammas
från denna tid. I de kooperativa butikerna hade man börjat demonstrera
bl a kaffe med provsmakning! Även Gevalia erbjöd provning av kaffe i
butik. Detta var en stor nyhet, som tilltalade konsumenterna.
Förtroenderådet värjde sig dock mot att införa något liknande, då detta
ansågs vara alltför utrymmeskrävande. Något måste man dock göra.
Lösningen blev att lämna gratisprov på kaffe motsvarande ett kok.

År 1933 enades man om en ny utomhusskylt för butikerna. Till en början
beställdes endast 40 st. Priset för butiken var 125 kr, men den kunde
också avbetalas med 3 kr per månad. Om butiken upphörde förband sig
SV-bolaget att återlösa skylten.

En jämförelse gjordes vid ett tillfälle år 1933 mellan den tyska
organisationen Edeka, som hade en med SV likartad uppbyggnad.
Edeka hade 1.700 medlemmar och omsatte c a 12.000.000 kr.
Medlemmarnas inköp hos Edeka uppgick endast till 15 % av omsättningen,
medan vi hos SV-medlemmarna kunde räkna med minst det dubbla.
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REKLAM OCH VARUMÄRKEN
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Under den första tiden fick det nya företaget tillräcklig reklam genom
alla skriverier i tidningarna.
Successivt uppkom dock ett behov
att genom annonser framhålla
butikerna som allmänhetens bästa
inköpskälla, d v s mer idebetonad
annonsering. Tidigt fattades beslut
att vid alla tillfällen då man
genom annonser eller på annat sätt
vände sig mot konsumenterna, skulle
SV -skölden och senare det runda
SV-emblemet finnas med .
Här intill återges en av dessa
första annonser.

Allteftersom man fick egna varu
märken började man göra reklam
för dessa i första hand. Det enda
området där man visade en viss
återhållsamhet var för Prinsess
kaffet. Det var ju mycket vanligt
att de olika köpmännen hade egna
kaffeblandningar som man slog vakt
om.
Exempel på en märkesannons
sådan den då utformades, kan
ses här intill.

En stor artikel var påsar av olika storlekar. Merparten av varorna såldes ju i
lös vikt . Flertalet köpmän ville ha sitt eget tryck på påsarna, men samtidigt
var man angelägen om att det skulle tydligt framgå att man var medlem i
SV, oftast genom att skölden eller emblemet fanns med.

I februari år 1935 föreslogs att en särskild reklamman skulle anställas eller._-
på annat sätt knytas till rörelsen. Det fanns ett behov av sakkunnig hjälp
vid utformning av dels reklammaterial för butikerna, dels annonser och
annan reklam.

Ett led i profileringen utåt var att alla distributionsbilar målades lika i gul
färg med blåa stänkskärmar redan år 1931. Vidare anställdes en
garageföreståndare för att handha reparationer och allmän skötsel av
företagets bilar.
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Ytterligare varumärken tillkom successivt under 1930-talet. Sålunda
registrerades ordet "Kungs" för bl a gryner. Tidigare "Slottsgryn" packat i
1 kg kartong döptes o m till "Kungsgryn". För kaffe tillkom nya blandningar. En
sort benämndes "Bravado". Detta märke kom också att återfinnas på andra
varor, bl a fiskbullar. En annan kaffekvalitet var "Solstrålen" , som packades i
plåtburkar. Tanken var här att detta kaffe också skulle säljas genom andra än
SV-butiker.

Ett axplock ur floran av egna varumärken återges nedan. Materialet är
hämtat ur en informationsskrift om SV-bolaget och SV-butikerna.

Specialtillverkningar

S lotts Mlal. Delibtes s·vetemjöl med
högs ta bakni n ~ srorm~ c a.

Sl ott s&,ryn och KUD&"s &, ryn. Mjölfri a
och l.in kokt a.

Prlnseas.Kaffe ,Sonata· Kaffe, Lyc.ko.
Kaffe . Utprovas . bl an das , aromrostas
och Iör packa s i S .V.,atrare rnu egen te 
k öpscen trat. Därför god kn litet till bil
lig t pris .

Ceylon.Th~. Ch ln a.Th4. Prtau..•
Tb4, Kar a va n -T b4, Colombo·Th4.
T h\.:e t provas, b l..nda s oc.h f6rpac kas hM
S.V. - S .V.:s th l:er ha en utsök t ar om .

för S.V.-affärerna

Dra vado Fl5 k bullu, i bllliong och hum ·
mer sä s. Villsmak:J, nd~ oc h be redd a av
de (\.irn:inl !ot" r:'l'-;uo t, fårs k ~ILSj ö l1 sk ,

meje ri5Rliir, mjnne.. al:G oc h fiskbu l}ong .

P r ln sess· Ärt e r, små, mj.i lla . LlII EAr.
d e ns ..Är tcr. Ilä da sp~cj alin l .iggni ni'ar

för S. V,.aträ rern a.

P r ln s u s- Ma karoner. Idealiska rcir ma ·
ka -cni räuee med tomau.1s oc.h buljon g,

Es sve ..SJra p o-h Sl nt h t , Sirap. B.ista
k valile le r for b:t.knin~ och ma tlagn ing .
F in ns bide i lös vikt oc h forp ..ekad i
bu rkar ,

E.., ve.Kr~' ddo r. loh lc.b. och omalda av
al la ~ 1:J. h'" Di:f:kl ft ;\n produkl ions(" rl~ rna .

Al, ~ G. lu t rena och av ba sta Kv;\litel .

euvela mpa n. En for S. V,·:r.ffare rn:l
spe,i't iliih cr ka J I:löt.!lam pa , en aståen de
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Kom Ih6g att S.V:••pecJolmärken alltid garan
tera en hög kvalitet t ill ett förm6nligt pris.

Handla i en S.V.-afJär - det vinner Ni på.

-..------- - - - - ---------...
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SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA

Iden med inköpscentraler där en del av aktierna ägdes av aktiva köpmän
fanns, förutom hos SV i Stockholm, på flera håll i landet. Redan år 1917
hade direktören Hakon Swenson i Västerås bildat Hakanbolaget AB.

I Göteborg fanns grossistföretaget AB Ekström & Leffler under sin ledare
Emil Clemedtson. I början av år 1938 hade denne inbjudit ku~derna/
handlarna att bli delägare i bolaget. Samtidigt ändrades namnet till
Eol-bolaget AB. /)

Norra Sverige företräddes av Import AB K J Karlsson i Östersund, med sin / I

chef Karl-Erik Karlsson-Kyhlstedt. I slutet av år 1938 hade detta företag
bl ivit köpmannaägt och namnändrades samtidigt till Nordsvenska
Köpmanna AB.

Ledarna för de fyra företagen, Hakon Swenson, Rudolf Liwendahl,
Emil Clemedtson och Karl-Erik Karlsson-Kyhlstedt samlades tillsammans
med ytterligare några medarbetare till middag i Hakon Swensons hem
i Västerås den 8 april J938 för att diskutera gemensamma angelägenheter,
och eventuellt försöka få till stånd någon form av samarbete.

Man hade tidigare haft flera samtal om detta, men de diskussioner man nu
förde ledde frar:ntTrren- överenskomm-else orilätt bilda ett gemensamt bolag
med uppgift att ta vara på de samordningsvinster so~ unde uppkomma.

Detta ledde fram"till att man den 9 januari 1~kunde hålla konstituerande
bolagsstämma med Inköpscentralernas AB ICA. Detta var ett för den
framtida verksamheten ytterst viktigt steg, och innebar skapandet av ICA
rörelsen.

~I. • • •

Skeendet här har på ett utomordentligt sätt skildrats av Nils-Erik Wirsäll
i hans bok "Den omöjliga iden b~rklighet".

I anslutning till det närmande mellan företagen som skett kom man

)1 också överens om en geo rafisk sanering av verksamhetsområdena.
Sålunda lämnade Hako~olaget 00 Eolbolaget " go an oc land ,
medan.Sv..i. sin tur gick ur Orusts VaruinköR, d_ä~ man haft ett nära
samarbete, samt Blekinge och Luleå där s k SV-föreningar bildats av
lokala köpmän.
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KAPITAL OCH EKONOMI

PENSIONSSTIFTELSE

En längre tid hade diskuterats att något borde göras för att trygga
pensioneringen för i första hand bolagets tjänstemannapersonal.
I bokslutet för år 1936 avsattes 30.000 kr t ill en särskild pensionsfond .
Avsikten var att pensionen skulle ansluta till de regler som q ällde för SPP,
dock att, i motsats till SPP, den anställde tills vidare inte skulle göra
någon egen insats .

Vid bolagsstämman den 6 april 1938 tog man så steget fullt ut och beslöt
bilda" Aktiebolagat Speceristernas Varuinköps Pensionsstiftelse för
tjänstefiiannapersonal" , i enlighet med lagen om aktiebolags pensions- och
andra personalstiftelser. Enligt protokollet skulle stiftelsen

"hava avseende å följande slag av tjänstemannabeställningar hos
bolaget

al befattningar å bolagets kontor
bl befattningar som lagerbokhållare
c) förmanstjänster å lager och bageri"

Ytterligare 30.000 kr avsattes i bokslutet för år 1937, varefter stiftelsens
kapital uppgick till 60.000 kr. Kapitaltillskotten från bolaget fortsatte.
Vid utgången av år 1939 var stiftelsens kapital 110.000 kr, vilket mot
svarade den beräknade pensionsskulden i bolaget.

Inregistrering hos Kungl Patent- och Registreringsverket gjordes som
bolagets särskilda pensionsstiftelse.

KAPITAL

Den allt större omfattningen av bolagets verksamhet medförde att behovet
av kapitaltillskott blev påträngande. Under 1930-talet kom därför aktie
kapitalet att ökas genom flera nyemissioner. Det var fortfarande så att
merparten av aktierna, 992 st, innehades av verkst d irektören, medan
resten fanns hos ett fåtal köpmän. En ambition var därför vid nyemissio
nerna att sprida aktieägandet på de aktiva köpmännen i större grad.
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Följande kapitalökningar genomfördes:

1. Extra bol.stämma 4 april 1934, ökning från 100.000 kr till 200.000 kr.

2. Extra bol.stämma 27 december 1935, ökning med 100.000 kr till
300.000 kr. Även bolagets tjänstemän skulle äga rätt att teckna aktier.

3. Ord. bol.stämma 12 maj 1936, ökning med 200.000 kr till 500.000 kr.
Betalning för tecknade aktier skulle även kunna ske genom att medlem
lät återbäringen innestå för överföring.

4. Extra bol.stämma 15 november 1938, ökning med 400.000 kr till
900.000 kr. Teckning skedde till kurs 110 kr, varvid genom överkursen,
10 kr per aktie, uppkommet belopp skulle läggas till reservfonden. Även
här skulle återbäring och/eller disponibla förlagsmedel kunna användas
för likvid .

5. Extra bol.stämma 16 maj 1939, ökning med 100.000 kr till 1.000.000
kr till kurs 110 kr per aktie. Överkursen, 10 kr, skulle läggas till
reservfonden.

Aktiekapitalet hade sålunda på några år ökats från 100.000 kr till
1.000.000 kr. Detta var ett nödvändigt tillskott till det i bolaget arbetande
kapitalet, som visade sig speciellt behövligt i de kärva tider som stundade
efter krigsutbrottet.

Vid ett gemensamt sammanträde med styrelserna för bolaget och
föreningen samt Förtroenderådet i oktober 1939 beslöts föreslå SV
föreningens medlemmar att återbäringen för år 1939 skulle innehållas, och i
sin helhet läggas till förlagsmedlen. Denna åtgärd dikterades "av den
största ansvarskänsla och försiktighet gentemot det företag vi gemensamt
byggt upp", och föranleddes till stor del av osäkerheten efter andra
väldskrigets utbrott i september 1939.

Genom detta kom summan av förlagsmedlen att överstiga 1 miljon kr.
Därest respektive medlems innestående belopp av bolaget ansågs täcka
medlemmens kreditbehov, föreslogs att vid varje utbetalningstillfälle hela
återbäringsbeloppet skulle utbetalas kontant.

Vidare beslöts att vid kommande kapitalökningar i bolaget, likvid skulle
kunna utgå ur ev disponibla förlagsmedel, i likhet med vad som skett
tidigare.
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EKONOMI

Omsättningen var vikande i början av 1930-talet. Från att år 1929 ha varit
10.223.000 kr, blev den 9.029.000 kr år 1930 och 8.699.000 kr år 1931.
Den återhämtade sig dock raskt i och med att den allmänna ekonomin
förbättrades. År 1935 uppgick försäljningen till 14.463.000 kr, för att år
1938 stiga till 18.252.000 kr och år 1939 till 21.482.000 kr.

Inflationen var, som ovan nämnts, under större delen av 1930-talet i stort
sett obefintlig. Först under årtiondets två sista år kunde märkas en press
uppåt på levnadskostnaderna, vilket ju ofta blir följden i en konjunktur
uppgång. Index steg från 161 år 1937 till 169 år 1939, en ökning med
8 enheter eller 5,7 % .

Återbäringen till medlemmarna var ju direkt knuten till bolagets omsättning.
Följdaktligen sjönk återbäringen i början av 1930-talet, och uppgick för år
1930 till 186.435 kr och för år 1931 till 108.053 kr, att jämföra med
siffran för år 1929 på 222.801 kr.

Redan år 1932 hade återbäringen stigit till 218.787 kr och den blev
293.778 kr för år 1935. År 1938 blev den 364.945 kr och för år 1939
423.072 kr.

Det redovisade resultatet måste hela tiden öka i takt med det stigande
aktiekapitalet. Det måste dels räcka till utdelning, 6 %, (t o m år 1932
8 %), dels till den obligatoriska avsättningen till reservfonden . Vidare
ingick i vinstdispositionen fram t o m år 1935 en avsättning till
delcrederefond, som var en reserv för kundförluster. Från år 1936 gjordes
denna avsättning direkt i bokslutet. År 1936 innehöll delcrederefonden
85.589 kr, för att i bokslutet för år 1939 ha vuxit till 110.000 kr.

Det redovisade resultatet uppgick sålunda till 13.040 kr för år 1930,
för att växa till 85.857 kr år 1939.
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FÖRETAGSLEDARE

J RUDOLF L1WENDAHL

Som ovan nämnts avgick C R Lundin från posten som verkst. direktör vid
utgången av år 1938, då han pensionerades .

Från den 1 januari 1939 övertog
så J (John) Rudolf Liwendahl
posten som verkst. direktör.

J Rudolf Liwendahl kom från en
köpmannafamilj i Stockholm. Han
hade tidigare varit anställd i faderns
butik, John A Petterssons Livs . Det
kan nämnas att han också var en av
de drivande krafterna i de gemen
samma inköp som började göras
redan år 1920 av några köpmän inom
dåvarandeStockholms Specerihand
lareförening, benämnda "de tretton".

J Rudolf Liwendahl
1939 - 1949

När så AB Svenska Varor kom till stånd år 1922, ingick det i förutsätt
ningarna att köpmännen/medlemmarna ägde rätt att insätta en förtroende
man i den dagliga ledningen av företaget. Denna post anförtroddes åt
J Rudolf Liwendahl. Han tog mycket aktiv del i tillkomsten av den nya
organisationen, och han betraktade sig verkligen som detaljhandelns man
i detta avseende.

J Rudolf Liwendahl tillhörde sålunda företagsledningen från allra första
början . Han var vice verkst. direktör och tjänstgjorde tillika som sekreterare
i styrelse och förtroenderåd t o m år 1938.

J Rudolf Liwendahl uppehöll befattningen som verkst direktör fram t ill den
16 september 1949, då han efter en längre tids sjukdom avled i en ålder av
56 år.
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BERNHARD HÖGSTRÖM

Företagets verksamhet var vid slutet
av 1930-talet så omfattande, att ansågs
oförenligt att samtidigt vara såväl verkst.
direktör som ordförande i styrelse och
förtroenderåd.

En särskild ordförande valdes därför för
första gången. Denne var köpmannen
Bernhard Högström, Stockholm, som
kvarstod på denna post till år 1957.

Bernhard Högström
1939 - 1957
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1940 - TALET

KRIGSTID - KRISTID; MEN DET LJUSNAR DOCK

Utbrottet av andra världskriget den 3 september 1939 innebar självfallet
stora omvälvningar även för SV-bolaget. Det låg tidigt liksom i luften att
något skulle komma att hända, och under månaderna juli och augusti 1939
hade bolagets leveransförmåga utnyttjats till bristningsgränsen.
Omsättningen för augusti var den dittills största i bolagets historia .
All personal var i full verksamhet och distributionen pågick till sent på
kvällarna för att fylla butikernas lager.

Samtidigt upplevdes situationens allvar. De tänkvärda ord som uttalades
av ordföranden Bernhard Högström vid sammanträde med Styrelse och
Förtroenderåd dagen för krigsutbrottet kan förtjäna att citeras:

"Allvarliga händelser avlösa varandra i dessa dagar och timmar.
Djupt skakade erfara vi, att ett nytt världskrig utbrutit. Må vi, som ännu
befinna oss utanför den verkliga tragedien, beflita oss om att på varje
livets område göra vårt bästa och att ej tappa balansen vid de
ofrånkomliga svårigheter, som möta oss på olika sätt. Jag vågar uttala
den förhoppningen, att det arbete vi här äro ställda att utföra för våra
kollegor och de beslut vi här skola fatta, skola präglas av ansvarsfylld
pliktkänsla och framstå som ett mönster för solidaritet och god sam
hällsanda; då följa andra män våra spår till gagn för vårt land."

VarutilIgången begränsades mycket snart och genom Rikskommissionen för
Ekonomisk Försvarsberedskap infördes ransonering för merparten av livs
medlen. Detta medförde en stor pålaga för SV -bolaget, liksom för alla andra
leverantörer. Man fick nämligen ansvaret för att butikerna redovisade
ransoneringskupongerna, och att inga leveranser till butik skedde annat än

' mot kuponger. Samarbetet med butikerna var här ytterst väsentligt och det
hela fungerade i stort sett bra. Det kan också förtjäna nämnas att SV,
liksom andra grossister, hade fyllt sina lager och tullnederlag med allt vad
som kunde tänkas vara behövligt. Även om man måste deklarera sitt
innehav, hade man dock en god grund att stå på för tiderna som skulle
komma.

Från många håll yttrycktes tillfredsställelse med att det egna företaget
fungerade som ett så starkt stöd för medlemmarna och deras butiker.
Ambitionen hos bolaget och dess ledning var att leva upp till den maning
om solidaritet som uttalats av ordföranden enligt ovan.

Bolaget och dess personal ställdes dock på hårda prov. Inkallelser till
beredskapstjänst decimerade personalstyrkan.
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Bristen på drivmedel gjorde att gengasdrift av bilarna blev en nödvändighet,
vilket gjorde distributionen långsammare. Man prövade att använda bilar
med eldrift, men detta blev ingen lösning, då räckvidden var för liten.

Alla ställde helhjärtat upp för att göra det bästa möjliga av situationen.
I gengäld försökte man från företagets sida kompensera inkomstbortfallet
för dem som inkallats till beredskapstjänst. Man beslöt att vid inkallelse
betala full lön till familjeförsörjare under sex veckor med avdrag för vad
som erhålles av kronan, och halv lön till övriga.

Ytterligare ett sätt att få en jämnare personalbeläggning var att företaget
från år 1943 erbjöd sig att för alla med två veckors semesterledighet
bekosta fria järnvägsresor i andra klass till valfri ort i Sverige, om
ledigheten togs ut under perioden 1 januari - 30 april eller 1 oktober-
15 november.

Även om Priskontrollnämnden inrättades år 1940, kunde ändå inte pris
höjningar undvikas. Från fackligt håll hävdades generellt att reallönerna
därigenom urholkades och man krävde för lagerpersonal och chaufförer
kraftiga lönehöjningar. Överenskommelse kunde inte träffas, och bolaget
erhöll meddelande från Arbetsgivareföreningen att strandning skett den
31 januari 1940 och att strejkvarsel utfärdats för bl a SV-bolaget.
Den 12 februari var så strejken ett faktum.

Strejken pågick fram till den 17 mars 1940 då uppgörelse träffades. Löne
höjningen blev för manliga anställda 3 kr/vecka för och kvinnliga anställda
2 kr/vecka. Vidare skulle lönerna framdeles indexuppräknas enligt avtal.

Som alltid ställer en facklig arbetskonflikt till med problem. Distributionen
låg ju helt nere under en hel månad. Man försökte dock lösa detta på olika
sätt. Butikerna gavs möjlighet att hämta varor i viss utsträckning. Vidare
ställde sig leverantörerna positiva till att sköta en väsentlig del av
distributionen direkt från sina egna lager. Butikerna hölls hela tiden
underrättade om utvecklingen, och genom ett gott samarbete kunde det
hela hanka sig fram under strejkperioden.

Beträffande grönsakslagret hade under strejkperioden avtal träffats med
Riksförbundet för Svensk Frukt, att detta övertog denna avdelnings skötsel
och distribution fram till den 1 april 1940. Erfarenheterna av detta
samarbete var dock så goda att bolaget märkligt nog tills vidare beslöt
överlåta avdelningen helt till Riksförbundet.

Som nämnts ovan tog inflationen fart under de första krigsåren. Prisnivån
steg med c:a 21 % från år 1939 fram till år 1942. För att motverka infla
tionen införde regeringen allmänt prisstopp under hösten 1942.
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I anslutning till detta träffade parterna på arbetsmarknaden en överens
kommelse om lönestopp.

Inför årsskiftet 1939 - 1940 utsändes ett cirkulär till medlemmarna varav
framgick att kredittiden för inköpen från bolaget, som hittills varit fri
leveransmånad + 30 dagar, skulle begränsas till enbart 30 dagars kredit.

Varutillförseln blev successivt allt mer problematisk. Speciellt importvaror
fanns i allt mindre kvantiteter och en mycket hård kvotering gjordes vid
fördelning mellan de olika grossisterna. Från den centrala ICA-organisa
tionen gjordes stora ansträngningar för att få större kvoter. Fördelningen
byggde på tidigare års omsättning, och då företagen utvecklats starkt under
slutet av 1930-talet, hävdade man - med viss framgång - att fördelnings
underlaget var missvisande.

Samtidigt kom en mängd ersättningsprodukter s k surrogat i marknaden.
Det gamla ordspråket "nöden är uppfinningarnas moder" gällde.
Uppfinningsrikedomen var verkligen stor. Råmaterialet var väl många
gånger tvivelaktigt utan att vara direkt hälsovådligt. Kaffeersättning gjordes
t ex på bl a ekollon, maskrosrötter och cikoriarötter. I andra fall kunde olika
cellulosaprodukter komma till användning. Vad som ingick i korven ville
man väl inte veta så mycket om. Basfödan blev i många fall ånyo grönsaker
samt framför allt potatis i olika former.

Allt elände har som bekant alltid ett slut. Så även andra världskriget. Efter
krigsslutet år 1945 dröjde det dock ganska länge innan världshandeln kom
igång igen, så att framför allt importerade råvaror och färdiga produkter
kunde komma på butiksdiskarna. Alla tillgängliga resurser måste sättas in
för att lindra nöden i det krigshärjade Europa . Ett litet neutralt land som
Sverige prioriterades knappast, även om vi var väl rustade med begärlig s k
hårdvaluta för att betala vår import.

Ransoneringarna av livsmedel fanns länge kvar och upphörde till större
delen inte förrän under år 1948. Kvar fanns då endast restriktioner
beträffande kaffe och socker. För socker upphörde ransoneringen under
år 1949, medan för kaffe, där importen enbart kunde betalas i dollar,
ransoneringen fortsatte fram till år 1951. I övrigt gick det dock fort att
normalisera varutillförseln, och mot slutet av 1940-talet var konsumtionen
väl så stor som före ofredens tid.

Nu var också dags att fira företagets 25-årsjubileum år 1947. Detta skedde
med stor pompa i Stockholms Stadshus, där det i Gyllene Salen dukades till
stor bankett. Mera om detta nedan.
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Andra händelser av intresse under krigsåren och tiden därefter:

Inom landet:

Allmän omsättningsskatt på 4 % uttogs under åren 1940 - 1947 . *
Lyxskatt infördes från år 1941 . * Hemvärnet inrättades år 1940. * Nya
indexavtal för löner träffades mellan SAF och LO varje år fram t ill
år 1946. * År 1941 kom den första överenskommelsen om arbetarskydd
mellan SAF och LO. * Sverige tvingades år 1943 gå med på transitering per
järnväg av s k permittenter t ill och från de tyska styrkorna i Norge . *
1945 års semesterlag innebar att semester utgick med 3 veckor d v s
18 arbetsdagar. * År 1946 beslutades om allmän sjukförsäkring och
reformering av folkpensioneringen. * Detta år blev Tage Erlander
statsminister . * Lag om allmänna barnbidrag kom år 1947. * Uppskrivning
av svenska kronan år 1946, följt av devalvering år 1949.

Utomlands:

Finska vinterkriget slut år 1940. * Tyska armeerna gick segrande fram
genom Europa. * Italien inträdde år 1940 i kr iget. * Slaget om Stor
britannien inleddes, men Hitler inställde den planerade invasionen sedan
en stor tysk flygoffensiv "Bl itzen" misslyckats. * År 1941 angrep Tyskland
Sovjetunionen . * Finland tvingades deltaga på tysk sida. * Japan angrep
samtidigt Pearl Harbour, vilket medförde att USA inträdde i kriget . *
Krigslyckan bö rjade åren 1942 och 1943 att vända för axelmakterna
Tyskland - Italien . * Nederlag vid el-Alamein år 1942 och Stalingrad år
1943. * Italien kapitulerade år 1943. * År 1944 kom " Dagen D" , med
allierad landstigning i Normandie den 6 juni. * Tyskland satte in vapnet V-2
mot framför allt London, med stor förödelse som följd. * Tyskland
kapitulerade år 1945 och ockuperades av brittiska, franska och
amerikanska styrkor från väst, samt ryska trupper från öst. * USA fällde
atombomberna mot Hiroshima och Nagasaki, vilket medförde att Japan
kapitulerade . * Förenta Nationerna, FN, bildades år 1945. * År 1947
presenterades Marshallplanen, avsedd att ge stöd från främst USA för
återuppbyggnaden av Europa utan återbetalninqsskv ldiqhet . * Fram till år
1951 pumpades 15 miljarder dollar in i hjälparbetet. * Ar 1948 blockerade
ryssarna Västberlin och skar av all tillförsel till lands och till sjöss. En
gigantisk hjälpinsats genom den s k luftbron genomfördes av främst USA. *
Folkrepubl iken Kina utropades detta år av Mao Tsetung.
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FILIALER

Trots de kärva tiderna arbetade man inom företagsledningen oförtrutet
för att ge bolaget ett ännu bättre utgångsläge den dag förhållandena
normaliserades.

X Mejeri. För att säkerställa tillgången av vissa mejeriprodukter övertog SV i
oktober år 1941 Daretorps Mejeri utanför Hjo i Västergötland. Mejeriet
drevs i vår regi fram till i mitten av år 1944, då förhandlingar om överlåtelse
upptogs. Under mellantiden hade lantbrukskooperationen haft vissa
synpunkter på att mejerier drevs av qrosshandelsföretaq. speciellt som
också Hakon-bolaget hade ett liknande arrangemang. Mejeriet fyllde dock
sitt syfte som producent för vår räkning under vår innehavstid .

)<- linköping. Det hade framkommit önskemål från köpmännen i Östergötland
att SV borde öppna ett avdelningskontor också i Linköping. Man hade från
företagsledningen varit i kontakt med flera tänkbara företag för att försöka
tillmötesgå detta. Tillfället kom när AB P A NordelI blev till salu. Bolaget var
sedan länge etablerad som kolonialvarugrossist. Köpet kunde genomföras i
augusti 1943.

AB P A NordelI hade ett aktiekapital på 210.000 kr. Det matematiska
värdet vid förvärvet beräknades till 151 %. Priset man fick betala
fördelades så att 100.000 kr av aktiekapitalet byttes mot 1.000 st SV
aktier il nom 100 kr, medan resterande del, 110.000 kr betalades kontant
med kurs 150 %, d v s med 165.000 kr. Den totala köpeskillingen uppgick
sålunda till 265.000 kr. Bolaget var väl konsoliderat. Varulagret, som
omfattade enbart kuranta varor, var upptaget till 1938 års priser och
innehöll dessutom en dold reserv på c:a 37.000 kr. Kundfordringarna hade
vid sista bokslutet nedskrivits med 38.000 kr, vilket delvis var att betrakta
som en dold reserv.

Man beslöt att driva AR P A NQrclell
vidare som c!9tterbola9,. Bolaget
utgjorde §Y_:_~_filial i Linköping.
Platschef blev disponent Harald
Söderberg. Bolaget drev sin
verksamhet i förhyrda lokaler
vid S:t Larsgatan i centrala
Linköping.

För att ytterligare förstärka kontoret i
Linköping träffades vid årsskiftet
1945-1946 avtal om förvärv av
Linköpings Kolonialvaru AB.

S:t Larsgatan, Linköping
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Avsikten var att detta företag efter cirka sex månader skulle läggas ner,
vilket också kom att ske, varvid SV-kontoret övertog leveranserna.

Gotland. Även Gotland ingick i SV:s intresseområde. Köpmännen på
Gotland hade visat stort intresse för SV:s arbete och man hade beslutat gå
samman för att tillsammans med SV lösa sina inköpsfrågor. Från SV hade
man tidigare haft ett visst samarbete med ett företag i Visby med namnet
C J Björkander & Son. .

De fortsatta förhandlingarna ledde emellertid till att vi fick kontakt med ett
på Gotland väl etablerat grossistföratag, AB Carl Degerman. Avtal träffades
att SV skulle förvärva aktierna i detta boTag per den 1 januari 1944.
Samtidigt överenskoms att den dåvarande huvudägaren till bolaget, direktör
Carl-Eric Degerman, antälldes i SV-bolaget som kassadirektör vid
huvudkontoret i Stockholm. Han utnämndes där från 1 januari 1950 till vice
verkst direktör.

Ur ett PM, upprättat i anslutning till köpet, med genomgång av företaget
och den där anställda personalen, kan förtjäna nämnas en passus om ett
par av de anställda, som lyder: "herrar Elford och Stymne voro säkerligen
mycket duktiga, men ännu så länge oskrivna blad såsom ledare". Detta var
ju en uppfattning som man ganska snart fick anledning att revidera!

AB Carl Degerman hade ett aktiekapital på 300.000 kr. Likvid för aktierna
erlades dels genom byte med SV-aktier, 1.570 st till kurs 130 kr eller
204.100 kr, dels kontant 95.900 kr, vilket totalt blir 300.000 kr.
Omsättningen var år 1942 2.057.000 kr.

Bolaget drev sin rörelse i egna
fastigheter, dels kontors- och
bostadsfastighet vid Hästgatan,
dels två magasin vid hamnen i Visby .
Även detta företag var väl konsoli
derat, med dolda värden i såväl
fastigheter som varulager. Vidare
fick Carl-Eric Degerman ikläda sig
delcredereansvar intill 100.000 kr
för bolagets kundfordringar fram
till den 30 juni 1944.

Hästga tan, Visb y
Gotland fick genom detta SV :s fjärde
avdelningskontor i de förvärvade
lokalerna. Uppgörelsen hälsades med stor entusiasm från köpmännen på
Gotland. Vid den första kundträffen var 102 st köpmän närvarande. Till
platschef på Gotland utsågs disponent Gunnar Stengård.
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En ytterligare utvidgning skedde genom att SV från firman C J Björkander &
Son övertog deras kolonialvarurörelse samtidigt som SV överlät till
Björkanders den rörelse som bedrivits av Visby Spannmåls- & Gödnings AB,

vilket företag köpts av SV. På köpet hade man kvar en välbelägen
magasinsbyggnad som ingick i Spannmålsbolaget. Denna kunde senare
säljas till Lantmannaföreningen, då den innehöll en sädestork.

Stockholm. I Stockholm drevs, som ovan nämnts Essve-bageriet i lokalerna
id Lindha ens atan. Verksamheten hade under de första åren av 1940

talet utökats så mycket att lokalerna var helt otillräckliga. Ett tillfälle erbjöds
då för SV att i april år 1944 från konsul Wilh . Eriksson i Pix AB överta en
fastighet vid Katarina Bangata 60, Stockholm, i vilken fanns ett nedlagt
spisbrödsbageri. Lokalerna var relativt nyrenoverade och fullt användbara
för SV som bageri. Priset för fastigheten var 407.500 kr, vartill kom för
ugn och övriga maskiner 27.500 kr, eller totalt 435.000 kr.

Den övertagna ugnen var relativt ny och kunde användas för vår produk
tion. Ytterligare en ugn samt en maskin för kakor och småbröd anskaffades,
varefter bageriet kunde börja sin produktion i början av år 1945 under
namnet Söderbageriet. Detta var en efterlängtad och välbehövlig avlastning
till Essve-bageriet.

Schumachers. Ett ytterligare tillskott till bagerikapaciteten uppkom genom
förvärvet av C W Schumacher AB den 1 januari 1945. Detta bolag drev
dels bagerir6relse, dels brödbutik och en servering, s k buffet, allt beläget i
fastigheten Norrlandsgatan 17 i Stockholm. Man hade redan varslats om att
lokalerna måste friställas inom c:a fyra år. Fastigheten, som ägdes av
Televerket, skulle rivas för att ge plats för en stor telestation. I köpet ingick
vidare tre filialbutiker för bröd. Inom något år efter förvärvet hade filialerna
utökats till sex butiker, vartill kom två filialbagerier med försäljningsställen.
Bagerierna hade dessutom partiförsäljning till c:a 300 återförsäljare.

Det var sålunda en aktningsvärd rörelse som förvärvades. Omsättningen
var vid övertagandet 1.300.000 kr för bageriet och 300.000 kr för buffen.
Aktiekapitalet uppgick till 250.100 kr. Köpeskillingen blev totalt
533.351 kr. Den erlades dels med SV-aktier, 835 st il 150 kr, eller
125.250 kr, dels genom överlåtelse av samtliga aktier i Fastighets AB
Norden med fastigheten Johan Printz väg 14 - 18 i Hammarby, som åsatts
värdet 145.000 kr, dels slutligen kontant 263 .101 kr.

Bedömningen var att detta var ett bra köp av ett företag med stor
utvecklingsmöjlighet.
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LOKALITETER

Stockholm. Fastigheten vid Lindhagensgatan 114 tillhörde, som ovan
nämnts, SV-föreningens Fastighets AB . Det v isade sig att 'dett a var
skattemässigt opraktiskt. Dessutom behövde vissa ombyggnadsarbeten
utföras i fastigheten. Kostnaderna för detta kunde svårligen bäras av
Fastighetsbolaget. Det beslöts därför år 1940 att äganderätten till
fastigheten skulle överföras till SV-bolaget. .

Överlåtelsesumman bestämdes till 1.021.000 kr. SV-bolaget skulle överta
befintligt banklån på 625.000 kr. Resterande belopp, 396.000 kr, erlades
genom att SV-aktier till nominellt värde 360.000 kr efter kurs 110 kr, eller
396.000 kr, överlämnades till Fastighetsbolaget. SV-aktierna tillkom genom
en riktad nyemission beslutad vid extra bolagsstämma den 12 juni 1940.

Behovet aven tillbyggnad av
fastigheten Lindhagensgatan
blev allt mer akut. Företaget
lyckades förvärva en del av
intilliggande fastighet, vilket
underlättade planeringen. Man
beslöt att på den tillköpta marken
bygga garage för lastbilarna.
Vidare skulle bageri- och lager
delen i den befintliga byggnaden
förses med ytterligare ett vånings
plan. Byggnadstillstånd erhölls

i juni år 1942, varefter arbetena Lindhagensgatan 114 efter tillbyggnaden
omedelbart påbörjades. Kostnaden
för bygget beräknades till c:a 150.000 kr.
Lokalerna var klara att tagas i bruk i början av november år 1942. Man
beslöt att SV-föreningens höstmöte, som också skulle högtidlighålla SV
bolagets 20-åriga tillvaro, skulle avhållas i den nya våningen ovanpå
bageriet.

Norrköping . Även för kontoret i Norrköping började lokalerna bli otill 
räckliga . SV-bolaget ägde ju genom sitt dotterbolag , Fastighets AB
Saltängen, kontors- och lagerfastigheten i Norrköping . Möjlighet gavs
i december år 1940 att för 70.000 kr förvärva intilliggande fastighet.
Detta genomfördes i SV-bolagets namn, varvid också den tidigare fastig 
heten överfördes till SV-bolaget .
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Kontoret.i Norrköping
vid Slottsgatan 71

År 1945 gavs möjlighet att förvärva
ytterligare en tomt intill den
befintliga anläggningen i Norrköping.
Priset var 50.000 kr. Genom att lägga
denna mark till det övriga området,
kunde infarts- och lastningsförhållanden väsentligt förbättras. Ytterligare en
byggnad uppfördes i anslutning till de övriga. Denna stod färdig i april år
1946. Kostnaden uppgick till 125.000 kr, vartill kom inredning för 15.000 
16.000 kr.

Planerna på tillbyggnad blev
genom rådande kristid försenade,
mest pågrund av betänkligheter
från myndigheternas sida.
I december år 1943 stod
dock de nya lokalerna intill
de gamla färdiga. Styrelsen
kunde vid sitt decembersammanträde
besiktiga anläggningen i Norrköping.

I anslutning till färdigställandet av den byggnaden i Norrköping, flyttades
specialvaruavdelningen från Stockholm till de nya lokalerna.

Mjölby. Mjölbykontorets lokalförhållanden var mycket otillfredsställande .
Man hade länge sökt en lämplig tomt för att uppföra en egen fastighet .
Flera alternativ hade undersökts men inte förrän år 1946 kom det lämpliga
tillfället. Beslut fattades i juni 1946 om köp av välbelägen tomt på c:a
7.000 kvm. Priset var 2 kr per kvm, vartill kom kostnader för anslutning
till järnvägsspår. Totalt hamnade man då på 28.000 - 29.000 kr. Samtidigt
fattades beslut om att snarast uppföra en kontors-och lagerbyggnad på
tomten. Byggnadskostnaden beräknades till 500.000 kr. Av olika
anledningar kom dock detta beslut aldrig att effektueras.

Till disponent vid kontoret i Mjölby utsågs från den 1 januari 1947 förre
kamreraren Nils Carlsson.

Schumachers. Som nämnts ovan måste C W Schumacher AB lämna sina
lokaler vid Norrlandsgatan senast i slutet av 1940-talet då fastigheten
skulle rivas. Sökandet efter en alternativ lösning pågick oförtrutet. Kontakt
etablerades under år 1946 med ett byggnadsföretag med namnet Newator
AB. Detta bolag ägde en tomt vid Östhammarsgatan 80 på Gärdet i
Stockholm, som var till salu. Tomten, med beteckningen Tegeludden nr 5,
hade en areal på 1.916 kvm och betingade ett pris på 180.000 kr.
Kostnaden för den planerade byggnaden hade av AB Newator offererats till
1.720.000 kr.
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Fastigheten bedömdes få ett utomordentligt läge i närheten av såväl
Frihamnen som Värtan med mycket goda tillfartsmöjligheter. I byggnaden
skulle inrymmas moderna bagerilokaler för Schumachers samt fruktlager
för SV:s Stockholmskontor, jämte garage för ett 30-tal bilar. Vidare skulle
finnas erforderliga kontorslokaler. Utöver detta blev lokalytor disponibla för
uthyrning, vilket avsevärt förbättrade fastighetens ekonomi.

Vid styrelsens sammanträde den 8 augusti 1946 beslöts genomföra
projektet och antaga den av AB Newator lämnade offerten. Fastigheten
skulle ägas av C W Schumacher AB, och byggnaden uppföras i detta
bolags namn. Erforderliga ekonomiska garantier ställdes till förfogande av
SV-bolaget.

Byggnaden var färdigställd i december 1947, varvid överflyttning av
bageriet vid Norrlandsgatan 17 kunde ske. Överenskommelse träffades
dock med Televerket, som byggde en ny fastighet vid Norrlandsgatan, att
såväl brödbutiken som buffen tillförsäkrades lokaler i denna nya fastighet.

Vidare överenskoms att C W Schumacher AB den 1 juli 1947 skulle överta
bageriet i SV:s fastighet vid Lindhagensgatan 114, varvid Schumachers fick
arrendera lokaler och utrustning. Dessutom överläts samtidigt Söderbageriet
vid Katarina Bangata 60 till Schumachers, som därvid också förvärvade
bagerifastigheten .

Mjölkcentralen i Stockholm hade visat intresse för delägarskap i
C W Schumacher AB för att tillförsäkra sig en brödleverantör till sina mjölk
och brödbutiker.· Ett avtal träffades så i april 1947, varvid Mjölkcentralen
övertog 40 % motsvarande 1.000 st av aktierna i bolaget. Köpeskillingen
var 200.000 kr. Vidare lämnade Mjölkcentralen förlagslån till Schumachers
på 400.000 kr, samt lån mot förlagsväxlar på upp till 500.000 kr. SV
bolaget behöll lika stor andel, 1.000 aktier, medan resterande 501 aktier
överläts till intresserade SV-medlemmar för kurs 200 kr/st. De senare
måste dock ikläda sig hembudsskyldighet, där aktierna vid försäljning skulle
erbjudas till SV-bolaget.

BUTIKER

Man fortsatte från företagsledningen att bevaka lämpliga butikslägen.
Nya lokaler tillkom bl a i Johanneshov, Hammarbyhöjden och Bromma.
I den s k LM-staden på Hägerstenshöjden lyckades man få till stånd
en butik.
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För att bevara en befintlig butik, Hammarbyhöjdens Livs, vid Johan
Printz väg 14 - 18, tvingades SV år 1943 förvärva det bolag som ägde
fastigheten där butiken var belägen. Bolag och fastighet avhände man sig
dock ganska snart som dellikvid vid övertagandet av C W Schumacher AB,
enligt ovan: Filialer, Schumachers.

Behovet av finansieringshjälp vid såväl butiksöverlåtelser som renovering
av butiker blev allt större. SV intog redan vid mitten av 1940-talet en
positiv inställning till detta. Man började få en mer organiserad utlånings
verksamhet.

Ekonomiskt stöd gentemot mindre lönsamma butiker kom också att erford
ras. År 1945 utgavs c:a 1,5 miljoner kr, fördelade med 800,000 kr på
Stockholm, 300.000 kr på Gotland och 150.000 kr på Östergötland, samt
i rena hyressubventioner till butiker i Stockholm 260.000 kr. Denna
stödverksamhet fortsatte under åren framöver.

Under senare delen av 1940-talet började en ny butiksform att komma,
nämligen självbetjänings ufikerna. Den första i Stockholm, och för övrigt
också i SVEfrlge, var en Konsumbutik som öppnades år 1947. Ganska snart
fick man klart för sig att detta sätt att exponera och sälja varor hade
framtiden för sig. Det var dock självfallet en stor process att omprofilera
befintliga butikslokaler till de nya ideerna . Såväl kapital som lämpliga
lokaler krävdes, och det skulle ta ytterligare ett par årtionden innan
omvandlingen var genomförd .

För SV:s del kunde man år 1949 förvärva en lämplig lokal vid Klarabergs
gatan 40 i Stockholm, där man beslöt inreda en självbetjäningsbutik för
skaffa sig erfarenhet av denna typ av handel. Inredningskostnaden
beräknades till 250.000 kr.

Man var också redan nu inne på tanken att nya butiker skulle drivas och
ägas av ett särskilt bolag under startskedet, för att senare överlåtas
till köpmannen.

I mitten av 1940-talet började man med s k SV-träffar för köpmännen,
där dessa kunde samlas för att få information om och framföra synpunkter
på verksamheten. Detta blev mycket uppskattat. Mycket snart kom också
önskemål om att sådana informationsträffar även skulle arrangeras för
biträdena i butikerna. Så kom också att ske. Detta är en företeelse som
lever kvar ännu i dag .

År 1944 bildades i Stockholm en gemensam Nyetableringsnämnd för
livsmedelshandeln där SV inträdde som medlem för att bevaka de möjl iga
nyetableringarna i konkurrens med övriga parter .
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REKLAM OCH VARUSORTIMENT

Bageriet hade i sitt sortiment en limpa förpackad i påse med märket
"Fransson-limpan". Svensk Talfilm skulle år 1941 spela in 'en film,
"Fransson den orskräcklige" med Elof Ahrle i huvudrollen som bagare. Man
hemställde då från filmbolaget att få tillgång till vårt varumärke, vilket I
beviljades. tA.. h

Detta var ett klokt beslut. Fransson-limpan blev, delvis tack vare filmen, en
verklig succe. Man prövade nu också ett nytt medium för reklam, då Essve
bageriet i anslutning till filmen visade en kort reklamfilm för Fransson
limpan. Försäljningen ökade markant, och den drog också med sig bageriets
övriga produkter.

Försäljningen spreds också till landsorten genom lokala bagare. SV sålde
påsarna för 3 öre styck, varav Y2 öre gick till det lokala ICA-företaget, 1 öre
behöll SV och resten tillföll bageriet. BI a såldes 50.000 påsar till Asklunds
Bageri i Göteborg.

Positivt var också att brödransoneringen slopades från 1 oktober 1948.

Det ökade samarbetet mellan de fyra
regionbolagen ledde fram till att man
också ville ge en gemensam profil åt
butikerna . Vid årsskiftet 1944-1945

~-

utrustades därför butikerna med ett
nytt fönstermärke med vidstående
utseende. Märket bestod aven rUnd }
glasskiva med blå bottenfärg och l"tS /1f2
beteckningen ICA i röd färg i mitten. I ' ~ "

År 1947 kunde så också butikerna förses med motsvarande skylt med
neonskrift för montering på butiksfasaden. Denna skylt tillhörde SV-bolaget,
men hyrdes ut för en billig penning till butikerna.

År 1948 beslöt man inrätta en särskild reklamavdelning inom bolaget.
Denna arbetade under namnet "Stjärn-Reklam", för vara neutral och kunna
utföra fönsterreklam och andra arbeten även för sådana företag som
förbundit sig att inte lämna några extra förmåner.

På varusidan skedde under ofredsåren inga större förändringar.Man var glad
att överhuvudtaget kunna förse butikerna med varor.

Under senare delen av år 1945 kOl j 'l dock en stor nyhet, nämligen djup
frysta varor.----
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Avtal träffades med AB Stockholms Bryggerier, att detta företag skulle I
lönefrysa de produkter som ansågs lämpliga. Till en början blev detta främst
bär och grönsaker.

Vidare anskaffade SVett antal frysboxar, som sedan såldes till butikerna.
Avsikten var att sortimentet också skulle omfatta fryst fisk, som började bli
en stor artikel, samt dessutom speciellt under sommaren gla~s.

Det kan vara av intresse att notera de varukvantiteter som beräknades bli
aktuella. SV skulle nämligen köpa råvarorna som sedan skulle lönefrysas.
Det som nämns inför starten är

"40.000 liter jordgubbar, 22.000 liter hallon, 9 - 10 ton
färska blåbär, 7 ton färsk spenat och 6 ton färsk blomkål".

Det var sålunda fråga om aktningsvärda kvantiteter redan från början.

Vissa av konkurrenterna hade kommit igång tidigare med frysvaror, varför
initiativet hälsades med den största tillfredställelse.

Efter kriget började en viss allmän priskonkurrens förekomma, speciellt från
kooperationens sida. Den privata handeln följde dock efter, varför
effekterna blev mycket obetydliga. Framför allt på kaffe försökte man med
stora utspel. Det visade sig dock att priskänsligheten här var förvånande
låg. Konsumenten prioriterade kvalitet framför pris. Följden blev att SV
framställde en variant på "Prinsesskaffe" kallad "Prinsesskaffe Extra Lyx",
som visade sig sälja mycket bra, trots ett 20 öre högre pris. Detta ka~

packades i kartong med guldtryck.

I oktober 1947 fick man möjlighet att ytterligare göra reklam för
Prinsesskaffe, genom att på Centralsaluhallen vid Kungsgatan i Stockholm
placera en reklamskylt med neonskrift. Kostnaden för skylten uppgick till
10.000 kr, och hyran för reklamplatsen var 1.000 kr per år.

SV rostade också Prinsesskaffe för EOL:s räkning. Förutsättningen var dock
att samma påsar och kapslar som i Stockholm skulle användas i EOL
butikerna .

Genom den ökade försäljningen av kaffe kom rosteriets kapacitet att
utnyttjas maximalt. En utökning av maskinparken blev därför nödvändig. I
början av år 1946 inköptes därför en automatisk kaffefyllningsmaskin av
märke Ceka. Priset var 46.000 kr.

Ett ännu större behov var att utöka rostningskapaciteten. Nya rostnings
maskiner fanns inte att uppbringa.

56





/1

Lösningen blev att SV i slutet av år 1946 lyckades förvärva Cit if 
rosteri i Stockholm. Priset var 65.000 kr. Häri ingick då rosterifastigheten ,
där kö-p-eskillingen ar 30.000 kr. Fastigheten kunde omgående säljas vidare
för samma pris. Resterande 35.000 kr avsåg inventarier, omfattande bl a
3 st kafferostningsmaskiner, 4 st vågar och 2 st lastbilar.

Avsikten var att lägga ner det förvärvade rosteriet, samt att d ärvid överföra
en stor rosterimaskin till SV-rosteriet vid Lindhagensgatan. Av övriga
maskiner skulle någon nyttjas vid SV i Norrköping, medan resten utan
svårighet kunde säljas. På detta sätt lyckades man få en ordentligt utökad
rosteri kapacitet.

Specialavdelningen fanns inrymd i fastigheten vid Lindhagensgatan.
Utrymmena här började redan i mitten av 1940-talet bli för små, särskilt
som specialavdelningen behövde ytor för utställning och exponering av sina
varor . I februari 1945 beslöts därför att denna avdelning skulle flyttas till
Norrköping och där inrymmas i den nyuppförda byggnaden i anslutning till
SV -kontoret.

Efter krigsslutet upplevde man inom förtroenderådet behovet aven starkare
profilering av SV-butikerna, framför allt genom någon form avannonsering.
SV -bolaget beslöt därför att på försök under år 1946 varje fredag i dags
pressen införa en l-spalts annons. I denna skulle förekomma särskilda
s k ICA-tips, men en s ulle också reklamera för såväl egna märkesvaror
som andra i sortimentet ingående produkter jämte färskvaror. Vidare skulle
klart framgå att annonsen avsåg ICA-butikerna. En särskild annonskornrnitte
inom förtroenderådet svarade för utformningen avannonsen i samråd med
ansvariga på SV. Kostnaden för annonseringen skulle till 50 % bäras av
medlemmarna. Avräkning skulle ske i samband med att den årliga åter
bäringen utbetalades.

Det visade sig att detta var en lyckad satsning, som fick starkt gensvar
hos konsumenterna. Starka önskemål framkom från butikerna att annonse
ringen skulle fortsätta efter försöksperiodens slut. Styrelsen beslöt därför i
december år 1946 att fortsätta tills vidare med denna form av reklam, ett
beslut som kom att bestå genom åren och få ovärderlig betydelse.

En ytterligare, och som det sedermera visade sig, för framtiden viktig
utökning av sortimentet kom genom att styrelsen i augusti 1949 beslutade
att kaffemärket Luxus skulle säljas i SV-butikerna . Luxus var Hakonbolagets
kaffemärke, som rostades i Västerås .

Efterkrigstidens rationaliseringskrav för att bemästra de ökande kostna
derna, medförde bl a att man från den 1 januari 1947 slopade de s k
resandebesöken av SV:s egen personal i butikerna, och övergick till att
ha enbart telefonförsäljning.
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Varje butik fick dessutom en bestämd dag då huvudordern skulle lämnas.
Vidare övergick man till att expediera enbart obrutna fabriksförpackningar.

25-ÅRS JUBILEUM

SV-bolaget hade år 1947 funnits i 25 år. Styrelsen beslöt att detta skulle
uppmärksammas under värdiga former.

Jubileumsfestligheterna gick av stapeln söndagen den 8 juni 1947. Dagen
började med en kortege omfattande 40 lastbilar och skåpbilar som körde
genom i stort sett hela Stockholm. Bilarna var försedda med reklam för
SV-bolaget och för olika egna varor. Vidare avhölls en jubileumsbankett
i Stockholms Stadshus, med middag i Gyllene Salen och dans i Blå Hallen.
C:a 550 personer deltog, framför allt köpmän, men också representanter
för personalen och olika organisationer och leverantörer.

En ytterligare markering var att bolaget till Köpmannainstitutet anslog
25.000 kr för att nyttjas som stipendier till hos SV-medlemmar anställda
butiksbiträden som deltog i Institutets undervisning.

Till kollektivanställda som varit i företagets tjänst mer än 10 år anslogs
3.000 kr för att fördelas som gratifikationer. Till bolagets pensions
stiftelse, vilken ju var avsedd för tjänstemännen, gjordes en extra
avsättning på 1l0.000 kr, varefter denna visade ett kapitalbelopp på
500.000 kr. Gustaf Flodins och Rudolf liwendahls donationsfond, enligt
nedan, tillfördes 25.000 kr.

En jubileumsskrift, Il SV 25 år - Ett ICA-företag jubilerar" ,som i text
och bild speglade bolagets utveckling under de 25 åren gavs ut och
distribuerades till leverantörer och anställda.

En av de i jublleumskorteqen
o v'rh 1_ingaende bilerne w '
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SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA

ICA - FÖRBUNDET

Det tidigare påbörjade samarbetet mellan de olika regionföretagen inom ICA
förstärktes ytterligare under denna tid. Allt fler frågor av gemensam
karaktär fördes fram till diskussion.

Vid en sammankomst i Örebro i mitten av år 1940 framfördes tanken på
bildandet aven mer ideell organisation riktad direkt mot medlemmarna.
Organisationens namn skulle vara ICA-förbundet. Stadgar presenterades
vid Örebro-mötet och sändes på remiss till såväl regionföretag som berörda
köpmannaorgan. Detta ledde till att ICA-förbundet bildades år 1940.
Stadgan har förändrats flera gånger genom åren, tanken bakom förbundet
lever fortfarande stark .

Detta har mycket överskådligt skildrats av Nils-Erik Wirsäll i hans tidigare
nämnda bok "Den omöjliga iden blev verklighet". Denna återger hur ICA
rörelsen växt fram efter bildandet av Inköpscentralernas AB ICA år 1938
och ICA-förbundet år 1940.

SV-bolaget kom genom åren att på olika sätt bli involverat i åtaganden
gentemot en del av de övriga ICA-företagen. Exempel på detta kan vara
aktieteckning i AB Köpmannatjänst, som överlåtits till ICA-förbundet från
Sveriges Köpmannaförbund år 1941. Likaså aktieteckning i dsvenska
~öpmanna AB.. ICA Industrier AB, I~A Bärcentral AB och AB Eol.
ICA Restauranger AB behövde borgen av bl a SV i samband med-att man
utökat sin verksamhet. I gengäld fick SV-kontoren leverera varor till
9 st av företagets barserveringar .

Det dittills största gemensamma engagemanget för SV gällde det för
ICA Industrier AB i oktober 1946 utgivna förlagslånet på totalt 5 miljoner
kr. Av detta föll på SV:s del 1 miljon kr, vartill kom att SV måste deltaga i
den solidariska borgen som gällde för lånet. Förlagslånet utbjöds till
medlemmarna, och mottogs med stort intresse. Innehavarna av
förlagsbevisen skulle vidare ges möjlighet att senare teckna aktier i
ICA Industrier AB, när den industriella verksamheten hade kommit igång.

::>
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ICA - KURIREN

En fråga av stort gemensamt intresse var starten av ICA-Kuriren. Denna
började sin verksamhet i blygsam skala i januari 1941 genom en helsides
annons i Stockholms-Tidningen varje söndag utom under sommar
månaderna, d v s 30 veckor totalt. Av denna annons gjordes sedan avtryck
avsedda att distribueras genom butikerna. Kostnaden för avtrycken uppgick
till 1 öre per styck. Minimiantalet per prenumeration var 50 exemplar, vilket
medförde en årskostnad för 30 veckor på 15 kr. Det ansågs att varje butik
borde ha åtminstone minimiupplagan. SV-föreningen ställde medel till
förfogande för detta.

ICA-Kuriren mottogs synnerligen positivt av konsumenterna. Snart
uppstod ett behov av större utrymme och redan från år 1942 beslöt man
att ändra karaktär och göra en särskild tidning. Från år 1944 omfattade
tidningen 12 sidor. Samtidigt övergick man till att i större utsträckning
distribuera tidningen genom posten direkt till hushållen. Prenumerations
avgiften höjdes till 2 öre per exemplar för butik och till 2 % öre för post
prenumeration. Respektive butik stod för denna kostnad. SV-bolaget
beslöt dock att subventionera postprenumerationen med % öre.

Vid ingången av år 1945 hade den postprenumererade upplagan vuxit
till 329.000 exemplar, medan genom butikerna distribuerades 100.000
exemplar. Underskottet för tidningen uppgick för år 1944 till 185.000 kr
och beräknades för år 1945 till 250.000 kr, då en utökning av tidningen
skulle ske detta år. Av detta underskott föll på SV 11 %.

Målet för ICA-förlaget, som ansvarade för utgivningen av ICA-Kuriren,
var att göra tidningen så attaktiv för allmänheten, att dessa skulle vara
villiga att betala i vart fall en del av prenumerationsavgiften. Från år 1948
kom detta också att genomföras så att avgiften sattes till 4 kr, varav
allmänheten betalade 2 kr och resten fördelades mellan regionbolag och
butiker.

Vad som i någon mån verkade hämmande på utvecklingen, var att
tillgången på tidnings-papper blev mer och mer begränsad. Det gällde att
exportera så mycket som möjligt, varför den inhemska förbrukningen fick
stå tillbaka. Detta var dock ett övergående problem.
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ÖVRIGT

Ytterligare en tidning började utges genom ICA-förlaget från år 1941,
nämligen LCA-tidnin~.Denna vände sig rämst till köpmän och butiks
medarbetare samt den egna personalen inom ICA-företagen med råd och
tips som bl a gällde arbetet i butik. Tidningen ändrade sedermera namn
till Praktiskt Butiksarbete.

I augusti år 1949 förvärvades glas- och porslinsgrossisten Hjalmar
Blomqvist AB i Linköping. Bolaget hade också en minutaffar I L1nkoping.

cKopeskllllngen uppgick till c:a 900.000 kr. Aktiekapitalet var 300.000 kr.
Förvärvet skedde gemensamt av SV och Hakon, med 40 % av
aktiekapitalet på SV och 60 % på Hakon.

Vissa av tyska intressenter ägda företag förvaltades efter krigsslutet
av Svenska Statens Flyktingkapitalbyrå . Hit hörde företag som HenkeI
Helios och Osram-Elektraverken. Från ICA förelåg ett gemensamt intresse
att försöka förvärva endera eller båda av dessa företag. Intensiva
förhandlingar bedrevs. Resultatet blev dock att Henkel-Helios genom
regeringsbeslut skulle tillfalla KF. Osram-Elektraverken övertogs av ett
nybildat bolag, AB Miliana. I detta kunde de olika ICA-företagen teckna
aktier. SV tecknade för sin del 2.000 aktier för 200.000 kr och
Nordsvenska Köpmanna AB gick in med 50.000 kr. Enskilda ICA
medlemmar tecknade dessutom för 20.000 kr.

KAPITAL OCH EKONOMI

DONATIONSFOND

Köpmannen Gustaf Flodin, som var en av grundarna av SV och som under
många år verkat som styreseledamot, avled i maj år 1942. I hans testa
mente hade fastställts ett legat på 10.000 kr riktat till SV :s personal.
Beloppet skulle utgöra en fond, vars

"avkastning skulle fördelas till hjälp åt dem inom bolaget,
som på grund av sjukdom eller ålder voro i behov därav,
oavsett vilken ställning vederbörande inom bolaget innehade".

Fonden redovisades i SV:s räkenskaper under beteckningen
"Gustaf Flodins fond" . Avkastningen fastställdes till 5 %.

---- - - - - -
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När så verkst direktören J R Liwendahl fyllde 50 år i april år 1943
insamlades bland vännerna 14.000 kr, som överlämnades till J R Liwendahl
för att läggas till Gustaf Flodins fond. J R Liwendahl fyllde själv ut beloppet
till 15.000 kr, som tillfördes fonden, vilken därefter hade ett kapital på
25.000 kr. I samband härmed beslöt styrelsen att ändra namn på fonden till
"Gustaf Flodins och Rudolf Liwendahls donationsfond".

I samband med SV-bolagets 25-årsjubileum år 1947 avsattes ytterligare
25.000 kr till denna fond, som härigenom kom att uppgå till 50.000 kr.

När så J R Liwendahl avled i september 1949 uttrycktes önskemål om att
de som önskade kunde sända ett belopp till fonden. På detta sätt tillfördes
7.030 kr, vilket utfylldes av bolaget till 10.000 kr. Fondkapitalet kom efter
detta tillskott att uppgå till 60.000 kr, vilket ännu består. Fonden gör
alltfort årliga utbetalningar till behövande bland personalen, i enlighet med
den ursprungliga tanken. Det varje år utdelade beloppet motsvarar den
årliga kapitalavkastningen.

KAPITAL

SV-bolagets verksamhet blev under 1940-talet alltmer omfattande, vilket
krävde ökade kapitalresurser. Ett sätt var då att låna erforderliga medel, ett
annat var att öka aktiekapitalet.

Förlagslån:

Den 19 januari 1948 beslöt styrelsen att ge ut ett förlagslån, i första hand
riktat till medlemmarna. Löptiden för lånet skulle vara 10 år och ränta utgå
med 4 %. Lånebelopppet bestämdes till 500.000 kr. Medlemmarna skulle
kunna använda årets återbäring samt fria förlagsmedel som likvid.

Redan i september 1948 konstaterades att förlagslånet var övertecknat.
Man beslöt därför att utöka detsamma till högst 1 miljon kr. Vid utgången
av år 1948 uppgick lånet till 700.000 kr. Teckningen fortsatte dock, och
vid 1949 års slut hade det nått 837.000 kr, för att under år 1950 bli
fulltecknat, 1 miljon kr.
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Aktiekapital:

Behovet av bundet kapital för olika ändamål var trots förlagslånet aktuellt,
varför ett antal nyemissioner genomfördes enligt följande: ·

1. Extra bol.stämma 15 februari 1940, ökning med 200.000 kr
till 1.200.000 kr. Kurs 110 kr, varvid överkursen lades
till reservfonden.

2. Extra bol.stämma 12 juni 1940, ökning med 360.000 kr till
1.560.000 kr. Riktad emission till kurs 110 kr, varvid samtliga
aktier skulle tecknas av SV-föreningens Fastighets AB i samband
med SV:s förvärv av fastigheten Paradiset 26 vid Lindhagensgatan.
Köpeskilling 1.021.000 kr, varifrån avgick övertaget lån 625.000 kr,
rest 396.000 kr, motsvarande 3 .600 aktier å 110 kr. Då aktierna i
Fastighetsbolaget innehades av SV-medlemmar, kom aktierna i den
riktade emissionen att slutligen hamna hos dessa medlemmar.

3. Extra bol.stämma 19 november 1941, ökning med 440.000 kr till
2.000.000 kr. Kurs 110 kr, varvid överkursen lades till reservfonden.

4. Extra bol.stämma 21 december 1942, ökning med 500.000 kr till
2.500.000 kr. Kurs 120 kr, varvid överkursen lades till reservfonden.
Handelsvärdet vid överlåtelser av aktier blev därefter 120 kr.

5. Extra bol.stämma 9 november 1943, ökning med 500.000 kr till
3.000.000 ·kr. Kurs 120 kr, varvid överkursen lades till reservfonden.

6. Ordinarie bol.stämma 23 maj 1946, ökning med 500.000 kr till
3.500.000 kr. Kurs 125 kr, varvid överkursen lades till reservfonden.

Handelsvärdet vid överlåtelser av aktier blev därefter 125 kr.

Vid extra bolagsstämma den 3 maj 1945 beslöts att hembudsklausulen
skulle utgå ur bolagsordningen. Den ansågs utgöra ett hinder för nya
medlemmar att förvärva aktier, och hade dessutom inte tillämpats under
senare år.

EKONOMI

Problemen med varuförsörjningen och den därmed följande ransoneringen
gjorde att ornsättninqsotvecklinqen under de första åren av 1940-talet
stagnerade. År 1941 var sålunda 27 varugrupper ransonerade.
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Omsättningen, som år 1939 uppgick till 21,4 milj kr, stannade år 1940 på
22,4 milj kr och 1941 på 22,0 milj kr. Genom att den allmänna prisnivån
samtidigt ökade kraftigt, från 1939 till 1941 med 27 %, innebar denna
omsättning en volymminskning. En återhämtning kom redan år 1942, med
21,8 % omsättningsökning till 26,8 milj kr. År 1944 uppnåddes 35,6 milj
kr och fredsåret 1945 hela 40,1 milj kr. En anledning till detta var troligen
att medlemmarna i oros- och bristtider koncentrerade sina inköp till den
egna centralen. '

Under 1940-talets efterkrigsår ökade omsättningen från 50,3 milj kr
år 1946 till 56,1 milj kr år 1949.

Samtidigt blev prisstegringarna, genom bl a den skärpta priskontrollen,
relativt obetydliga, speciellt mellan åren 1942-1946. Tillförseln av
importerade varor förbättrades från år 1942 genom lejdbåtstrafiken, som
då blev allt livligare.

Krishushållningen medförde en mängd regler och bestämmelser för att
trygga folkhushållningen. En sådan bestämmelse var t ex förbudet att sälja
nybakat mjukt bröd. Endast bröd som bakats dagen innan fick saluföras.
Samtidigt begränsades sortimentet. Vissa perioder fick endast limpor av
rågmjöl bakas, då vetemjöl var en bristvara förbehållen hushållen.

De enorma hjälpinsatser som krävdes speciellt i Europa under åren närmast
efter krigsslutet, gjorde att varutilIgången på utlandsmarknaden fortfor att
vara begränsad. Den svenska valutareserven minskade dock oroväckande,
varför ett totalt importstopp infördes den 15 mars 1947. Kaffe, där
restriktionerna upphört i slutet av år 1945, blev på nytt ransonerat. Även
flertalet andra varor var fortfarande ransonerade. Inte förrän år 1948 kunde
begränsningarna för flertalet varuslag upphävas. Vad som då återstod och
inte fick säljas fritt var främst socker och kaffe. Sockerransoneringen
upphörde år 1949, medan kaffet hade restriktioner fram till år 1951.

Trots ransoneringen ökade kaffeförsäljningen kraftigt. År 1946 med hela
98 %, med tonvikt på det egna Prinsesskaffe. Ökningen blev under åren
som följde något mindre, främst beroende på restriktionerna i importen.

Återbäringen till medlemmarna, vilken ju stod i proportion till omsättningen,
sjönk från 387.500 år 1940 till 292.900 år 1945, för att därefter stiga till
503.900 år 1946 och 502.600 år 1949.

Den redovisade årsvinsten var under hela årtiondet svagt ökande, från
110.000 kr år 1940 till 217.499 år 1949, med en topp år 1947 på
312.400 kr.
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Aktieutdelningen hade genom åren anpassats dels till lönsamheten i
företaget, dels till allmänna räntenivån. Utdelningen hade varierat något och
utgjorde åren 1922-1932 8,0 %, år 1933 7,0 %, åren 1934-1944 6,0 %
och åren 1945-1949 5,0 %.

För att säkerställa möjligheten att ge de utlovade pensionerna till den
personal som omfattades av bolagets pensionsfond, gjordes år 1949 en
extra avsättning till pensionsfonden på 450.000 kr, utöver den
regelmässiga årliga avsättningen på 180.000 kr. Fondkapitalet uppgick
därefter till 1.470.000 kr, vilket var vad som enligt försäkringsteknisk
beräkning erfordrades för att trygga framtida pensionsåtaganden. Vid
bolagsstämman som behandlade 1949 års verksamhet, antogs också ett
särskilt pensionsreglemente för pensionsfonden.

FÖRETAGSLEDARE

J RUDOLF L1WENDAHL

Som redovisats ovan var under hela 1940-talets problemfyllda tid
J Rudolf Liwendahl ledare för verksamheten i företaget . Efter det att han
avlidit den 16 september 1949, utsågs disponenten Gunnar Stengård
till ny verkst direktör från den 1 januari 1950. Mera om detta nedan.

Dittillsvarande vice VD, Karl -Erik Karlsson, meddelade att han avsåg
att lämna sin anställning vid utgången av år 1949. I hans ställe utsågs då
från den 1 januari 1950 kassadirektören i bolaget Carl-Erik Degerman till ny
vice VD, med ansvar jämväl för bolagets ekonomiska och administrativa
avdelningar.

BERNHARD HÖGSTRÖM

Under hela årtiondet kvarstod Berhard Högström på posten som ordförande
i styrelsen. Genom sitt stora kunnande och sin gedigna erfarenhet var han
ett ytterst värdefullt stöd för verkst direktören och övriga i företags
ledningen för SV-bolaget.
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1950 - TALET

Åren efter andra världskriget upplevdes av människor i allmänhet med
oerhörd lättnad. Inte minst i de av krigets fasor hemsökta 'ländern a. Även
om nöden var stor kunde man dock gripa sig an med att bygga upp vad
som fördärvats.

Det visade sig dock ganska snart att de ideologiska uppfattningarna mellan
stormakterna började gå alltför långt isär, för att man skulle kunna få en
varaktig avspänning. På den ena sidan stod Sovjetunionen och i viss mån
Kina, på den andra USA och större delen av den västliga världen.
Östblocket och västblocket var ett faktum. Båda sidor betraktades som
militärt jämbördiga, varför det aldrig kom till någon direkt konfrontation. Det
handlade mest om ord och fördömanden av varandras handlingar.

För Sovjetunionen gällde det att skapa en enhetlig totalitär stat av den östra
hemisfären. Man inriktade sig i första hand på östra Europa.
Frihetssträvanden slogs ner, ibland med vapenmakt. Vem minns inte
Ungernkrisen år 1956 och händelserna i Tjeckoslovakien åren 1948
och 1968. Berlinmuren tillkom också år 1961 i denna anda.

Beteckningen "Det kalla kriget" myntades denna tid av den amerikanske
presidentrådgivaren Bernhard Baruch och kom att bestå under årtionden
framåt.

Det närmaste man kom ett direkt möte med vapen, var under kriget i Korea
åren 1950 - 1953. Här stöddes Nordkorea framför allt av Kina, medan
Sydkorea hade en stor mängd rådgivare från USA.

En ytterligare oroshärd var Mellersta Östern med motsättningarna mellan
Israel och omgivande arabländer. Detta ledde bl a hösten 1956 till en
väpnad konflikt mellan Israel och Egypten, som resulterade i den s k Suez
krisen. Denna innebar bl a total blockering av den viktiga Suezkanalen,
genom att ett antal fartyg sänktes i kanalen, varigenom tillförseln av varor
och olja till de europeiska länderna försvårades och fördyrades, då
transporterna måste gå runt Afrikas kust .

Ytterligare en faktor var att det s k teknikutbytet med speciellt USA var
ytterst begränsat. Man var där rädd för att teknisk information eller teknisk
apparatur skulle hamna i öst, och omgav all tillgång till detta med rigorös
försiktighet.

År 1957 bildades den s k inre marknaden, "EG" , av sex länder i Europa.
Riktlinjerna för arbetet drogs upp vid en sammankomst i Rom, som ledde
till att den s k Rom-traktaten upprättades. Denna kan sägas vara en
"grundlag" för EG-samarbetet.
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Alla dessa händelser inverkade återhållande på den västliga världen, och
självfallet då också på Sverige. Åren närmast efter kriget hade importen
växt ohämmat, vilket medfört att vår valutareserv naggats hårt i kanten.
Importrestriktioner infördes därför, speciellt vid köp från dollarområdet.
Angelägenheten att få in valuta, gjorde att vi från Sverige försökte
exportera så mycket som möjligt, vilket i sin tur medförde brist inom vissa
varugrupper.

I början av år 1951 rådde sålunda stor brist på papper, speciellt i
Stockholm. Artiklar som påsar, hushållsrullar och toilettpapper berördes
här. I någon mån kan detta också sammanhänga att den s k pappersregle
ringen upphört vid årsskiftet 1950 - 1951.

Den internationella konjunkturen började nu ta fart trots allt, och medförde
ökad efterfrågan under de första åren av 1950-talet. Produktionsapparaten
hade ännu inte helt återhämtat sig efter kriget, varför den ökade efterfrågan
verkade inflationsdrivande. Sverige utgjorde härvid inget undantag. Mellan
åren 1950-1951 var sålunda prisstegringen 15,8 %, för att år 1952 minska
till 8 %. Därefter följde ett par år av lugn, en för år 1956 ökade prisnivån
med 5 % och för år 1957 med 9,2 %.

Det säger sig självt att inflationen också påverkade kostnaderna i bolaget.
Detta gällde inte minst lönerna. För år 1951 avtalades om löneökningar för
tjänstemän på 14 %, vartill kom indextillägg på 25,7 %. För kollektivan
ställda blev löneökningen 20 %. Även under resten av årtiondet var
löneökningarna den mest oroande kostnadsfaktorn.

Övriga kostnader ökade i motsvarande grad, vilket kom att påverka
lönsamheten i bolaget. Det gick nämligen inte att kompensera sig genom
att låta priserna följa med i kostnadsutvecklingen. Detta sammanhängde
med att konkurrenssituationen förändrades. Vid nästan varje styrelse
sammanträde utgjorde det stora diskussionsämnet hur kostnadsökningarna
skulle bemästras, vilka åtgärder ur rationaliseringssynkunkt som måste
vidtagas och, inte minst, hur omsättning och köptrohet skulle kunna höjas.

För att ge speciellt medlemmarna i Östergötland möjlighet till större
representation i styrelsen beslöt bolagsstämman år 1954 att antalet
ledamöter skulle utökas från fem högst sju ordinarie till sex högst tio
ordinarie ledamöter, med två högst fyra suppleanter.
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KONKURRENS

Nya företagsideer uppträdde på marknaden . En sådan var det av
Rolf Millqvist år 1954 övertagna "Hemköp AB". Det nya med detta företag
var försäljnin9Cf1re t ti lrKonsument via telefonorder. Varorna levererades
sedan hem till kunden mot kontant betalning . Lagerlokalerna var mycket
enkla, och uppbyggda för rationell hantering enligt rullbaneprincipen. Stora
samlade inköp av delvis udda märken samt ett begränsat sortiment, gjorde
att Hemköp kunde pressa inköpspriserna och få låga kostnader i
hanteringen. Detta kom kunderna tillgodo genom låga priser. Företaget
hade stora framgångar till en början, och blev omtalat som det nya sättet
att handla varor. Så småningom fick dock företaget allt större problem då
kunderna började svika. Man fann att den reguljära handeln hade större
urvalsmöjligheter, vartill kom att prisnivåerna utjämnades . Hemköp AB
upphörde i mitten på 1960-talet.

Speciellt i Stockholm blev under senare delen av 1950-talet kampen om
konsumenterna allt intensivare. Mångfilialföretagen, såsom Met[2. m~<i. l
Förenade Livs, Tempo och Epa samt även Konsum, drev intensiva reklam- fJ
Kampanjer och gjorde dessutöiii"prisjusteringar nedåt.

För SV-butikerna gällde det här att inte komma på efterkälken. Butikerna
försökte anpassa sig till den lokala konkurrensen, men detta var inte
tillräckligt. I förtroenderåd och priskornrnitte diskuterades olika lösningar.
Man enades om den taktik man ville tillämpa och fick i oktober 1957
styrelsens fullmakt att gå till verket. Beslutet innebar i korthet följande :

1. I detaljhandeln nedräknades priserna på vissa högmarginalvaror
med 5 %. Som högmarginalvaror i detta sammanhang skulle anses
de artiklar, varå hemköpsföretag och andra lämnade mer än 10 %
rabatt, dock med undantag för kaffe. Detta berörde c:a 15 % av
omsättningen och medförde en marginalpåverkan med c:a 0,75 %.

Vidare skulle dels kvantitetsrabatterna till butikerna nedräknas,
vilket beräknades kosta SV c:a 300.000 kr, dels kaffebonus utges
med c:a 150.000 kr, dels också för taktiska prisaktioner av SV
anslås 100.000 kr.

Prissänkningarna hade meddelats köpmannaorganisationernas
prisnämnder, som med stort intresse tog del av förslaget och i
princip inte hade något att invända. Nedräkningen genomfördes
från den 1 januari 1958. Enligt uppgifter från Stockholms
Livsmedelshandlareförening innebar detta ett inkomstbortfall
för detaljhandeln på c:a 0,43 %, mot beräknat 0,60 % . Även övriga
ICA-företag genomförde liknande prisnedsättningar med gott resultat.
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2. En ytterligare åtgärd för att stärka SV-butikernas konkurrens
förmåga var att SV ändrade betalningsvillkoren för medlemmarna
i Stockholm från den 1 januari 1958. Dittills hade konditionerna
för kolonialvaror varit 10 dagar 3 % och 30 dagar 2 % kassa
rabatt.

Kassarabatten slopades nu helt och konditionerna blev 10 dagar
netto . Vid försenad likvid skulle räntetillägg utgå med 0,3 % för
varje påbörjad 10-dagarsperiod. I gengäld räknades alla priser till
butikerna ner med 3 %, vilket mer än väl kompenserade de ändrade
betalningsvillkoren.

För att alla skulle kunna betala sina räkningar inom 10 dagar,
erbjöds den som önskade ett stödlån . Lånebehovet uppgick till
c:a 500.000 kr i Stockholm.

För Östergötland beräknades behovet av lån för detta ändamål
bli hela 800.000 kr, vilket var anledningen till att man från bolaget
ville vänta med ändringen där. Från den 1 januari 1959 kunde dock
konditionsändringen med åtföljande nedräkning av priset genomföras
även där.

Vad beträffar Gotland hade man vid denna tid genom att lämna
stödlån just lyckats åstadkomma att alla hade möjlighet att
betala inom 30 dagar. Ytterligare ändringar fick vänta tills vidare.

Alla dessa prisändringar fördes ut till konsumenterna genom en för
tiden omfattande annonskampanj. Gensvaret blev mycket gott. Intrycket
var att SV-butikerna nu var prisledande på marknaden.

Det beräknades att enbart i Stockholm hade konditionsändringen och
nedräkningen av varupriserna under år 1958 medfört ett inkomstbortfall
för SV på 550.000 kr. Kaffebonusen uppgick till 160.000 kr.

De här angivna åtgärderna var dock inte tillräckliga för att bemästra
kostnadsökningen inom SV-bolaget. Genom åren vidtogs olika insatser
för att rationalisera varuhanteringen. Allt flera varor blev konsument
förpackade från leverantör. Olönsam hantering försökte man undvika. Så
t ex konstaterades att kryddpaketeringen tillhörde denna typ av verksam
het. Avtal träffades därför i november 1954 att Nordfalks AB i Göteborg
skulle ombesörja packningen. Samtidigt varslades de tre anställda om
uppsägning. Försäljningen av delade kollin upphörde nästan helt, och
sortimentet blev föremål för översyn.
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Det diskuterades allvarligt om SV skulle upphöra med s k debiterings-
order, d v s där varan sändes direkt från leverantör till butik, men där faktu
reringen skedde genom SV. Ersättningen var i flertalet fall så låg att den
inte täckte hanteringskostnaden. Något beslut om detta kom dock aldrig.
I löneavtalet med Handelsarbetareförbundet år 1955 ingick för första
gången bestämmelser om ackordsersättning för "Iager- och utkörar
personal". Förhoppningen var att detta skulle bidra till att effektivisera
arbetet. För chaufförerna kom dock försök med ackord inte att genomföras
förrän år 1957.

Det gällde också att få medlemmarna mer köptrogna, samt att få en bättre
orderstruktur med färre, större och genomtänkta order som lämnades på
en gång och i rätt tid. I Stockholm indelades redan år 1950 medlemmarna
i sex lokala kretsar, var och en med en styrelse . Tanken var att dessa
kretsar skulle vara ett rådgivande organ till SV-styrelsen. Därför skulle
ledamot i SV:s styrelse eller förtroenderåd inte ingå i kretsstyrelsen.

Efter diskussioner vid ett gemensamt förtroenderådsmöte i mars 1955,
föreslogs tillsättandet aven "Ekonomisk kornrnitte" , vilket också blev
styrelsens beslut. Inte heller i denna kornrnitte skulle några ledamöter
i SV-styrelsen ingå. Kommitten skulle ha till uppgift att diskutera
förutsättningslöst frågor som gällde SV-bolagets såväl kort- som
långsiktsprogram, särskilt vad som gällde det ekonomiska samarbetet
mellan medlemmarna och inköpscentralerna. Kommitten var sammansatt av
sju medlemmar från de fyra kontoren med Lars Elford som sekreterare och
sammankallande.

För att i någon mån försöka bemästra valutabristen och inflationen införde
Riksbanken i oktober år 1955 skärpta kreditrestriktioner - i första hand
riktade mot bankväsendet - men genomslaget gentemot näringslivet blev
självfallet omedelbart.

Bankerna inskränkte avsevärt kreditgivningen till handel och industri,
vilket givetvis också återverkade på SV-bolaget. Vid detta tillfälle
hade bolaget i bank diskonterade kundväxlar för 6,5 milj kr, medan man
fortfarande hade odiskonterade växlar på 2,5 milj kr. Man fick räkna
med en viss restriktivitet från bankerna när det gällde ytterligare
diskontering.

Det gällde därför att slå vakt om SV:s likviditet. En åtgärd var att undvika
lagerökning, snarare försöka dra ner på lagret. Vidare måste kundford
ringarna följas noga så att kassabetalare inte försökte bli växelkunder.
Varuväxlar fick endast undantagsvis omsättas på mer än en månad, och då
med väsentlig amortering.
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Från medlemmar med lån skulle möjligheterna att få större amorteringar
undersökas. Nya lån för överlåtelser, ombyggnader och inventarieköp fick i
görligaste mån framflyttas till en tidpunkt då kreditrestriktionerna lättat . På
detta sätt sökte företagsledningen, på uppdrag av styrelsen. att bevara den
trots allt goda likviditeten i SV-bolaget. Från år 1956 överfördes all
utlåningsverksamhet till huvudkontoret i Stockholm.

Vidare konstaterades att textilavdelningen i l.inköpinq/Mjölbv hade
lönsamhetsproblem, främst på grund av bristande köptrohet. Man beslöt
därför att väsentligt inskränka försäljning genom resandebesök, och istället
inrätta en permanent utställning vid kontoret i Linköping.

ORDERPREMIE I MEDLEMSBONUS

Alltsedan SV-bolagets start hade till medlemmarna utgivits en årlig
återbäring, där överskottet i bolaget utdelats till medlemmarna, sedan
kostnader jämte 8 % ränta på aktiekapitalet täckts. Fördelningen skedde i
förhållande till inköpen från bolaget, utan hänsyn till köptrohet eller
ordersammansättning. Förutsättningen var att inköpen uppgick till minst
10.000 kr per år. Återbäringen uppgick år 1949 till 502.000 kr.

Återbäringen var sålunda i viss mån orättvis, då den inte premierade den
lönsamme medlemmen. Den var dessutom svår att kontrollera. Tanken
uppkom då att skapa ett orderpremiesystem som skulle utgöra "en särskild
ersättning som utgår i förhållande till medlemmens medverkan i bolagets
strävan att förbilliga distributionskostnaden Il •

Förutsättningarna var bl a följande:

1. Med varje medlem träffades överenskommelse om en bestämd
tidpunkt för lämnande av order. Orderpremie erhålles endast om
ordern lämnades i rätt tid och på en gång;

2. Tilläggsorder och avhämtningsorder premierades inte;
3. Fabrikantförpackningar delades i regel inte;
4. Utkörning av varor skulle ske enligt plan en gång per vecka;
5. De av SV tillämpade betalningsvillkoren måste strikt följas;
6. Förutsättning för orderpremie var att totalinköpen uppgick

till minst 30.000 kr per år.

Den första orderpre.nieskalan gällde, enligt styrelsebeslut, från
den 1 oktober 1950.
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Lägsta inköpssumma var 30.000 kr, som gav 1 % premie. Skalan ökade
successivt, och vid inköp över 150.000 kr lämnades 1,7 % premie.

Orderpremien utgick på "kvalificerade varor", vilket innebär samtliga
varor med undantag för: Socker, mjöl, textilvaror samt järn och husgeråd
jämte varuskatter.

Uppslutningen kring orderpremiesystemet blev mycket bra, varf ör styrelsen
beslöt att premie också skulle utgå för 3:e kvartalet 1950. Totalt för 3 :e
och 4 :e kvartalen 1950 uppgick orderpremien till 180.000 kr, vartill kom
återbäringen med 566.000 kr, eller totalt 746.000 kr. Samtidigt beslöts att
ingen kontant utbetalning skulle ske, utan beloppet skulle läggas till
förlagsmedlen.

Det visade sig vara tungrott med två olika slag av "bonifikation" .
Synpunkter hade dessutom, från bl a Östergötland, framförts att skalan
började på en för hög nivå . Inför år 1952 utarbetades därför en ny
orderpremieskala där all återbäring togs bort, varvid orderpremien gjordes i
motsvarande grad större och dessutom började på en lägre nivå. Den nya
skalan gällde från 1 januari 1952.

Orderpremie lämnades redan vid inköp från 15.000 kr, då 1,5 % utgick.
Även här ökade skalan i intervaller, för att vid inköp över 250.000 kr ge en
högsta premie på 3,6 %.

Orderpremie utgick inte på varugrupperna : Socker, mjöl, hårt bröd,
fodervaror, linolja och varuskatter.

Den nya orderpremieskalan hade varit föremål för ingående diskussion vid
ett gemensamt sammanträde med förtroenderåden i september år 1951.

Under år 1952 gottgjordes medlemmarna i orderpremie 1.337.209 kr. Av
förvaltningsberättelsen för år 1952 framgår att under bolagets 30-åriga
tillvaro medlemmarna totalt i återbäring och orderpremie tillförts
11.283.564 kr.

Med smärre justeringar gällde denna premieskala fram till utgången av
år 1958. Under tiden hade färskvaruinslaget blivit allt större i bolagets
sortiment. Det rörde sig här i stor utsträckning om lågmarginalvaror, som
krävde väsentligt större service både när det gällde försäljning och
distribution, och där det knappast fanns utrymme för orderpremie, även om
röster höjdes för att en särskild färskvarupremie skulle utgå.

Styrelsen beslöt i november 1958 om en ny orderpremieskala från
den 1 januari 1959.
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Denna omfattade enbart kolonialvaror, medan orderpremie för färskvaror
fick anstå tills vidare. I gengäld gjordes vissa justeringar på
färskvarupriserna. Skalan var uppbyggd så att utfallet skulle bli c:a 1 %
lägre än tidigare. Samtidigt beslöts att ersättningen enligt den nya skalan
skulle benämnas medlemsbonus. Bonusskalan fick följande utseende:

Inköp kolonial Bonusprocent Inköp kolonial Bonusprocent
20 - 30.000 1,0 100 - 150.000 2, '2
30 - 40 .000 1,2 150 - 250.000 2,4
40 - 50.000 1,5 250 - 400.000 2,6
50 - 75.000 1,8 400 - 600.000 2,8
75 - 100.000 2,0 över 600.000 3,0

Undantagna varor var: Socker, mjöl, färsk frukt och grönsaker, djupfryst,
glass, ost, charkvaror samt övriga färskvaror i den mån sortimentet
utökades, debiteringsorder, Wasabröd, varuskatter, räntor, ICA-Kuriren,
ICA-almanackor, försäkringspremier samt Köpmannatjänsts artiklar.

För år 1959 blev medlemsbonusen efter den nya skalan 1.015.600 kr, att
jämföras med 1958 års orderpremie på 1.601.600 kr. Man hade sålunda
uppnått syftet att få en lägre bonuskostnad, för att kunna satsa på reklam
och priskonkurrens.

Totalt hade vid utgången av år 1959 i återbäring/orderpremie/medlems
bonus sedan företagets bildande till medlemmarna utgivits mer än
21.000.000 kr.

LOKALITETER

Norrköping. Verksamheten i Norrköping drevs i egen fastighet. Denna hade
genom åren varit föremål för flera om- och tillbyggnader. Försäljningsut
vecklingen här var emellertid mycket positiv, varför, trots den utökade ytan,
lokalerna började bli för små. Man sökte därför efter möjligheter att
antingen hitta en lämplig tomt eller alternativt någon större fastighet . Ett
tillfälle yppade sig då fastigheten Strömbrytaren 1 vid Finspångsvägen 63 i
Norrköping blev till salu. Säljare var Nils Kindahls Fabriks AB. Fastigheten
förvärvades med tillträde den 8 maj 1954. Köpeskillingen blev 1.950.000
kr.
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Ombyggnad för att anpassa
anläggningen till SV:s behov
påbörjades omedelbart.
Kostnaden härför belöpte
sig till 650.000 kr, varför
fastigheten därefter stod i
ett anskaffningsvärde på
2.600.000 kr. Finansieringen
löstes dels genom övertagande
av lån hos Försäkringsbolaget
Trygg, dels lån hos KPK 
Köpmännens Pensionskassa 
på 280.000 kr, samt lån hos
SSLF - Sveriges Speceri- och
Livsmedelshandlareförbund -
på 20.000 kr , totalt 1.100.000 kr .
Resten var egen insats.

Finspångsvägen 63, Norrköping

En nyhet på distributionssidan introducerades här, nämligen utbytbara
lastbilsflak enligt ett tyskt patent. Antalet dragfordon kunde härigenom
minskas. Tanken var att medan ett flak lastades, skulle bilen distribuera
varor lastade på ett annat flak som kunde ställas kvar hos butiken. Vidare
skulle bilarna hämta hem tomma flak från butikerna. Iden var mycket
framsynt. Man stötte dock på vissa svårigheter, då endast ett fåtal butiker
hade möjlighet låta ett lastflak stå uppställt någon längre tid. Dessutom
visade sig lastkapaciteten vara begränsad, då den tekniska utrustningen tog
stor plats.

Ombyggnadsarbetena avslutades i mitten av mars månad 1955, och
invigningen med visning av anläggningen ägde rum den 27 mars 1955.

Linköping. Kontoret bedrev där sin verksamhet i förhyrda lokaler, som var
otillräckliga och till följd härav också tungarbetade . Redan år 1946 hade SV
av Linköpings kommun förvärvat tomten Arken 4 vid korsningen
Industrigatan och Mellangatan. Rådande restriktioner på byggmarknaden
gjorde dock att det under flera år var uteslutet att få tillstånd att där
uppföra en ny lager- och kontorsfastighet. Byggnadstillstånden var
kvoterade, och kvoten för ICA totalt var alltför liten.

I mitten av år 1954 fick man så det eftertraktade tillståndet.
Förutsättningen var att av arbetsmarknadspolitiska skäl bygget måste
ske under vinterhalvåret .
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Som entrepenör antogs AB Armerad Betong. Entrepenadsumman var
940.000kr, och totalkostnaden beräknades till 1.650.000 kr. Genom att
arbeten utfördes under år 1955, undgick man den investeringsskatt på
12 % som infördes i början av år 1956.

Byggnaden uppfördes i ett
plan, dock med kontorsdelen
i en övre våning efter ena
kortsidan. Lagret upptog
en volym på 18.000 kbm,
och kontorsdelen 2.000 kbm.
I lagret inrymdes stora
kylutrymmen för bl a
konserver och frukt samt
ett frysrum. Utlastningen
var utformad för att också
kunna fungera som garage för
nio bilar . Vidare installe-
rades en rörpostanläggning
varigenom ordersedlarna
kunde sändas från kontoret
ner till lagret.
Anläggningen var planerad
för en omsättning på
25 - 30 milj kr.

De nya lokalerna vid
Industrigatan i Linköping

Den nya distributionscentralen var färdig att tas i bruk i början av november
år 1955 och den högtidliga invigningen gick av stapeln den 11 mars 1956
med landshövding Carl Hamilton som invigningstalare.

Finansiering av bygget, förutom den egna insatsen, kunde ske genom KPK,
som beviljade ett 10-årigt lån på 850.000 kr mot 4,25 % ränta.

Mjölby. Lokalerna var här redan vid starten undermåliga och till vissa delar
hälsovådliga att arbeta i. Vintertid gick temperaturen ner till - 17 o på lagret.
Planer hade redan på 1940-talet funnits att bygga en ny lagercentral och en
tomt hade reserverats redan år 1946. Det bedömdes dock att detta skulle
bli alltför kostsamt, speciellt som omsättningen, som för år 1955 uppgick
till 7,7 milj kr över lager, visade alltför svag ökning. Det hade under hand
diskuterats att undersöka möjligheten att överföra verksamheten i Mjölby
till Linköping .
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Situationen i Mjölby blev emellertid vid mitten av 1950-talet i akut behov
aven snar lösning. När så den nya fastigheten i Linköping stod färdig och
visade sig ha kapacitet att också ta hand om Mjölbykontorets försäljning,
beslöt styrelsen i januari 1957 att överföra verksamheten i Mjölby till
Linköping. Genom detta fick man en rationellare hantering med möjlighet till
bättre varuvård och även utökat sortiment, särskilt på färskvarusidan. Det
bedömdes att fördelarna för medlemmarna i Mjölby klart övervägde
nackdelarna. '

Åtgärden hade varit föremål för diskussion inom förtroenderådet i Mjölby.
Man hade där förklarat sig positiva till förändringen. En grundtanke i
förslaget från SV-bolaget var dessutom att förtroenderådet i Mjölby skulle
finnas kvar tills vidare. Detta menade man var en förutsättninq för få en
avstämning av den fortsatta hanteringen .

All personal erbjöds fortsatt anställning i Linköping , eller, om man så
önskade, vid något annat av SV:s kontor. Till en början skulle daglig
transport till och från Linköping ombesörjas. Vidare åtog sig bolaget att
hjälpa till vid anskaffandet av bostäder i Linköping. Till den ytterst viktiga
posten som samordnare och kontaktman vid överflyttningen gentemot
såväl medlemmar som personal utsågs disponenten vid Mjölby-kontoret,
Nils Carlsson.

Det var tänkt att proceduren med flyttningen skulle vara genomförd vid
halvårsskiftet år 1957. Tack vare en helhjärtad insats från framför allt
berörd personal var dock flyttningen i stort sett klar under februari år 1957,
och hade helt avslutats vid utgången av april år 1957. I efterhand kunde
konstateras att de negativa konsekvenserna av denna ändring, för såväl
medlemmar som personal, var förhållandevis obetydliga, och mer än väl
uppvägdes av de positiva effekterna.

Schumachers. C W Schumacher AB, där SV ägde 60 % av aktierna, hade
en tid sökt efter tomtmark för att uppföra ett nytt storbageri då lokalerna
vid Östhammarsgatan började bli otillräckliga. Man önskade också samman
föra de fyra bagerierna - Östhammarsgatan, Lindhagensgatan, Norrlands
gatan och Aspudden - under ett tak, för att få en rationellare drift.

Genom Stockholms Slakt- och Saluhallsstyrelse fick man möjlighet att
arrendera en lämplig tomt i kvarteret Hjälpslaktaren inom Slakthusområdet.
Byggnadstillstånd erhölls i november år 1957, varefter bygget påbörjades
i början av år 1958. Den totala investeringen beräknades till 5 - 6 milj kr ,
varav fastigheten c:a 3,3 milj kr och inventarier c:a 2 milj kr.

Det nya bageriet stod klart och togs i drift den 21 maj år 1959.
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I början av år 1957 avyttrade Schumachers också flertalet av sina bröd
butiker. Till Mjölkcentralen såldes fyra butiker och till SV-medlemmar
överläts tre butiker . Däremot behöll man sex butiker i anslutning till
tunnelbanan.

Fastigheten vid Östhammarsgatan 80 överläts år 1958 av Schumachers
till ICA-Restauranger AB för 3.750.000 kr. Köparen flyttade sitt
huvudkontor till fastigheten. SV, som hade sitt grönsakslager i denna
fastighet, kunde dock även fortsättningsvis hyra erforderliga lokaler.

Stockholm. Fastigheten Lindhagensgatan 114·hade genom åren varit
föremål för flera ombyggnader. År 1952 gjordes en omfattande renovering
av lokalerna för en kostnad på 600.000 kr. En bättre varuhanterinq
erhölls genom anskaffande av gaffeltruck och ledstaplare. Samtidigt hade
lunchrummet utökats väsentligt för att kunna ta emot 160 gäster. Genom
detta fick också personalen inom lager och distribution möjlighet att
få ett mål varm mat. På lagersidan var man ändå mycket trångbodd,
vilket medförde en orationell varuhantering. Ett ökande sortiment såväl
inom kolonial som, framför allt , inom färskvarusektorn, gjorde situa-
tionen mot slutet av 1950-talet prekär. Det hälsades därför med stor
tillfredsställelse när genom Schumachers nybygge bagerilokalen friställdes.

En om- och tillbyggnad kunde påbörjas ganska snart under år 1959.
Bagerilokalen lades samman med koloniallagret. Vidare gjordes en ny
infart för ankommande gods, och slutligen skedde en tillbyggnad på
den s k Lagerholmska tomten mot Huvudstavägen. Myndigheterna påbjöd
dessutom att vissa parkeringsplatser måste anordnas inom fast igheten.
Kostnaden för de företagna åtgärderna uppgick till c:a 1,5 milj kr.

I de nya lokalerna mot Huvudstavägen inrymdes hantering av ost och
charkvaror med utökat sortiment. Försäljningen av dessa varugrupper
gjordes genom telefonorder, och för distributionen behövdes tre bilar.

Försäljningen av djupfrysta produkter fick allt större omfattning. Även här
togs telefonorder och distributionen sköttes med två specialbyggda bilar.
Lagret av djupfrysta varor fanns dock i Fryshuset vid Danvikstull.

Sammanfattningsvis kan konstateras att färskvaruhanteringen vid
Stockholmskontoret under 1950-talet successivt blev allt mer betydande.
Samtidigt skärptes myndigheternas synpunkter och krav på hur hanteringen
skulle ske. Färskvarulokalerna vid Lindhagensgatan var därför mera att
betrakta som ett provisorium. Sökandet efter en lämplig tomt, där en
särskild byggnad anpassad för färskvaror kunde uppföras, pågick sedan ett

par år.
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Flera olika alternativ undersöktes. Så yppades möjligheten att få överta en
tomt inom Slakthusområdet i Enskede, Styckmästaren nr 2. Denna inne
hades med tomträtt av Gudrun Canning Co AB, tillsammans med
intilliggande Styckmästaren nr 1. På sistnämnda tomt uppförde Gudrun
Canning Co AB en charkfabriksbyggnad. Som villkor för att SV skulle få
överta tomten nr 2, måste SV dels ikläda sig borgensansvar till Gudruns för
byggnadskreditiv, dels dessutom lämna ett lån till företaget på 700.000 kr.

Överenskommelse om detta träffades och tomträttskontrakt kunde så
tecknas med Stockholms Slakt- och Saluhallsstyrelse i september år 1959
avseende fastigheten Styckmästaren 2, som omfattade 5.605 kvm.
Ritningsarbetet påbörjades omedelbart, men byggnationen kom inte till
stånd förrän i början av 1960-talet.

Gotland. Även för Gotlands del började behovet av större såväl lager- som
kontorslokaler att göra sig påmint under senare delen av 1950-talet.

Under år 1959 träffades så avtal med Visby stad om upplåtelse av
tomtmark med tomträtt intill hamnområdet i Visby. Tomträttsavgälden
uppgick till 0,75 kr per kvm. Något bygge kom dock inte igång förrän en
bra bit in på 1960-talet.

Y- Trillevallen. Företagsledningen inom bolaget har i alla tider varit mån om
personalen och dess välbefinnande. En ide uppkom i början av 1950-talet
att det skulle kunna vara till glädje för alla anställda att få möjlighet till en
billig fjällvistelse, och att därför en lämplig fjällstuga skulle anskaffas.

Ett tillfälle till detta uppkom vid årsskiftet 1954 - 1955, då man fick
möjlighet att förvärva fastigheten Stamgärdet nr 409 i Trillevallen utanför
Undersåker. Köpeskillingen var 30.000 kr. På tomten fanns två byggnader,
men den ena, mindre, skulle säljaren disponera under sin livstid, men SV
fick efter något år hyra den för att nyttjas av personalen. Mot en
tilläggssumma av 15.000 kr kom dock även denna att tillföras SV i mitten
av år 1957. Byggnaderna renoverades och moderniserades efter hand, och
anläggningen har genom åren utgjort en omtyckt och värdefull
rekreationsplats.
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FILIALER

Den stora händelsen under 1950-talet när det gäller lagercentralerna var
självfallet nedläggningen av Mjölby-kontoret år 1957.

Eljest löpte verksamheten utan större friktioner, men med en ständig
kostnadsjakt och en strävan efter ökande omsättning för att härigenom
uppnå rationaliseringsefekter och en förbättrad lönsamhet.

Några personella förändringar kom dock att ske:

I mars 1952 utsågs sålunda till disponent vid kontoret i Linköping
kontorschefen där Lennart Samuelsson.

Från 1 januari 1953 inrättades en särskild "Planeringsavdelning" . Denna
hade till uppgift att gentemot kommuner och byggherrar bevaka
nyetableringar, samt att handha frågor gällande ombyggnader och
nybyggnader av såväl butiker som bolagets egna fastigheter. Avdelningen
förlades till Norrköping, och till chef utsågs disponenten vid kontoret i
Norrköping, Harald Söderberg. Inom avdelningen byggdes en organisation
upp med konsulenter, vilka fungerade som kontaktmän mot såväl butiker
som byggmästare och myndigheter.

Som tillförordnad chef och ansvarig för kontoret i Norrköping efter
Harald Söderberg utsågs kontorschefen där, Lars Elford. Denne utnämndes
till disponent vid kontoret från den 1 juli 1954. I september 1954 beslöts
att Lars Elford skulle överflyttas till huvudkontoret i Stockholm, där han
dels fungerade som försäljningschef, dels skulle övervaka
inköpsverksamheten. I februari 1956 utnämndes Lars Elford till
direktörsassistent vid huvudkontoret.

Disponent Einar Broander, Visby, inträdde efter Lars Elford som chef för
kontoret i Norrköping från den 1 oktober 1954.

Efter Einar Broander utsågs kamrer Östen Stymne i Visby till kontorschef
och föreståndare för kontoret där. Han utnämndes från 1 januari 1956 till
disponent vid kontoret i Visby.
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BUTIKER

Som nämnts ovan, förvärvade SV-bolaget år 1949 en lokal i hörnan
Klarabergsgatan 40 - Beridarebansgatan 25 i Stockholm, där man avsåg att
inreda en självbetjäningsbutik. I denna butik skulle man pröva olika projekt
omkring snabbköpstanken för att ge medlemmarna ideer och erfarenheter.
Självbetjäningsiden hade sedan flera år utvecklats i USA, och var där på
stark frammarsch. Konsum Stockholm hade redan år 1947 etablerat en
självbetjäningsbutik vid Odengatan i Stockholm, som hade fått en viss
framgång. SV-köpmännen kände här att man riskerade att komma på
efterkälken, varför något måste göras. Efter ombyggnad och inredning var
butiken färdig och kunde öppnas den 6 juni 1950.

Den totala investeringen i butiken uppgick till 389.000 kr. Butiksläget var
kanske inte det allra bästa. Omsättningen för andra halvåret 1950 uppgick
till 358.000 kr, och butiken visade ett underskott på 57.000 kr, som
täcktes av SV.

Från 1 januari 1951 överfördes butiken i ett särskilt bolag, "City-Köp AB", )
där SV ägde 50 % av aktierna, medan resten fördelats på intresserade
medlemmar.

För år 1951 uppgick omsättningen till 782.000 kr och för år 1952 till
869 .000 kr. Underskotten var 35.000 kr respektive 9 .800 kr, som täcktes
av SV. Butiken drevs åren därefter med allt större framgång . För år 1953
var omsättningen 951.000 kr, och rörelsen visade överskott, visserligen
endast 395 kr. .

Den fastighet där butiken var belägen drabbades av den stora saneringen
av nedre Norrmalm i mitten av 1950-talet och skulle rivas senast i början av
år 1955. Butiken måste sålunda stängas i slutet av år 1954. Vid avveck
lingen uppkom ett överskott på 37.800 kr, som tillfördes SV och blev en
liten kompensation för alla kostnader. Samtidigt hade man tillförts goda
erfarenheter av denna butiksform. Ett nytt butiksläge erbjöds som
ersättning i den nybyggda stadsdelen Högdalen, där butiken beräknades
kunna återuppstå i juli 1955.

Styrelsen beslöt i samband härmed att bjuda ut butiken genom anbuds
förfarande till intresserade medlemmar. Samtidigt inlöstes utelöpande
aktier i butiksbolaget. Det högsta anbudet hade lämnats av köpmannen
Nils Thorwaldsson, Slite, uppgående till 130.500 kr. Aktierna i City-Köp AB
överläts då till honom.

Det bör också nämnas att ungefär samtidigt som verksamheten i City-Köp
påbörjades vid Klarabergsgatan, hade etablerats en självbetjän ingsbutik
i Västertorp, Stockholm. Ägare var köpmannen Sture Lindberg .
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Denna butik var den första privatägda snabbköpsbutiken inom SV:s
område. ---=:::.

Sture Lindberg insåg att den nya butiksformen var det framtida sättet att
anva nandel. Genom kontakter med USA-influerade företag , främst National
Kassaregister, fick han de senaste ideerna om uppbyggnaden aven
självbetjäningsbutik, med varuplacering och inredning för att få kund
strömmen att passera mesta möjliga antal varugrupper. Lokalen var
efter nutida mått ganska liten, 135 kvm säljyta, varav 35 kvm disponera
des för manuell försäljning av mjölk.

Butiken öppnades den 10 augusti 1950. Den fick redan från början ett
mycket välvilligt mottagande inte bara av butikens kunder, utan också av
intresserade kollegor från när och fjärran som ville se hur nymodigheten
fungerade. Omsättningen uppgick redan år 1951 till 1.830.000 kr, eller
13.550 kr per kvm säljyta, ett vid denna tid förbluffande högt tal.

') Ett problem för självbetjäningsbutikerna var att det knappast fanns några
) , från leverantör konsumentförpackade varor. Det mesta kom i hel l<olll, v s i

~äck eller låda, ocflmåst i utlKen vägas upp i för konsumenten lämpliga
påsar eller paket. Hela iden bygger ju på detta. Prismärkningsutrustning
fanns heller inte utvecklad, varför prismärkning måste ske med vaxkritor på
förpackningarna. Tungt, kostsamt och tidskrävande.

Etablering av nya butiker kom under 1950-talet att ske i allt raskare takt.
Framför allt i de nya stadsdelar och förorter som växte upp i samband med
utbyggnaden av tunnelbanan ingick som en naturlig del planering för
varuförsörjning till de boende.

Hur tunnelbanan kom att beröra de nya områdena framgår av nedan
stående kartskiss.

r
liar sp r(ings. och I~rgf{s 'I

Ior d e ny([ 'l~/Jnnorn(l
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Utbyggnaden pågick intensivt under såväl 1950-talet som 1960-talet,
för att därefter fortgå med ett långsammare tempo.

Enbart under år 1958 utfördes av Stockholms stads gatukontor arbeten
för 42 milj kr.

I en utredning som år 1958 presenterades för SV-styrelsen konstateras
att fram till år 1961 skulle behövas ett nytillskott av bostadsläqenheter
på 69.800 st i Stockholm och de 17 grannkommunerna. De tillgängliga
markresurserna räckte till 44.700 lägenheter, varav 13.600 i Stockholm
och 31.100 i förortskommunerna. Resten måste skjutas på framtiden i
avvaktan på att nya områden skulle bli färdigplanerade. Man nämner här
bl a Järvafältet.

Konkurrensen om de nya butikerna var intensiv. Många större och mindre
kedjeföretag och andra köade för att få etablera nya butiker. Självfallet
såg fastighetsägarna här sin chans till hjälp med toppfinansieringen av sina
byggen. Man betingade sig större eller mindre lån löpande under 5 - 10 år
av den som skulle kunna komma ifråga som hyresgäst.

SV hade självfallet inget val, utan måste anpassa sig till de regler som )
gällde. Namn som Olle Engqvist, Bygg-Oleba, Befa, Einar Mattsson,
Olof Lindgren passerar revy i protokollen även hos SV. Lånen rörde sig
om belopp mellan 30.000 kr upp till 200.000 kr, mot säkerhet i aktuell
fastighet. Vid utgången av år 1959 hade SV lån till byggmästare på
totalt 1.200.000 kr.

Alla nya hyreskontrakt tecknades av SV, med medlemmen som andra
handshyresgäst. Årligen tillfördes SV under 1950-talet på detta sätt
3 - 7 nya butikslägen i Stockholm. Även vid övriga kontor tillkom nya
butiker, dock inte i samma takt som i Stockholm. I Norrköping öppnades i
september 1954 AB Ljura Snabbköp med en beräknad omsättning på
1.500.000 kr, den dittills största butiken inom SV. År 1959 blev det också
klart att SV fick en stor butik i Hageby Centrum i Norrköping.

Styrelsen beslöt i oktober år 1957 att SV skulle inköpa en monteringsbar
byggnad för att användas som provisorisk butik i nya områden där den
ordinarie lokalen inte hunnit iordningställas. Byggnaden anskaffades i början
av år 1958 och uppställdes först i en blivande centrumanläggning i
Linköping. Butiken var disponerad för att klara en omsättning på upp till
500.000 kr. Den kom under flera år att fungera som "startbutik", och
flyttades runt i anslutning till olika nyetableringar.

Det stora flertalet butiksenheter var ändå det gamla bunkebeståndet. För
att dessa skulle hänga med i utvecklingen krävdes här stora insatser av
ombyggnad och anpassning.
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Den ökade färskvaruhanteringen och snabbköpsiden gjorde att allt fler
butiker ändrades för att passa in i de nya rutinerna. En viss sanering genom
nedläggningar måste också ske. Denna verksamhet började på allvar i och
med inrättandet av planerings-avdelningen år 1953. Antalet butiker som
blev föremål för modernisering och ombyggnad uppgick till 25 - 30 st per år
under denna period. Finansiering kunde delvis ske genom lån från SV.

Vid utgången av år 1959 uppgick lån för ombyggnad och in~entarier till
458.000 kr och för nyetableringar till 1.341.000 kr. Ett ytterligare bidrag
från SV vid nyetableringar, var att dessa kunde få anstånd med hyran upp
till tre år. Återbetalning skulle dock ske därefter med 1/3 per år.

Att en rationalisering med åtföljande sanering i butiksbeståndet verkligen
genomfördes under 1950-talet kan man bl a se i förändringen av antalet
medlemmar enligt nedan:

Medl 1950 Medl 1959 Ändring

Stockholm 520 457 - 63
Norrköping 221 178 - 43
Linköping/Mjölby 608 273 -335
Visby 153 108 - 45
Totalt 1.502 1.016 -486

Den största årsminskningen registrerades i Linköping/Mjölby, där från
608 st år 1950 antalet minskade till 371 st år 1951, en minskning med
237 st eller 39 %.

Ett av de problem man ställdes inför, var de bristande kunskaperna hos
de s k speceristerna, när det gällde färskvaror. Här måste man organisera
en utbildning i SV:s regi. Det visade sig även att behovet av utbildning var
stort inom alla ICA-företagen, såväl för butikspersonal som för egen
personal. En ICA-mässig kommitts tillsattes för att närmare utreda
utbildningsfrågorna. Dessutom fanns en relativt omfattande studieverk
samhet hos köpmännens egna organisationer. Särskilt i Stockholm var
Livsmedels-handelns studiekornmitte mycket aktiv och riktade sig speciellt
mot de anställda inom livsmedelsbranschen.

Det kan nämnas att när det gällde utbildning av den egna personalen erbjöd
sig SV att betala hela kurskostnaden, varav 50 % betalades då kursen
började och resterande 50 % efter avslutad utbildning.
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REKLAM OCH VARUSORTIMENT

Ett ICA-mässigt avtal träffades med Wasa-bröd, att inköpscentralerna skulle
ombesörja distributionen av Wasabröds produkter från den' 1 januari 1950.
Detta gällde dock för SV :s del inte Stockholm och Visby, där Wasabröd tills
vidare behöll distributionen. Ett antal brödbussar övertogs från Wasa-bröd .

Chokladsortimentet utökades väsentligt i början av 1950-tale't . Rabatterna
från chokladfabrikanterna sänktes kraftigt. En stor del av deras försäljning
gjordes direkt på butik med fakturering via SV. För att i någon mån möta
de försämrade villkoren uppmanades medlemmarna att göra sina choklad
inköp direkt från inköpscentralen, samtidigt som man meddelade
fabrikanterna att omfakturering via SV skulle upphöra.
Förhandlingssituationen blev snart något bättre.

Handeln med tobaksvaror släpptes helt fri från den 1 januari 1960. Man
beslöt därför år 1959 att införa tobak i sortimentet vid alla kontor utom
Stockholm, där man ville avvakta om dessa artiklar skulle komma att
ingå i sortimentet hos snabbköpsbutikerna . Den varurabatt SV erhöll
från Tobaksmonopolet var 7 Y2 %. Ingen bonus lämndes till medlemmarna.

Kaffe var alltfort en stor artikel, där SV-rosteriet framför allt framställde
Prinsess-kaffe . Hakan-bolaget hade ett eget rosteri i Västerås, med en

-:--...".,.-..,--
kaffeblandning som kallades "Luxus-kaffe". Försärninge...rr av Luxus var I
ungefär dubbelt så stor som fÖr Prinsess. I september år 19 5 1 beslöts tt f

m an inom ICA skulle ha ett gemensamt kaffemärke , och att detta skulle
vara Luxus. Prinsess-kaffe skulle dock saluföras liksom tidigare, men

s t ora satsnTngen skulle ske på Luxus. Rosterikapaciteten i Västerås var till
en början otillräcklig, varför SV även rostade Luxus-kaffe för eget behov.
Luxus-kaffet mottogs positivt hos konsumenterna inom SV:s område.
Kaffeomsättningen rapporterades för år 1953 ha ökat med 42 %,
merparten på Luxus-kaffe .

Det var dock under 1950-talet fortfarande så att många enskilda
medlemmar hade egna kaffeblandningar. Man köpte då råkaffe från SV, ft
blandade detta etterSitt recept och sände kaffet t illbaka till SV för att få sin ~ ~
egen speciella blandning rostad. Knappast särskilt rationellt vare sig för
medlemmen eller för SV. Det var dock svårt att få medlemmarna att överge
sina specialblandningar .

Det utökade nyttjandet av rosteriet medförde att även den maskinella
utrustningen måste förnyas. Detta gällde främst kaffekvarnar, doserings
maskin och paketeringsmaskin som anskaffades år 1958 för totalt 155.000
kr. Det uppkom en efterfrågan på kaffe paketerat i påsar om ~ 25 gram,
varför man år 1957 investerade 75.000 kr i anskaffandet aven särskild
paketeringsmasin med kvarn för detta.
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Omsättningen för varugruppen kaffe var då 10 milj kr, men lönsamheten
var vikande. Bruttovinsten, som år 1957 var 8,14 %, steg år 1958, bl a
genom konjunkturvinster, till 8,92 %, men sjönk därefter år 1959 till
6,70 %.

Förpackningstekniken utvecklades snabbt under senare delen av 1950-talet.

Till detta bidrog helt visst tillkomsten av självbetjäningsbutikerna. Som
nämnts ovan levererades merparten av sortimentet i storförpackning, som
man i butiken måste förpacka i mindre påsar eller paket. Detta var tungt
och opraktiskt och förtog en del av iden med den nya butiksformen. Det
uppstod därför ett tryck gentemot fabrikanterna att få varuförpackningar
lämpade för den moderna butikshanteringen.

Ett led i detta var att vacuumförpackning av kaffe introducerades som en
stor nyhet ägnad att öka hållbarheten hos kaffet. Man kunde välja mellan
mjuk- och hårdpackat. Hakon och Eol hade redan infört mjukpackat kaffe
och förväntade sig att SV skulle följa efter. Medlemmarna i speciellt
Stockholm framhöll dock, att man önskade hårdpackat kaffe av främst
konkurrensskäl, då såväl Löfbergs som Gevalia liksom KF hade denna typ
av förpackning. Marknaden för s k Jlårdvac hade utvecklats starkt just i
Stockholm. Styrelsens beslut i decem er 59 blev därför att pröva I
metoden med hårdpackat kaffe. Då Hakon-bolaget uttryckt önskemål om
att Luxus inte skulle hårdpackas, beslöt man att tills vidare använda
Prinsess för denna typ av förpackning. Den enklaste förpacknings-
utrustningen betingade ett pris av 95.000 kr, men leverantören, AB Ceka,
ställde lånemaskiner till rosteriets förfogande under provtiden.

Lanseringen av ett nytt kaffemärke inom SV:s område krävde självfallet
vissa marknadsföringsåtgärder. Av reklambudgeten för år 1952 på
233.000 kr, avsattes 84.000 kr för kaffereklam - varav för Luxus
65.000 kr, för övrig annonsering 49.000 kr, för affischering 47.000 kr, för
film och propaganda 25.000 kr samt för övrig reklam 28.000 kr.
Totalbudgeten för år 1952 på 233.000 kr motsvarar i 1992 års penning
värde c:a 2.350.000 kr.

Detta var de huvudsakliga media som användes för reklam under denna
period. Veckoannonsen ansågs redan då vara det effektivaste sättet att nå
konsumenten. Till propaganda kan räknas en företeelse som uppskattades i
hög grad, nämligen husmodersaftnarna. Dessa arrangerades dels i egen regi
tillsammans med ICA-kuriren, dels i Stockholm i samarbete med
Stockholms Livsmedelshandlareförening. SV bidrog med 125 kr per gång
varvid ICA-kuriren skulle utdelas och, om möjligt, Luxus-kaffe serveras.
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Reklamkostnaderna följde utvecklingen av företagets verksamhet. Så t ex
uppgick kostnaderna år 1955 till 360.000 kr för reklam och 86.000 kr för
propaganda och träffar, d v s totalt 446.000 kr. Kostnaden för reklam
anges under större delen av 1950-talet till 0,5 % av omsättningen.

Som ett litet kuriosum när det gäller produkter i sortimentet kan nämnas att
verkst direktören Gunnar Stengård konstruerade en låda för transport av
varor, för vilken han beviljades patent i mitten av år 1959 och som han
överlät till SV. Vid upplåtelse av patenträtten betingade sig SVen
ersättning av 2 kr per låda, varav 50 öre tillföll Gunnar Stengårds son Bertil.

Ytterligare en annorlunda produkt som utbjöds var frysboxar. Bakgrunden
var att AB Hemköp i Stockholm hade utbjudit frysboxar till hushållen med
stora rabatter . SV svarade då på detta genom att också erbjuda frysboxar
av märket Coldmaster till nedsatt pris, och dessutom med möjlighet till köp
på avbetalning. Vidare ingick i utbudet att djupfrysta varor kunde köpas
med 10 % rabatt vid köp av hel förpackning för minst 50 kr. Budskapet
fördes ut till konsumenterna genom distribution av 60.000 folders.

SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA

Det ICA-mässiga samarbetet fortsatte att utvecklas under 1950-talet. ICA
Industrier AB höjde år 1951 sitt aktiekapital från 300.000 kr till
1.000.000 kr. Av höjningen, 700.000 kr, tecknade SV 200.000 kr. Vidare
upptog ICA-Industrier AB år 1951 ett förlagslån som efter överteckning
uppgick till 4.000.000 kr, varav SV till medlemmarna förmedlade
1.000.000 kr. SV tecknade borgen för förlagslånet gällande 1.000.000 kr.

Sedan länge hade funnits ett behov av att inom de egna leden ha en
choklad- och konfektyrtillverkare för att möta konkurrensen. Möjlighet gavs
då i mitten av år 1950 att förvärva AB Svea Choklad i Norrköping . Köpare
blev ICA-Industrier AB. SV ställde genom lån på 200.000 kr sin del av
köpekapitalet till förfogande .

Redan under år 1951 förklarade sig Hakon-bolaget villigt att diskutera att
överlåta delar av sina industrier till övriga ICA-företag. Detta gällde då i
första hand Kumla Fruktindustri, Sjömans Textilbolag och Ericssons Skjort
fabrik.

Överlåtelsen kom dock inte att genomföras förrän år 1957, då alla
inköpscentralernas industrier övertogs av Inköpscentralernas AB ICA, i det
följande kallat ICA. Samtidigt bestämdes att aktierna i ICA skulle ägas med
25 % var av de fyra inköpscentralerna.
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Aktiekapitalet i ICA hade redan år 1955 höjts t ill 1.000.000 kr från
50.000 kr.

Hjalmar Blomqvist AB i Linköping beslöt år 1955 att uppföra en ny lager
och kontorsfastighet i Linköping. SV tecknade tillsammans med Hakon
bolaget borgen på byggnadskreditivet. Byggnaden kunde tagas i bruk i
början av år 1957. Kostnaden blev c:a 3 milj kr.

ICA-Kuriren var ett gemensamt organ som fick allt större läsekrets.
Upplagan var år 1950 435.000 ex, en minskning från år 1945, då upplagan
var 466.000 ex. Enligt en fristående undersökning var dock -ant alet läsare
år 1945 550.000 personer, och hade år 1950 ökat till 735.000 personer.

Efter en prenumerationskampanj hösten år 1953 hade upplagan ökat
till 525.000 ex, att jämföra med tidningen Vi med 565.000 ex.

LCA-Förlaget, som ansvarade för ICA-Kuriren, beslöt att från år 1953 slopa
den tilläggsavgift köpmännen haft att erlägga för varje exemplar av
tidningen . Prenumerationsavgiften var för år 1953 oförändrat 3 kr, och
höjdes från år 1957 till 4.50 kr. Prenumerationer kunde också under år
1955 tecknas även i andra butiker än ICA-butiker. Anledningen var att
detta hade betydelse för ICA-Kuriren som annonsorgan och därmed för
tidningens inkomster.

Detta vållade åtskillig diskussion inom SV-styrelsen. Då övriga
inköpscentralers styrelser accepterade förhållandet, kunde man från SV:s
sida inte påverka beslutet.

Kostnaderna för verksamheten inom centrala ICA hade dels täckts genom
vissa påslag på importvaror, dels fördelats på de olika inköpscentralerna.
För SV:s del uppgick kostnadsbidraget för år 1956 till 10.370 kr. Från år
1957 infördes då den ändringen att i stället för påslag på importvaror, alla
kostnader skulle täckas direkt från inköpscentraler och övriga ICA-företag
genom bidrag på 0,05 % av vederbörande företags totalomsättning. För
SV:s del beräknades bidraget för år 1957 uppgå till c:a 43.000 kr.

Genom medverkan av SV:s verkst direktör Gunnar Stengård kunde i
september 1959 slutas ett avtal mellan AB Stockholms Bryggerier och
Stockholms Livsmedelshandlareförening om väsentligt förbättrad ersättning
till detaljisterna för deras distribution av bryggeriets produkter. Ett
personligt tack riktades till Gunnar Stengård från Livsmedelshandlare
föreningen för hans medverkan till uppgörelsen .

Även butikerna i Östergötland fick genom SV :s medverkan förbättrade
inköpsvillkor från bryggerierna i detta område .
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De internationella kontakterna började ses som allt viktigare. Talrika
studieresor företogs av tjänstemän inom företaget, enskilt och i grupp,
framför allt till Tyskland men även till Finland och övriga nordiska länder för
att studera såväl butiker som partihandel. Vid utbyggnaden"av kafferosteriet
t ex fick man värdefulla impulser från motsvarande hantering i Tyskland.
Kontakter knöts bl a med Kesko i Finland, där man även tidigare haft ett
nära samarbete, Edeka i Tyskland och Usego i Schweiz. Styrelsen företog i
mars 1954 en studieresa till Tyskland för att bese butiker och studera olika
former av varuhantering.

Kesko Oy i Helsingfors firade år 1956 sitt 50-årsjubileum. ICA uppvaktade
härvid bl a med ett stipendium på 1 milj finska mark till Kesko Köpmanna
skola. Av detta föll motsvarande c:a 2.000 kr på SV:s lott . .

AB Mejeriet Victoria ägdes med 50 % av Mölkcentralen och 25 % av
vardera SV och Hakon. Då SV och Hakon endast levererade till
medlemsbutiker, kunde leveranser av kolonialvaror till mindre butiker,
mjölkaffärer o dyl, ske via Victoria, som dessutom hade viss tillverkning av
mejeriprodukter, bl a kaffegrädde. Överenskommelse träffades i oktober
1955 att Mjölkcentralen i Stockholm förvärvade hela företaget.
Partihandelsverksamheten avvecklades successivt därefter och SV:s
leveranser upphörde.

Samtidigt upphörde leveransavtalet med Norma-restaurangerna.
Tillsammans med bortfallet av Victoria, motsvarade detta ett minskning
i SV:s omsättning för år 1956 på c:a 4 milj kr.

En händelse av viss betydelse för hela ICA-rörelsen inträffade under
år 1958:

Ett företag i Sundsvall, AB SundsvalIs Sparköp, riktade en anmälan
till Näringsfrihetsrådet om leveransvägran från partihandelsföretagen
i Sundsvall, bl a Hakon-bolaget. Hakon hänvisade till idemässiqa hinder, och
att Sparköp inte hade öppen butik, utan drev sin verksamhet i en
källarlokal.

Näringsfrihetsrådet fann dock att leveransvägran från Hakon-bolaget och
övriga partihandelsföretag i Sundsvall medförde sådan skadlig verkan
som omförmäles i § 5 konkurrensbegränsningslagen, och beslöt att upptaga
förhandlingar med leverantörarna för att undanröja denna skadliga verkan.
Med andra ord, man blev tvingad att leverera.

Detta utslag åberopades i andra fall inom ICA där man ifrågasatte
leveranser. Så t ex begärde år 1959 Närs Handelsförening p~ 'Got land att
få i första hand köpa järnvaror genom SV då deras tidigare leverantör
slutat sin verksamhet på Gotland.
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Efter ingående diskussioner ansåg sig styrelsen, efter att ha hört
förtroenderådet på Gotland, inte kunna vägra leverans. Vissa reservationer
från Gotlandsköpmän finns dock noterade .

o

PERSONALVARD

PENSIONERING

Redan år 1936 hade lämnats utfästelser om ålders- och familjepension till
bolagets tjänstemannapersonal. En särskild pensionsstiftelse inrättades
enligt beslut vid bolagsstämman år 1938, enligt den året innan antagna
lagen om pensionsstiftelser. Den anställde skulle inte erlägga någon
avgift för pensioneringen enligt stiftelsens stadgar .

För att närmare precisera reglerna för pensionering, antogs vid
bolagsstämman den 8 maj 1950 ett särskilt Reglemente för pensionering
genom pensionsstiftelsen.

Enligt detta utgick pension genom stiftelsen endast för månadsavlönad
som var anställd i SV före den 1 juli 1949 och som fortfarande var anställd
den 8 maj 1950. Bestämmelserna i övrigt anslöt i stort till de ursprungliga
från år 1938, men var betydl igt mer detaljerade. Pensionsåldern var 65 år
för man och 60 år för kvinna. Maximal lön, som kunde utgöra pensions
underlag, hade bestämts till 10.000 kr.

Egenpensionen utgick med 50 % av pensionsunderlaget d v s högst
5.000 kr. Intjänandetiden var 30 år. Nådde man inte detta blev pensionen
lägre. Slutade man sin anställning tidigare, var man berättigad till fribrev
avseende intjänad pension. Kvinnlig anställd, som slutade sin anställning på
grund av giftemål eller barnsbörd kunde då av fribrevsvärdet kontant få ut
upp till 1.000 kr. Utförliga bestämmelser om familjepension infogades
likaledes. Grundpensionen var här 25 % av pensionsunderlaget. Index
reglering av utgående pensioner skulle tillämpas. Pensionsstiftelsens kapital
uppgick till 3.200.000 kr vid utgången av år 1959.

För den tjänstemannapersonal som anställts i bolaget efter den 30 juni
1949 gällde särskilda bestämmelser. För dessa tecknades ett särskilt
pensionsförsäkringsavtal med Sveriges Köpmannaförbunds Pensionskassa ,
förkortat till KPK. Bestämmelserna i detta avtal anslöt i stort sett helt till
pensionsreglementet enligt ovan. Man talar dock här om årslön i stället för
om pensionsunderlag . Denna var, liksom tidigare begränsad till 10.000 kr.
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Den väsentliga skillnaden var, att den anställde enligt KPK-avtalet hade att
själv betala så stor del av försäkringspremien som motsvarade 6 % av den
för vederbörande anmälda årslönen . Resten betalades av SV . För vissa s k
förtroendetjänstemän ville företaget förstärka pensionen enligt beslut i
styrelsen i november år 1951. Aktuell personal indelades i två grupper,
varav för den ena, den s k disponentgruppen , utfästes en tilläggspension på
4.000 kr per år, och för den andra lämnades en utfästelse på 2.500 kr per
år. Den maximala sammanlagda pensionen för grupp ett blev' då 9 .000 kr
och för grupp två 7.500 kr per år. Totalt omfattades till en början 15
personer av denna utfästelse. Ändring av pensionsbeloppen skedde
successivt, första gången år 1954, då höjning gjordes till högst 12.000 kr
resp 9.000 kr. Avtal om tilläggsförsäkring tecknades med KPK. Halva
årspremien skulle betalas av den anställde .

Härtill kom för alla anställda, att vid pensionering av manliga tjänstemän
utgick ett kapitalunderstöd på 1.750 kr, år 1958 höjt till 2.200 kr, under
vardera året då de fyllde 65 och 66 år. För kvinnliga tjänstemän utgick
500 kr, år 1958 höjt till 700 kr, under vart och ett av levnadsåren
60 till 66 år. Allmän folkpension utgick vid denna tid från 67 års ålder.

Lagerpersonal och chaufförer hade ett otillräckligt pensionsskydd . Vid
lång tjänstetid kunde styrelsen från fall till fall besluta om vissa
tillskott. För att i någon mån råda bot på detta beslöt styrelsen i
februari år 1956 att enligt en modell som utarbetats hos Hakon-bolaget
införa en tilläggspension för dessa anställda. Dittills hade bestämmel
serna för folkpensioneringen inneburit att en relativt begränsad inkomst
utöver pensionen medfört en kraftig reduktion av pensionsbeloppet. Detta
ändrades från år 1956 och man tilläts i folkpensioneringen ha en extra
inkomst på upp till 1.500 för gifta och 1.000 för ogifta pensionärer.

Beslutet blev då att från 67 års ålder tillerkänna den som varit anställd
minst 30 år en tilläggspension på 1.500 kr för gift och 1.000 för ogift
pensionsberättigad. Vid kortare tjänstetid blev beloppet reducerat.
Man måste dock ha varit anställd minst 15 år. Även dessa pensioner
indexreglerades.

Vidare beslöts år 1950 att teckna en kollektiv livförsäkring för all
tjänstemannapersonal, vilken utökades år 1954 till att även gälla
lagerpersonal och chaufförer . Det försäkrade skyddsbeloppet uppgick
till 7.000 kr. Premien, c:a 35 kr per anställd, betalades av SV.
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GRATIFIKATIONER

Enligt beslut av styrelsen skulle från år 1952, då företaget funnits i 30 år ,
till alla som varit anställda 25 år utgå en gratifikation på 500 kr , vartill kom
en justering för att kompensera skatten. Gratifikationerna utdelades första
gången vid en personalfest i april år 1952 till totalt 17 anställda.

I anledning av bolagets 35-åriga tillvaro, beslöts, inför bolagsstämman
år 1957, att lämna ytterligare gratifikationer avengångsnatur. Härvid skulle
utgå för 10 års anställning 200 kr, för 15 år 300 kr och för 20 år 400 kr .
Detta innebar att en anställd med 15 tjänsteår erhöll 200 + 300 eller
500 kr, 20 tjänsteår gav 200 + 300 + 400 eller 900 kr. Bolagets
pensionärer erhöll 500 kr. Till dessa belopp lades 25 % som, kompensation
för skatt. Den totala kostnaden uppgick till 80.000 kr jämte skatt
20.000 kr, eller totalt 100.000 kr.

Ovan nämnda 25-årsgratifikation kvarstod oförändrad.

Som ett komplement till ovanstående besöts år 1958 att personal med
30 års anställning skulle erhålla fem SV-aktier, jämte kontant tillägg
motsvarande skatten. Senare utökades detta till att gälla även efter 35 och
40 års anställning .

STIPENDIER

Då SV-styrelsens mångårige ordförande Bernhard Högström lämnade sitt
uppdrag vid bolagsstämman år 1957, anslog styrelsen ett belopp på
25.000 kr att utdelas som resestipendier under fem år. Bernhard Högström
ville att stipendierna skulle gå till därtill förtjänt personal inom SV-
bolaget. Varje år utdelades därefter fyra stipendier avseende studieresor .

TRILLEVALLEN

För att göra tanken på vintersemester mer populär, tillerkändes från
år 1955 den som tog minst en veckas vintersemester, ett resekostnads
bidrag på 125 kr, vartill kom att den som varit anställd mer än tio år
fick ytterligare ersättning i form av lön under tre resdagar.
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KAPITAL OCH EKONOMI

SV-AKTIER

Aktiekapitalet i SV uppgick år 1955 till 3 .500.000 kr fördelade på
35.000 aktier. Planer på höjning av aktiekapitalet fanns, då t illgången
på aktier var begränsad. Till varje ny medlem.såldes.endast fem aktier.

1
Även i övrigt förekom en viss handel med SV-aktier. Denn;-hade omb~-- 

vi sörjts av enskilda tjänstemän vid bolaget i eget namn . Det ansågs, speciellt
av bolagets revisorer, mindre lämpligt med detta förfaringssätt .

Styrelsen beslöt därför år 1955 att bilda ett särskilt bolag,
"Förvaltnings AB SV", med uppgift att handha köp, försäljning och
lagerhaTining av SV -aktier. Aktiekapitalet utgjorde 5.000 kr, och
aktierna skulle ägas av ord inarie-styrelseledamöterna i SV .

Vederbörande fick förbinda sig att vid avgång ur styrelsen överlåta
sin aktiepost till efterträdaren. Detta bolag avlöstes år 1986 av
"Förvaltnin s AB l.aqerhallen". som fram till år 1990 hade samma uppgift
när det gällde aktiehanteringen .

FÖRLAGSMEDEl

En icke oväsentliq del av SV-bolagets kapitalbehov kom från medlemmar
nas innestående förlagsmedel. Uppbyggnaden av detta kapital hade påbör
jats redan år 1924. Förlagsmedlen uppgick vid utgången av år 1950 till
2 .017.000 kr, och hade vid utgången av år 1959 vuxit till 8.569.000 kr.
Räntan följde i stort Riksbankens diskonto med tillägg på 1 % .

I medlemmarnas rörelser bands genom bestämmelserna om förlagsmedlen
en kännbar del av rörelsekapitalet . Önskemål hade genom åren framförts
om möjlighet att få disponera de innestående medlen. Man hade också
tillmötesgått detta från bolagets sida genom att medel kunde få disponeras
i samband med ombyggnad och modernisering av butikslokaler samt för
sanering av engagemang med SV.

Härutöver fanns de ursprungliga v illkoren för frisläpp enligt nedan .

Utbetalningarna tenderade att växa. För år 1957 friställdes sålunda
1.295.000 kr, medan orderpremien som tillfördes förlagsmedlen uppgick

till 1.342.000 kr.
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Detta fann man vara en utveckling som kunde komma att påverka
bolagets kapitalförsörjning. I samband med översynen av reglerna
för orderpremie/bonus år 1958 infördes därför mer strikta bestämmelser
för disposition av medlen. Utbetalning av förlagsmedel skulle sålunda
från 1 januari 1959 ske enligt följande

1. Vid överlåtelse av rörelse utan att ny förvärvades eller om
medlem av annan anledning lämnade SV-organisationen kunde
förlagsmedlen disponeras med 1/3 utträdesåret och 1/3 under
vart och ett av de två följande åren. Detta överensstämde
med de ursprungliga riktlinjerna.

2. Då innestående förlagsmedel uppgick till minst 15 % av
föregående års inköp, utbetalades på begäran 75 % av det för
året fonderade beloppet, att i första hand användas för
nedbringande av medlemmens lån eller andra engagemang hos SV.

För att i någon mån mildra effekten infördes en övergångsbestämmelse
som innebar att för inventarier som beställts genom Köpmannatjänst
under år 1958, samt för ombyggnader som påbörjats för utgången av
år 1958, skulle, efter prövning, förlagsmedel kunna få disponeras.

STÖDFONDEN

Det sociala skyddsnätet för äldre köpmän och deras efterlevande
ansågs vara relativt bristfälligt. Mot slutet av 1940-talet väcktes
därför tanken att skapa en hjälpfond. Redan år 1948 började från
medlemmarna insamlas medel för detta ändamål. En fastare organisation
behövdes, varför SV:s företagsledning fick i uppdrag att utarbeta
ett förslag i samråd med förtroenderåden.

I november år 1950 presenterades så inför styrelsen förslag till hur
stadgarna för en sådan fond skulle utformas. Förslaget, som tillstyrkts
av förtroenderåden, antogs av styrelsen den 13 november 1950. Härmed
var "Stiftelsen SV:s Understödsfond" bildad .

Ändamålet med fonden var enligt stadgarna att

"meddela hjälp åt behövande aktiva eller före detta aktiva
handelsidkare eller deras efterlevande änkor eller oförsörjda

barn".
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Stiftelsen skulle handhas
aven styrelse på minst
fem och högst nio perso
ner, som skulle utses av
SV-bolagets styrelse.

Medel för stiftelsens
verksamhet erhölls dels
genom ett grundanslag
från SV-bolaget på
5.000 kr, dels genom
att varje medlem till
en början betalade
20 kr per år. Vid
starten år 1950 fanns
i stiftelsen ett kapital
på 40.000 kr, som,
trots utbetalningar,
år 1959 hade ökat till
224.000 kr. Kapitalet
förvaltades av SV-
bolaget och redovisades
där som skuld i balans
räkningen . Ränta till 
godoräknades efter samma
räntesats som för
förlagsmedel, d v s
diskonto + 1 %.

Vidstående reglemente
angav hur stiftelsens
medel skulle användas .

REGLEMENTE

för användning av medel tillhörande st iftel sen s V:s under
stödsfond.

1. Av inkommande bidrag av löpande natur skola 25 pro
cent avsättas till en kapitalfond int ill dess denna nått
en storlek a·v kr. 500.000:-.

2. Inkommande bidrag av engångs- (donations-) natur sko
la helt avsättas till kapitalfonden, där ej vid deras över
lämnande särskild annan anv ändning föreskrivits.

3 . Återstående bidrag av löpande natur skola antingen ut
delas eller avsättas till en urjarnningsfond .

4. Ränta å stiftelsens fonder enl igt punkterna 1 oeh 2 ovan
skall tillföras envar av dem, beträffande kapitalfonden
dock med iakttagande av i punkt 1 angivn a begränsning
för fondens storlek. Återstående ränta till föres utjarn
ningsfonden.

5. Styrelsen äger för uppfyllande av stiftelsens ändamål
använda även medel ur stiftelsens fond er, va rvid utjäm
ningsfonden först skall angripas. O vriga fonder böra ej
röras till kapitalet, men kan så likväl ske därest sty
relsen i visst fall enhälligt anser detta erforderligt.

6. Bidrag av till förfogande stående medel tilldelas i för
sta hand sådana personer eller eft erlevande efter sådana
personer, som aktivt tillhöra eller tillhört Essveorgani
sarienens medlemmar. I andra hand komma andra per
soner, som uppfylla villkoren i stadgarnas § 2, i f råga
till erhållande av medel fr ån sti ftelsen.

Förest!1ende reglement e har av styrels en för stiftelsen

SV :s understöds/ond antagits v id samman träde den 6 de

cember 1950.
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KAPITAL

Aktiekapital:

Den alltmer omfattande verksamheten i SV-bolaget krävde ytterligare
tillskott av kapital. Två nyemissioner och en fondemission företogs
under år 1956 enligt följande :

1. Ordinarie bolagsstämma den 16 maj 1956 beslöt företa en
fondemission på 700.000 kr, genom uppskrivning av bokförda
värdet på bolagets fastigheter med samma belopp. Härvid erhöll
varje aktieägare en ny aktie per fem gamla aktier.
Uppskrivningen av fastighetsvärdet skulle ske redan i ,
bokslutet per 31 december 1955 med motsvarande höjning av
aktiekapitalet. Detta innebar sålunda att bolagets
balansräkning per den 31 december 1955 måste ändras.

2. Vid samma bolagsstämma beslöts om ökning av aktiekapitalet
med ytterligare 700.000 kr genom nyemission. Kurs 120 kr,
varvid överkursen skulle tillföras reservfonden .

Genom dessa emissioner ökades aktiekapitalet med 1.400.000 kr
till 4.900.000 kr.

3. Intresset för ovanstående nyemission var så stort, att
överteckning till dubbla beloppet kom att ske.
Extra bolagsstämma den 28 november 1956 beslöt därför om
ytterligare nyemission på 700.000 kr, varvid aktiekapitalet
ökade till 5.600.000 kr . Kurs 120 kr, varvid överkursen lades
till reservfonden.

Förlagslån:

I samband med att 1948 års 10-åriga förlagslån förföll till
inlösen år 1958, beslöts att utge ett nytt förlagslån
på 1.000.000 kr med början den 1 april 1958. Även detta lån
skulle löpa över 10 år. Räntan skulle överstiga bankräntan
med 1 %, och garanterades utgå med 6 % fram till 1 april 1963.
Möjlighet erbjöds innehavare av 1948 års lån att konvertera
till det nya lånet . Redan vid utgivandet hade anmälan inkommit
om överföring av 310.000 kr till det nya lånet .
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EKONOMI

Butiksbeståndet inom SV:s område omstrukturerades under 1950-talet till
att omfatta allt större enheter. Antalet butiker minskade, men slagkraften
ökade desto mer hos dem som fanns kvar eller kom i stället. Bolaget
försökte knyta medlemmarna närmare till sig, för att därigenom öka
köptroheten och därmed omsättningen.

Inflationen var under årtiondet relativt hög, enligt vad som angivits i
inledningen av detta avsnitt. Från år 1950 till år 1959 steg indextalet med
50 %. Det kan dock noteras att prisnivån för kolonialvaror var vikande
under de sista åren av 1950-talet.

Omsättningen uppgick för år 1950 till 62,6 milj kr, för att år 1954 ha ökat
till 84,1 milj kr. År 1958 passerades en milstolpe då omsättningen uppgick
till 100,4 milj kr. För år 1959 nåddes, trots vikande prisnivå, 100,9 milj kr.

Antalet anställda i SV-bolaget uppgick år 1950 till 324 personer, varav
företagsledning och tjänstemän 172 och övriga 152. Detta antal var i stort
sett oförändrat under hela 1950-talet. Summan för år 1959 var 323
personer, varav företagsledning och tjänstemän 173 och övriga 150.

Den redovisade nettovinsten följde den övriga utvecklingen av ekonomin.
År 1950 uppgick den sålunda till 267.600 kr, för år 1954 till 312.500 kr,
för år 1958 till 449.300 kr och för år 1959 till 511.200 kr.

Aktieutdelningen var 6 % under åren 1950 - 1958, för att höjas till
7 % för år 1959.

SV-bolagets egna kapital uppgick vid utgången av år 1950 till totalt
5.033.000 kr, för att 10 år senare vid utgången av år 1959 ha ökat till
8.435.000 kr. Härtill kommer dessutom rörelsekapital i form av
förlagsmedel, förlagslån och pensionsstiftelse med ett totalt belopp
år 1950 på 4.704.000 kr, som fram till år 1959 växt till 12.772.000 kr.
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FÖRETAGSLEDARE

GUNNAR STENGÄRD---Som ovan nämnts avled J Rudolf Liwendahl i september 1949.

Till ny verkställande direktör
från den 1 januari 1950 utsågs
disponenten Gunnar Stengård.

Gunnar Stengård tillhörde en
gammal gotländsk köpmannasläkt,
och han hade tidigare varit
verksam i familjens företag,
Stengårds Handels AB.

Företaget drev affärsverksamhet
av vitt skilda slag, såväl detalj
som partihandel. Gunnar Stengård
hade själv före andra världskrigets
åtstramningar bl a varit engagerad
i bränsleimport till Gotland.

Gunnar Stengård
1950 - 1964

I början av år 1944 förvärvades, som ovan nämnts, AB Carl Degerman i
Visby av SV-bolaget varigenom SV kunde öppna ett filialkontor i Visby.
Som chef för verksamheten på Gotland utsågs disponent Gunnar Stengård .-
Han kvarstod i denna befattning fram till dess han enligt ovan utnämndes
till verkst. direktör. Därefter ägnade han resten av sitt yrkesverksamma
liv åt att med framgång leda AB Speceristernas Varuinköp.

BROR ANDERSSON

Bernhard Högström, som varit ordförande i SV-styrelsen sedan år 1939,
meddelade att han vid fyllda 70 år önskade lämna ordförandeskapet och
styrelsen i samband med bolagsstämman år 1957. Han hade då i mer än
30 år varit i förtroendeställning i bolaget, varav 18 år som ordförande.

Vid styrelsens konstituering efter
bolagsstämman den 6 maj 1957,
utsågs köpmannen Bror Andersson,
Stockholm till ny ordförande för
styrelsen i SV-bolaget.
Han kom att kvarstå i detta
uppdrag fram till år 1977.

l"•. ~.J-~

-'\ .
! ~

" ,
Bror Andersson
1957 - 1977 97
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För att hugfästa minnet av de tre tidigare verkställande direktörerna,
J E Frykberg, C R Lundin och J Rudolf Liwendahl, lät styrelsen I) f/{h 1
konstnären Nils Asplund utföra porträtt i olja av var och en, för
de två förstnämnda efter fotografisk förebild, och för den sistnämnde
som en kopia av motsvarande porträtt som överlämnats från företaget till
J Rudolf Liwendahl på hans 60-årsdag. Målningarna kunde avtäckas vid en
ceremoni i maj år 1950. De var avsedda att placeras i bolagets styrelserum.
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1960 - TALET

Även årtiondet efter år 1960 präglas av motsättningarna mellan det östra
och det västra maktblocket. En följd av detta var bl a tillkomsten av Berlin
muren i augusti år 1961. Samma år omkom FN:s generalsekreterare
Dag Hammarskjöld vid en flygolycka i Kongo.

Kriget i Vietnam, som började redan år 1957, och pågick ända fram till år
1975, började som ett lokalt mellanhavande men utvecklades till en kraft
mätning mellan de stora blocken. Här var det framför allt den civila
befolkningen som åsamkades ett ofattbart lidande. USA engagerade
sig från år 1965 militärt i kriget, och mötte protester från hela världen.

Oron i Mellersta Östern fortsatte denna tid. Den resulterade så småningom
i vad som kallas sexdagarskriget år 1967. Här stod Israel ensamt mot sina
antagonister Syrien, Jordanien och Egypten, och lyckades, trots numerärt
underläge, i grund besegra de tre ländernas krigsmakter. En tid av relativt
lugn följde på detta.

President John F Kennedy mördades i Dallas år 1963. År 1968 mördades
såväl Martin Luther King som senator Robert Kennedy i USA. Den första
människan besteg månens yta den 21 juli 1969 efter färd med den
amerikanska rymdraketen Apollo II.

Vid ett möte i Stockholm år 1960 bildades" European Free Trade Associa
tion", mera känt som "Efta", där Sverige var en av de sju medlemsstaterna .
Tillkomsten av denna organisation, även kallad den yttre cirkeln, var
framför allt föranledd av den tre år tidigare formade inre cirkeln, "EG" , som
man fruktade på sikt skulle få bl a ett ekonomiskt övertag gentemot de
utanförstående länderna.

Livet i Sverige gick trots allt vidare, även om vi inte kunde undgå att
påverkas av händelserna i omvärlden. Inflationen var relativt måttlig under
flertalet år och höll sig på en ökningstakt av 2 - 4 %, med undantag för år
1965 med 5 % och år 1966 med 6,6 % . Levnadskostnadsindex för hela
årtiondet ökade med 39 %.

Det kan vara intressant att nämna något om enkronan, som infördes som
räkneenhet år 1873. Den vägde då 7,5 gram och innehöll 80 % silver, d v s
6 gram. Avsikten var att myntets metallvärde skulle vara lägre än räkne
enheten en krona. Det skulle inte löna sig att smälta ner enkronorna för att
komma åt silvret. Denna uträkning stod sig fram till år 1942. Då sänktes
silverinnehållet till 40 % eller 2,8 gram. År 1968 hade silverpriset stigit,
varför man från år 1969 beslöt ge ut enkronor utan något silver alls.
Samtidigt infördes förbud mot att smälta ner enkronor, d v s mynt präglade
före år 1969.
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Bland händelser av vikt i vårt land denna tid kan nämnas tillkomsten av
Arlanda flygplats år 1962, lag om fyra veckors semester år 1963, övergång
till högertrafik den 3 september 1967 och lanseringen av mellanölet år
1965. Svensk Bilprovning började sin verksamhet år 1964·. Essingeleden
i Stockholm invigdes år 1966. Ny affärstidslag infördes år 1967, som gav
butikerna möjlighet att hålla öppet vardagar från kl 8 till kl 20, och även på
söndagar efter dispens. Mellan SAF och LO slöts år 1966 avtal om
arbetstidsförkortning från 45 till 42,5 timmar per vecka, som successivt
skulle genomföras fram till den 1 januari 1969.

År 1960 kom systemet för allmän tilläggspension, ATP, som skulle komma
att betyda så mycket för stora skaror av människor i vårt land. ATP:s
införande hade föregåtts aven intensiv debatt med folkomröstning år
1957. Beslut i riksdagen fattades år 1958 med en rösts övervikt för
införandet, beroende på att en riksdagsman från den s k nejsidan i sista
stund gick emot sitt parti och röstade ja.

Riksbanken firade år 1968 sitt 300-årsjubileum, och instiftade "nobelpriset i
ekonomi" .

Den 1 januari 1960 infördes Allmän varuskatt på 4,2 %, år 1962 höjd till
6,4 % och 1965 till 11,1 %, vilken enbart belastade den slutliga
konsumtionen. Denna var en efterföljare till Omsättningsskatten som
infördes år 1941 och upphörde år 1946. Även den nya skatten gick i
allmänt tal under beteckningen omsättningsskatt, förkortat till oms. Den
1 januari 1969 ersattes den allmänna varuskatten med en ny typ av indirekt
skatt kallad Mervärdeskatt, moms, där skatt utgick på mervärdet i varje led
aven varas omsättning. Skattesatsen var ursprungligen 11,11 %, men
såväl skattesats som regler för tillämpning har genom åren undergått en rad
förändringar .

Även för vårt företag var 1960-talet ett innehållsrikt decennium.

Konkurrenssituationen särskilt i Stockholm blev allt mer besvärande. Nya
företag växte upp, t ex Kippler-kedjan, och andra sökte samarbete med
varandra för att få större effektivitet. Exempel på detta var de AB Manne

il Tössberg närstående Blå Fönstret-butikern som år 1962 omvandlades till
favör-kedjan med samarbete över i stort sett hela landet. Vivo-kedjan b ev

/1 år 1964 rikstäckande genom samgående med Sparqrupperi.
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Styrelsen var väl medveten om att de ändrade villkoren på marknaden
gav anledning till eftertanke. Man framförde tidigt uppfattningen att
ett ännu närmare samarbete krävdes mellan detal"- och partihandel.
BI a ansåg man att partihandeln borde medverka vid pris~ningen i
detaljhandeln.

Förtroenderåden inom SV framförde i ett gemensamt uttalande i mars
år 1960 följande synpunkter som återges i sammandrag: .

Arbetet inom förtroenderåden måste effektiviseras med intensivare
kontakt med medlemmarna . Instruktion för förtroenderåden bör bli
föremål för översyn;

Man uttalade sig för att en utbyggd gemensam annonsering snarast
skulle komma till stånd. I prisfrågor rekommenderades att ett nära
samarbete med SSLF:s distriktsorgan skulle etableras;

Man hemställde att styrelsen måtte skyndsamt verkställa utredning
om anordnandet av konsulentverksamhet för butikerna;

Styrelsen föreslogs att omedelbart låta utreda frågan om skriftliga
order.

Styrelsen tog dessa synpunkter till sig och beslöt att omgående genom
en särskild kornmitte sammansatt av fyra köpmän och tre tjänstemän
utreda dessa frågor, med tonvikt särskilt på den sista punkten, skriftliga
order .

SKRIFTLIGA ORDER

Kommitten arbetade föredömligt snabbt, och styrelsen kunde i november
år 1961, efter tillstyrkande av gemensamt förtroenderåd, besluta att införa
skriftliga order från mars månad år 1962. Detta innebar en revolution i
expedieringen av varor. Principen var att förtryckta orderlistor omfattande
c a 1.600 kolonialartiklar varje vecka sändes till butikerna, vilka hade att
själva fylla i och återsända listan till inköpscentralen, där den låg till grund
för veckans leverans. Vid inköpscentralen gjordes redigering av orderlistan
och kompletteringar kunde ske per telefon.

Det nya förfaringssättet medförde enklare, snabbare och noggrannare
defektering för medlemmen, och rationellare och effektivare utskrift av
orderna vid inköpscentralen. Ett antal av försäljningspersonalen kunde

friställas.
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Ingen behövde dock lämna företaget, utan fann i stället nya uppgifter dels
inom färskvarusektorn, dels inom konsulentverksamheten, som var under
uppbyggnad.

Systemet medförde vissa kostnader för komplettering av hålkortsutrustning
i Stockholm, och av s k Adremaplåtar vid övriga kontor. Detta var denna tid
de media där respektive vara fanns registrerad för att kunna expedieras till
butik. Vidare krävdes utbildning av den egna personalen, samt en
omfattande information till och besök hos medlemmarna.

Utvecklingen medförde att hålkortsanläggningen blev otillräcklig. År 1964
beslöt styrelsen därför om övergång till databehandling av företagets'
rutiner. Härmed kan sägas att datoriseringen av verksamheten vid SV
inleddes. Den nya tekniken medförde högre hyreskostnader för
maskinutrustningen, men mot detta stod väsentliga personalbesparingar.

Expediering av varor kom att ske genom förtryckta order under många
år framåt .

Ytterligare ett led i strävan att rationalisera varuhanteringen var de försök
med utbytbara lastbilsflak som påbörjats i Norrköping och som fortsatte i
Stockholm under slutet av 1950 och början av 1960-talen enligt ett tyskt
patent. Försöken var dock inte särskilt framgångsrika då det dels tog för
lång tid att skifta flaken, dels medförde att lastkapaciteten minskade genom
att flaken i sig var för tunga och man sålunda kunde ta mindre last. SV
fungerade som ett slags agent för den tyske patenthavaren och fick en
mindre royalty för de flak som såldes inom landet.

Användningen upphörde successivt i samband med att systemet med rull
burar infördes under första hälften av 1960-talet. Rullburarna innebar den
kanske största revolutionen någonsin när det gällde lagerhantering och
distribution av varor. I och med detta började också lossningsmöjligheterna
vid butikerna att anpassas till den nya hanteringen. SV tog här på sig
väsentliga kostnader för erforderliga ombyggnader vid butikerna.

FÖRTROENDERÅDEN

Som ett led i att få närmare kontakt mellan förtroenderåd och medlemmar,
föreslogs av köpmannen Nils Pettersson i Bergs Slussar, Östergötland,
att ett informationsmöte skulle hållas varje år, där alla medlemmar kunde
deltaga för information och diskussion om gemensamma anqel äqenheter.
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Utifrån detta förslag, vilket ju var i linje med ovan nämnda gemensamma
uttalande, och efter behandling i förtroenderåd och styrelse , fastställdes
i februari år 1962 reglerna för dessa sammankomster, vilka i stort sett
gällt fram till idag.

I korthet innebar detta följande:

Medlemmarna vid vart och ett av de fyra avdelningskontoren
bildar ett distrikt;

Varje år, om möjligt före den 15 april, kallas medlemmarna
till ett distriktsmöte av resp. förtroenderåd, vars ordförande
leder mötet;

Vid mötet lämnar kontorsledningen en redogörelse för
verksamheten vid kontoret under det gångna året. I denna
innefattas översikt beträffande resultat, omkostnader och
personalförändringar. Vidare lämnas en redogörelse för
samarbetet mellan medlemmarna och företaget, samt föreslås
åtgärder till förbättring;

Protokoll skall föras;

Mötet utser tio medlemmar inom distriktet, för att företräda
detta vid ordinarie bolagsstämma i bolaget;

Ledamöterna i"förtroenderådet förutsätts deltaga i distriktsmötet,
liksom disponenten vid kontoret och hans närmaste medarbetare,
samt en representant för specialavdelningen;

Företagsledningen avgör från fall till fall om man skall
deltaga i årsmötet. Man äger dock förelägga mötet ärenden
för att få dess uttalande.

FÖRLAGSMEDEL

Skalan för medlemsbonus gällde med vissa justeringar under hela
1960-talet. Anpassning till prisutvecklingen gjordes genom index
reglering, varvid inköpsnivåerna varje år räknades upp i förhållande
till inflationstalet.
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Förlagsmedlen hade fortfarande stor betydelse för kapitaltillgången
inom SV-bolaget. Med det omfattande investeringsprogram i såväl butiker
som egna lagercentraler man planerade, kändes det än mer angeläget att
ha tillgång till dessa medel. Förslag framlades då att bindningstiden
för förlagsmedlen skulle ökas till tio år.

Förslaget behandlades och fastställdes av styrelsen i juni och oktober
år 1965, varvid samtidigt en översyn av reglerna för medlem'marnas
förlagsmedel företogs . I stort anslöt de nya bestämmelserna till vad
som tidigare gällt, dock med några tillägg.

I sammandrag gällde följande från den 1 januari 1966:

Ä. Bonus tillföres medlemmens förlagsmedelskonto per 31 december
avseende årets inköp;

B. Ränta gottskrives likaså per 31 december. Räntan får lyftas
påföljande år;

C. Bonus avseende inköp t o m år 1964 är skall innestå i fem år.
Även ränta som inte lyfts får samma bindningstid. Utfallande
belopp skall i första hand användas för kvittning av lån eller
andra skulder till SV;

D. För bonus avseende inköp fr o m år 1965 gäller att denna, jämte
därefter ej uttagen ränta, är bunden på kontot under tio år. De
sista fem åren utgår dock en tilläggsränta på en procent per år.
I övrigt gäller samma bestämmelser som ovan;

E. Medlem som överlåter sin rörelse eller av annan anledning utträder
ur SV-organisationen är berättigad lyfta innestående förlagsmedel,
sedan eventuell avräkning enligt C skett, med 1/3 per år;

F. De som efter den 1 januari 1965 har eller får friställda förlagsmedel
är berättigade binda dessa ytterligare fem år mot tilläggsränta
enligt D ovan;

G. Bonus och räntor med ytterligare löptid fr o m år 1965 medför rätt
till betalning ur bolagets tillgångar närmast efter bolagets
övriga skulder.

Bestämmelsen under G tillkom för att klargöra att förlagsmedlen var
genom lån till företaget tillskjutet kapital. Möjligen skulle de eljest
kunna betraktas som en mellanform mellan eget och främmande kapite. ,
Detta kunde ha betydelse för en utomstående kreditbedömare .

104





Effekten av de nya reglerna kan utläsas i saldot på innestående
förlagsmedel. Vid utgången av år 1960 uppgick dessa till 8.711.000 kr.
År 1965 hade de vuxit till 11.505.000 kr, för att vid utgången av år 1969
uppgå till 21.019.000 kr. .

STUDIERESOR

Styrelsen gjorde även under detta årtionde ett flertal studieresor.
Sålunda reste man år 1960 till Tyskland, England och Holland, och
år 1962 till Tyskland. År 1966 gick färden till England och år 1969
till Italien.

STIPENDIER

Liksom under tidigare år anslog styrelsen medel för olika stipendier.
Köpmannainstitutet fick årligen 2.500 kr för att fördelas som stipendier
till elever från SV-anslutna butiker. Vidare överlämnades 5.000 kr till
Gotlands Köpmannaförbund, i samband med att detta firade sin 50-åriga
tillvaro, för att dels användas för propaganda för enskild handel, dels
utges som stipendier. Till detaljistlinjen vid Visby Yrkesskolor anslogs
ytterligare 500 kr för stipendier.

Anställda vid SV-butiker som önskade delta i en 4-månaders kurs vid
Köpmannainstitutet, gavs möjlighet att från SV låna maximalt 3.500 kr
för kursavgiften. SV-styrelsen förbehöll sig rätten att utse deltagare.

I november år 1968 beslöt styrelsen att 5.000 kr skulle överlämnas
till Livsmedelshandelns Stipendiefond.

KONSUMENTPRISER

Mot slutet av 1960-talet framfördes under hand önskemål om prissänk
ningar på en del varugrupper. Målet var att få en lägre och jämnare prisnivå.
Det fanns indikationer på att vissa konkurrenter, bl a Konsum, umgicks med
liknande planer. Det bedömdes som utomordentligt viktigt att SV kom först
med en sådan åtgärd.
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I början av år 1969 beslöt styrelsen att denna fråga skulle ofördröjl igen
utredas, och att upp till 1 milj kr skulle få disponeras för ändamålet.

Redan i juni år 1969 kunde företagsledningen presentera ett förslag till
lösning. Normtal hade utarbetats, lika för alla SV:s distributionscentraler.
Vissa varor kunde bli något dyrare, men merparten blev billigare.
Nedräkningsarbetet skulle vara klart till den 1 juli 1969, för att föras
ut till butik och konsument. Genom nedräkningsprogrammet skulle SV
komma att skapa sig ett "eget ansikte".

Kostnaden beräknades överstiga det beräknade beloppet med 200.000 kr,
och sluta på 1,2 milj kr. Hela denna kostnad skulle bäras av SV.

Styrelsen beslöt enhälligt att genomföra programmet trots den högre
kostnaden.

FILIALER

Ledare. Vissa ledareförändringar kom att ske redan år 1960 vid samtliga
kontor.

Stockholqlskontoret fick ny disponent i Lennart Samuelsson, tidigare
disponent i Linköping .

I Linkö ing utsågs disponent Östen Stymne till chef. Han kom närmast
från befattningen som chef för Visby-kontoret.

Vid kontoret i Norrköping tillträdde Arne Ericson som disponent och chef
efter Einar Broander, som övergick till annan verksamhet. Arne Ericson
hade varit försäljningschef vid kontoret i Stockholm.

Visbykontorets nye chef och diponent blev Lars Lundh, som kom från
äHärsav delningens svenska avdelning vid huvudkontoret i Stockholm.

Verksamheten på Gotland hade år 1969 bedrivits i 25 år. Detta
högtidlighölls genom en jubileumsmiddag den 9 november 1969, dit bl a
alla anställda med maka/make inbjöds.

Rörelsen vid de olika avdelningskontoren fortgick under 1960-talet
i ett allt intensivare tempo. Den ökande färskvaruhanteringen ställde
stora krav på organisationen i lokaler som inte alltid var anpassade
för denna typ av hantering. Utomordentliga insatser gjordes av företagets
yrkeskunniga personal.
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Leveranser utanför ICA. Ytterligare diskussioner uppkom i början av
1960-talet om effekterna av konkurrenslagstiftningen. Man konstaterade
härvid att SV inte kunde vä ra att leverera varor om alternativ inköps
möjJlghet saknades. Detta gällde i någon mån Ostergötland, men fram ör
allt Gotland, där ettflertal handelsföreningar redan gjorde sina inköp
genom SV och ytterligare någon torde tillkomma. Det väsentliga var att
verksamheten drevs som öppen butik. Det kunde även vara möjligt att
dessa föreningar ingick som vanliga medlemmar, då man ansåg att
ägandeförhållandet inte skulle utgöra hinder för medlemsskap. Samma
uppfattning rådde hos övriga regionföretag inom ICA.

Man diskuterade också ingående möjligheten att SV skulle bli leverantör
till detaljaffärer tillhöriga jordbrukskooperationen. Ett sådant leverans
förhåIlande bedömdes som positivt vid framtida förhandlingar. Dessutom
behövde SV omsättningen. Beslutet blev att SV skulle uppta leveranser
till Stjärnlivsbutikerna i Stockholm och Östergötland, tillhöriga f

Mjölkcentralen, samt till Odalbutikerna i Stockholm, vilka hade Slakterit
föreningen som huvudman.

Butikerna skulle enbart räknas som kunder och inte vara medlemmar.
Medlemsbonus skulle inte utgå, även om viss ersättning enligt en lägre
skala torde behöva gottgöras. Vidare fick inte ICA:s märkesvaror saluföras
och något ICA-märke skulle inte kunna anbringas på butiken.

På Gotland hade Gotlands Andelsslakteriförening nio butiker, dit man
hemställde att SV skulle vara leverantör. Styrelsen ansåg sig efter flera års
diskussion och efter tveksam tillstyrkan av sektionsstyrelsen år 1967 böra
bifalla detta, med hänvisning till vad som anges i föregående stycke.

Intensiva diskussioner fördes i början av 1960-talet om en eventuell
etablering av s k Cash and Carry-avdelning i Norrköping och Stockholm.
Erfarenheterna hos andra ICA-företag var goda. Man beslöt dock att denna
typ av verksamhet var främmande för SV:s affärside. och medförde att
arbetet för köpmannen blev splittrat. Han behövdes i butiken, och skulle
inte ta tid med att åka och hämta sina varor på ett Cash and Carrylager.

Beslutet i oktober år 1963 blev följdaktligen för SV:s del att man avstod
från denna typ av verksamhet, även om den skulle ha bidragit till ökad
förtjänst. Företagsledningen bemyndigades dock att följa utvecklingen på
marknaden.

Norrköping - Linköping. Som nämnts ovan ställde den allt mer omfattande
verksamheten stora krav på såväl personal som lokaler. Speciellt kom detta
till uttryck inom Östergötlands två lagercentraler, Norrköping och Linköping.
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För att se över de akuta problemen där, tillsattes i början av år 1965 en
särskild effektiviseringskommitte bestående av sju köpmän och tre
tjänstemän. Efter ett intensivt och snabbt arbete kunde kommitten redan i
oktober samma år presentera ett förslag till lösning av problemen .

Kommitten konstaterade, att om båda kontoren skulle fungera med
hantering av såväl färskvaror som kolonialvaror erfordrades omfattande
om- och tillbyggnader av båda fastigheterna. I stället föreslogs att man
skulle slå samman de två lagercentralerna under en förvaltning, och i
samband därmed ändra karaktären på verksamheten så att försäljning
och leverans av färskvaror och Wasabröd för hela Östergötland skulle
ske från Linköping, medan kolonialvaror och specialvaror hanterades från
Norrköping.

På detta sätt skulle erforderliga ombyggnader av lokalerna minimeras.
För Linköping beräknades kostnaden för ombyggnaden uppgå till c:a
600.000 kr jämte inventarier för 155.000 kr . I Norrköping behövde
ombyggnaden inte dra högre kostnad än 64.000 kr, vartill kom inventarier
och bilar för 252.000 kr. Den totala investeringen uppgick sålunda till
1.100.000 - 1.200.000 kr.

Lagret i Linköping var mest centralt beläget inom regionen, vilket var
positivt för färskvaruleveranserna. Det längre avståndet från Norrköping till
butikerna i södra delen av området innebar visserligen längre körtid, men
utökad kapacitet vid kontoret torde medföra att butikerna ändå skulle få
sina varor på samma tid som förut, t o m ännu tidigare.
Ändringen skulle sålunda få mycket små negativa effekter för butikerna.

Styrelsen beslöt i oktober 1965 att genomföra projektet i enlighet med
kommittens förslag. I mitten av år 1966 var den "nya" lagercentralen i full
verksamhet. Chef för den sammanslagna verksamheten blev Östen Stymne,
dittills ansvarig för kontoret i Linköping.

Som förutspåtts fungerade distributionsenheten Norrköping/Linköping
fullt tillfredställande. Butikerna fick sina varor utan förseningar, vilket var
det allra väsentligaste. Det fanns dessutom en viss reservkapacitet för ökad
omfattning av verksamheten, även om lokalerna var tungarbetade och
delvis omoderna .

Effektivitetskommitten fortsatte därför sitt arbete med uppdrag att utreda
framtidsplaneringen för distributionen i Östergötland, för att bättre kunna
fylla de ökade behoven och kraven speciellt på färskvarusidan.

Efter att ingående ha granskat prognoser om befolkningsutvecklingen,
trafikförhållanden m m för framtiden, avgav kommitten sitt utlåtande i
december år 1969.
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Man föreslog där enhälligt styrelsen att en ny distributionscentral skulle
uppföras i Linköping, och att hela verksamheten skulle koncentreras dit i en
byggnad omfattande både kolonial och färskvaror.

Linköping bedömdes som den mest centralt belägna orten med största
befolkningsunderlaget och största tillväxten. Tillkomsten av universitet
och andra lokaliseringar dit torde komma att betyda mycket.

Styrelsen fattade den 16 december 1969 beslut om att följa kommittens
rekommendation, och förlägga hela verksamheten i Östergötland till en
byggnad i Linköping. Ett markområde på 60.000 kvm hade av Linköpings
kommun reserverats för SV:s del. Resultatet av förslag och beslut kan vi
dock se först under 1970-talet.

Storhushåll. Under år 1968 gjordes vidare av disponenten Arne Ericson i
Norrköping en utredning beträffande eventuellt inrättande av avdelningar
för storhushållsförsäljning.

Denna marknad omsatte c:a 3.000 milj kr, motsvarande 18 % av den
totala livsmedelskonsumtionen, fördelat på 20.000 storköksenheter.

Då SV var s k fullsortimentsgrossist med såväl kolonial- som färskvaror
beräknades detta ge stora fördelar vid etablering i en bransch där
konkurrensen var mycket hård. Styrelsens beslut i oktober år 1968
blev att snarast upptaga denna verksamhet.

I Östergötland och på Gotland kunde detta ske som avdelningar inom
inköpscentralen, medan för Stockholm en självständig enhet skulle formas
med Arne Ericson som chef.

c W Schumacher AB. Detta bolag ägdes, som ovan nämnts, gemensamt
;X av SV-bolaget, med 1.486 aktier, och Mjölkcentralen i Stockholm, med

1.015 aktier. Schumachers hade en tid vid mitten av 1960-talet visat
mindre goda resultat. Man enades därför om att försöka finna en köpare
till bolaget, som var bättre skickad att leda verksamheten.

Ett annat storbageri i Stockholm, AB Westerdahl & Karsten, med sin
duglige ledare Erland Jarvin, uttalade intresse för att gå in som ägare. Det
bedömdes att samordningen med en större enhet skulle ge ett
kvalitetsmässigt lyft för rörelsen genom ökad volym och rationellare
hantering, samt dessutom ett bredare sortiment.

Överlåtelsen av C W Schumacher AB kunde genomföras den 30 juni 1966.
Aktiekursen bestämdes till 1.200 kr, vilket för de 2.501 aktierna innebar en
köpeskilling på 3.001.200 kr. Härav föll på SV 1.783.200 kr, och medförde
för SVen icke skattepliktig reavinst på aktierna på 1.092.000 kr.
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I överenskommelsen ingick att säljarnas förlagslån till Schumachers på
från vardera 1.050.000 kr skulle kvarstå, för att amorteras fram till den
30 september 1971. Vidare erlades en del av köpeskillingen i form
aven revers som skulle amorteras på fyra år. Säljarna behöll aktierna
som säkerhet.

LOKALITETER

Stockholm. Som nämnts ovan tecknades år 1959 tomträttsavtal avseende
fastigheten Styckmästaren 2 inom Slakthusområdet i Enskede. med adress
Hallvägen 35-37. Avsikten var att här uppföra en färskvarucentral för att
bättre kunna betjäna SV-butikerna i Stockholm. Tomtytan var 5.605 kvm,
vartill kom ytterligare 2.130 kvm, som hyrdes från staden för att användas
som lastkaj samt för parkerings- och transportytor .

Byggnaden planerades för en omsättning på c a 35 milj kr och omfattade
en totallokalyta på 10.800 kvm och en volym på 43.280 kbm .

Häri skulle i bottenplanet inrymmas dels lokaler för kött- och
charkhantering, med en separat styckningsavdelning, dels utrymmen för ost
och mejeriprodukter, samt för frukt och grönt. Vidare skulle byggas ett
frysrum på 220 kvm, för den allt större hanteringen av djupfrysta varor .
Merparten av lagerlokalerna var kylda utrymmen, vilket ställde vissa krav på
isolering av bl a ytterväggar.

Källare med garage och arkiv samt maskinrum för kyla och värme tillhörde.
I ett övre plan placerades kontorslokalerna på c a 1.700 kvm, varav hälften
var avsedda för uthyrning.

Som byggnadsentrepenör antogs bygg n ing Erland och Reinhold
Gustafsson. Byggstart kunde ske i maj år 1961. Taklagsfest avhölls i
november samma år. Den nya färskvarucentralen kunde börja tas i bruk i
augusti år 1962. Kostnaden för byggnaden uppgick till 7.7 milj kr, vartill
kom inredning och annan utrustning för 0,9 milj kr. Den totala investeringen
blev sålunda 8.6 milj kr.
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Hyresgäst för en del av
kontoret blev Televerket,
som band sig för 831 kvm
med en hyra på 100 kr per
kvm, eller 83.100 kr.
Vidare disponerade verket
181 kvm i källaren il 50 kr
per kvm, eller 9.050 kr.

En omfattande introduktion
till medlemmar, press och
allmänhet genomfördes.
BI a utgavs den 4 oktober
1962 ett extranummer av
ICA-Kuriren, som utdelades
till 374.000 hushåll
i Stockholm. Åtta special
sidor behandlade färsk
varucentralen. Kostnaden
för detta beräknades till
40.000 kr för SV.

~I~
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Färskvarucentralen i Enskede

Finansiering av byggnadskostnaderna kunde ske genom lån hos dels
Försäkringsbolaget Thule på 3 milj kr, dels KPK på 1 milj kr. Resterande
belopp kunde bolaget självt tillskjuta.

Genom den nya färskvarucentralen kunde en avlastning ske från den hårt
utnyttjade anläggningen vid Lindhagensgatan. Denna fastighet började dock
bli hårt sliten, trots kontinuerligt underhåll, och varuhanteringen där var
orationell och kostnadskrävande. Den måste sålunda under år 1964
repareras till en kostnad av c:a 300.000 kr. En ombyggnad var svår att
genomföra då det var oklart hur den omgivande gatumarken skulle
disponeras i framtiden.

Ett alternativ var därför att söka någon annan lösning. När så Stockholms
Stad flyttade partihallsverksamheten från Klaraområdet ut till Årsta,
anmälde även SV-bolaget sitt intresse hos Parti- och Saluhallsstyrelsen för
att få disponera tomtmark i det nya området, Årsta Partihallar. Saluhalls
styreisen var positiv till bolagets framställan, oc I o o er år 1965 kunde
man teckna tomträttsavtal gällande tomten Frukthallen 3 med adress
Partihandlarvägen 47 i detta område. Tomtarealen var 19.700 kvm och
avgälden bestämdes till 12:25 kr per kvm, vartill kom att SV fick påta sig
vissa markplaneringskostnader. Vidare fick SV-bolaget också option på en
intilliggande tomt.
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Till huvudentrepenör utsågs Sentab AB. Bygget kunde påbörjas i augusti år
1966, sedan grundläggningsarbetena avslutats. Byggnaden omfattade en
total våningsyta på 19.800 kvm, fördelade på källare 3.700 kvm, botten
våning 12.000 kvm, kontorsentresol 1.700 kvm och kontor i två våningar
på sammanlagt 2.400 kvm.
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Nya anläggningen
i Årsta Partihallar, Årsta 1

Byggnadsvolymen angavs till 118.000 kbm. Till den nya byggnaden skulle
överflyttas all verksamhet vid fastigheten Lindhagensgatan jämte frukt- och
grönsaksavdelningen från Färskvarucentralen. Där inrymdes sålunda lager
för kolonial, bröd, drycker och specialvaror. Vidare fanns utställningslokaler
samt två bostadslägenheter. Kontorsdelen delades mellan Stockholms
kontoret och Huvudkontoret. Den stora nyheten när det gällde varuhante
ringen, var att artiklarna i koloniallagret för första gången kunde placeras
helt i varunummerordning . Detta tack vare de datamässiga rutinerna.

Produktionskostnaden för den nya fastigheten uppgick till 17,6 milj kr.
Finansieringen löstes genom lån hos Lantbrukskredit på 11,1 milj kr.
Resterande del lyckades bolaget klara av egna medel.

Inflyttning i lokalerna kunde ske den 8 - 10 mars 1968. Invigning av den
nya anläggningen förrättades av borgarrådet Gösta Agrenius den 28 april
1968. Samtidigt genomfördes en information genom annonser riktad till
allmänheten. För medlemmarna anordnades särskilda visningar.

Fastigheten Paradiset 26 vid Lindhagensgatan, som nu var tom, försökte
man finna en köpare till, utan att lyckas. I stället valde bolaget att hyra ut
en del av kontoret till dels AB Henning Persson /Hennes/ , och dels
Parfumeri Francais. Kontrakten löpte över sju år. Vidare placerades den nya
storhushållshanteringen i fastigheten, där avdelningen fick disponera ,,:a
4.000 kvm. Visserligen var detta i mesta laget, men man räknade med att
storhushåll ganska snart skulle växa in i de nya lokalerna .

112





Färskvarucentralen i Enskede fick, när Årstafastigheten togs i bruk,
möjlighet att även nyttja det gamla fruktlagret. Detta var synnerligen
välkommet, då fryskapaciteten var helt otillräcklig. Man gjorde därför en
utbyggnad av frysrummet från 200 kvm till 1.080 kvm. Kostnaden för
detta uppgick till 2,3 milj kr.

Östergötland. Som nämnts ovan slogs de två kontoren i Norrköping och II
Linköping samman till en enhet. Viss ombyggnad av fastigheterna gjordes,
framför allt i Linköping, där anpassning till färskvaruhantering måste ske.

I Linköping gavs också möjlighet att förvärva den intill vår fastighet belägna
tomten, Ackordet nr 9, omfattande 16.190 kvm. Köpeavtal upprättades i
mitten av år 1965. Säljare var Kooperativa Förbundet, och köpeskillinqen
uppgick till 550.000 kr.

I Norrköping var bolaget fortfarande ägare till fastigheterna Spinnhuset nr 5
och 6 A + 6 B vid Slottsgatan 71, där tidigare kontor och lager varit
inrymda. Fastigheterna var i sin helhet uthyrda. Norrköpings stad visade
intresse för att förvärva dessa fastigheter. Köpeavtal kunde undertecknas i
september år 1961, där staden för en köpeskilling på 750.000 kr övertog
fastigheterna.

Gotland. I Visby hade redan år 1959 avtal träffats med staden om upp
låtelse av tomt, Kasernen nr 3, för ny lagercentral i anslutning till hamn
området. Förseningar i stadsplanearbetet i kombination med brist på
arbetskraft, gjorde att arbetet inte kunde påbörjas förrän i oktober år 1962.
Entrepenör var Byggnadsprodukter i Visby AB. För installation av kyl
utrustning svarade Stal AB. Den totala produktionskostnaden uppgick till
2,6 milj kr.

Utrymmena var dock otillräckliga för en styckningsavdelning, varför avtal
träffades med Gotlands Andelsslakteriförening om leverans till butikerna
av styckade varor.

Byggnaden var klar för inflyttning den 1 april 1964, och invigningen gick
av stapeln den 19 april 1964.

Det kan nämnas att upplåtelsen av denna tomt innebar att Visby Tennis
klubb blev utan sin bana. SV anslog då 5.000 kr till klubben som bidrag
till anläggandet av ny tennisbana. Detta betraktades som god p r.

Befintliga lager- och kontorsfastigheter såldes. Kontorsfastigheten vid
Hästgatan 4 till privatperson, och lagermagasinen till Visby stad.
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Under 1960-talet hade sålunda förnyelse skett av alla fastigheterna vid 
bolagets inköpscentraler. 

Stockholm: nya fastigheter, Färskvarucentralen år 1962; 
Årsta år 1968. 

Visby: ny fastighet år 1964. 
Östergötland: fastigheten i Norrköping omprofilerad för enbart 

torra varor, 
fastigheten i Linköping anpassad för enbart 
färskvaruhantering. 

Styrelsen beslöt att från den 15 juni 1962 samtliga fastigheter skulle 
sammanföras under huvudkontoret i Stockholm. Som ansvarig där utsågs 
ingenjör Fritz Eriksson. 

B U T I K E R 

Bevakning av nya butikslägen pågick intensivt under 1960-talet. Allt fler 
aktörer opererade på marknaden, vilket ökade konkurrensen om 
nyetableringarna. Självbetjäningsidén hade nu helt slagit igenom och de 
kvarvarande manuella butikerna byggdes om i ökad takt. 

Etableringarna gick denna tid också mot allt större enheter. Stormarknader 
och varuhus var tidens lösen, gärna etablerade utkanten på de större 
städerna eller i nybyggda stadsdelar. Från SV:s sida arbetades träget med 
försöka få sin del av kakan. De ifrågasatta etableringarna som omnämns var 
flera. I bl a Skärholmen i Stockholm planerades ett varuhus på c a 6.000 
kvm, där SV var stark kandidat. Under loppets gång blev dock 
förutsättningarna ändrade, med placering av butiken utanför själva 
centrumområdet och minskning av ytorna. Kvar blev en stor butik för 
livsmedel, som tillföll SV. 

Ett varuhus - stormarknad vid Kungens Kurva var under diskussion redan 
år 1963 med SV som en av parterna. 

Likaså i anslutning till Nynäsvägen vid Länna-Drevviken fanns avsatt ett 
område för eventuell stormarknad. Markägare var dels Huddinge kommun, 
dels ett antal privata personer. Flera intressenter hade anmält sig även 
till denna etablering i slutet av år 1968. Förhandlingarna fortgick in på 
1970-talet utan att någon lösning kunde komma till stånd, trots att 
Byggnadsfirman Anders Diös, med vilken SV hade gamla goda kontakter, 
hade option på exploateringen av marken. 
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I Norrköping skissade kommunen alternativa möjligheter till förläggning av
storbutik, dels vid norra utfarten, där Wessels tillsammans med Caltex ville
etablera sig, dels vid södra utfarten, där SV vid Himmelstalund i samarbete
med Mobiloil anmält sitt intresse. Samtidigt hade Konsum 'sin lagercentral
vid norra utfarten, och ansåg sig ha en viss prioritet. Kommunen avvisade
alla propåer, och menade att parterna inbördes måste komma överens,
innan vidare förhandlingar kunde ske.

I flera av dessa fall kom också en ny aspekt in i bilden . Kommunerna, som
i grunden var positiva till denna typ av etableringar, värnade också om den
handel man redan hade, och fruktade att en s k extern storetablering skulle
starkt försämra närservicen för kommuninnevånarna, vilket medförde att
en del av dessa tänkta etableringar gick om intet.

Faktum kvarstår, att för SV:s del kunde planerna på en stormarknad inte
genomföras under denna tid .

Som nämnts ovan fortgick nyetableringsverksamheten för konventionella
butiker med oförminskad styrka. Det kan nämnas att nytillkomna butiker
under år 1960 utgjorde 13 st, under år 1965 12 st och under år 1969 9 st.
Självfallet kom också en del av de äldre butikerna att slås ut dels på
grund av bristande lönsamhet, dels i samband med nyetableringar. Enbart
under år 1969 var avgången av medlemsbutiker 38 st. Saneringen i
butiksbeståndet innebar i realiteten en nettominskning av antalet, även
om omsättningen i butikerna hela tiden ökade. Antalet butiker uppgick
vid utgången av år 1965 till 632 st med en försäljning inkl omsättnings
skatt på 496,5 milj kr. Vid utgången av år 1969 hade antalet minskat till
504 butiker, medan omsättningen inkl skatt ökat till 702,6 milj kr.

En viss ersättning till SV, s k etableringsavgift, debiterades för nya
butiker. Denna utgick till en början med 15 kr per kvm butiksyta, men
ändrades år 1965 ICA-mässigt till 4.000 kr upp till 500 kvm, och 5.000 kr
för butiksyta över 500 kvm.

Under år 1967 påbörjades under stor sekretess förhandlingar med Norr
malms Livsmedel AB om förvärv av i detta bolag ingående butiksbestånd
omfattande 25 st livsmedelsbutiker över hela Storstockholm. Arbetsnamnet
vid behandlingen var "Citybutikerna" . Det bedömdes att dessa butiker
skulle utgöra ett ytterst välkommet tillskott för verksamheten i Stockholm.
Ägarna önskade dock att en köpare även skulle överta bolagets charkuteri
fabrik, vilket inte ingick i SV:s planer. Det är möjligt att man ändå hade
kunnat hitta en lösning, om inte en köpare till hela förataget uppträtt på
scenen. I oktober år 1968 såldes Norrmalms Livsmedel AB till Sten Pagmar,
tidigare VD för Semper AB. Förnyade kontakter togs med honom från SV,
men detta ledde inte till något resultat förrän i början av 1970-talet.
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Mera om detta nedan.

Från år 1962 infördes i yrkesregistret till telefonkatalogerna inom SV:s
område alla ICA-butiker under gemensam rubrik. SV-bolaget svarade för
kostnaden.

Att ICA-handlarna var ett självständigt släkte, som ibland gick sina egna
vägar, besannades då och då. .

o

I Akersberga fanns en till Hakonbolaget AB ansluten medlem vid namn
Edward Jansson AB. Bolaget hade i början av år 1967 hemställt att bli
överfört till SV för sina inköp, då detta var naturligare bl a med hänsyn
till tidningsspridningsområdena. ICA-annonsen infördes ju i huvudstads
tidningarna, varför en samordning med SV ansågs erforderlig. Något svar
på denna begäran fick man aldrig . Butiken var strategiskt viktig, då den
var belägen mitt i Åkersberga, där en blivande centrumanläggning plane
rades. Bolaget ägde också den tomtmark där butiken låg.

Samtidigt fanns också andra intressenter som ville etablera en butik
på platsen. En av konkurrenterna, AB Kipplers, hade sedan en tid, i
samarbete med byggnadsföretaget John Mattsson AB, systematiskt köpt
tillgänglig mark vid den blivande centrumanläggningen, och ägde det
mesta av tomtmarken runt ICA-butiken. Självfallet vände man sig också
till Edward Jansson AB med erbjudande att förvärva även detta företag.

Det skall väl också nämnas att kommunledningen hade ett mycket stort
intresse av att centrumutbyggnaden skulle komma till stånd, och därför
var en tillskyndare av de markförvärv som gjordes.
Detta speciellt som kommunen inte behövde släppa till några pengar för
utbyggnaden. En viss påverkan från ansvariga personer i kommunen kan
förnimmas i att AB Kipplers kunde träffa avtal om köp av Edward Jansson
AB i Åkersberga i september år 1968. Helt visst ett streck i räkningen för
såväl Hakon som SV, där man väl inte haft en tanke på en sådan utgång .

En bra ICA-butik med goda framtidutsikter hade sålunda försvunnit ur
gemenskapen. Butiken stängdes omgående och befintliga byggnader revs,
då man räknade med att komma igång med centrumbygget omedelbart.
Genom en något valhänt hantering från kommunens sida, blev dock
planerna gång på gång försenade, varför AB Kipplers uppförde en stor
provisorisk butik på platsen, som togs i bruk hösten år 1969. Ett stort
kundunderlag fanns ju, och man ville inte lämna kooperationen helt fritt
spelrum. Centrumanläggningen stod i själva verket inte klar förrän år 1976.
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REKLAM OCH VARUSORTIMENT

GEMENSAM ANNONSERING

Under de första årtiondena av SV:s tillvaro hade man haft en förhållandevis
blygsam annonsering i dagspressen. Huvudsakligen hade denna bestått i
mer generell reklam för de egna märkesvarorna utan direkt anknvtninq till
butikerna. Tanken hade dock funnits ganska länge att det borde finnas
någon form av gemensam annonsering för alla butikerna. Vissa försök hade
också gjorts. Då man ansåg att även konsumentpriser måste ingå i en
sådan annons, uppstod problem, särskilt efter införandet av den nya
omsättningsskatten, då prissättningen i butikerna var mycket varierande, i
all synnerhet för butikerna i Östergötland.

Många butiker tillämQ.9de fortfarande återbäring till konsument, varvid priset
i vissa fall ang~ brutto utan att återbäringen avräknats, meaan i andra fall
nettopris tillämpades efter det att återbäringen avdragits. Motsvarande
gällde för omsättningsskatten, där priset angavs ibland inklusive och ibland
exklusive denna skatt.

De konkurrerande flerbutiksföretagen tillämpade konsekvent nettopriser
med omsättningsskatten inräknad. Det visade sig svårt inom SV att enas
om en enhetlig prissättning. Efter omröstning bland medlemmarna i mars år
1962, bestämdes dock att för medlemmarna vid Norrköpingskontoret skulle
konsumentriktpriset anges netto exklusive såväl återbäring som
omsättningsskatt, medan för Linköpingskontoret gällde ett pris med
återbärningen frånräknad men med omsättningsskatten inräknad .

Dessa priser skulle anges på följesedeln som medföljde varorna till
butikerna.

För Stockholmskontoret angavs i huvudsak konsumentriktpriset på samma
sätt som för Linköping utan återbäring men inklusive omsättningsskatt.

Då man nu hade någorlunda enhetliga priser hade frågan om gemensam
annons kommit ett långt steg mot sitt förverkligande . '

Efter diskussion och tillstyrkande vid sektionsmötena i mars år 1963 kunde
så den första reklam- och annonsbudgeten fastställas. Den hade utarbetats
aven särskild reklarnkornmitte bestående av sex köpmän, Leif Edenfeldt,
Sture Fröberg, P. Lötstedt, Harry Johansson, C. G. Franson och Bengt
Hellberg, samt två tjänstemän, Lennart Samuelsson och Bertil Lundberg. De
riktlinjer och ideer som framfördes där skulle tillämpas under en testperiod
för senare utvärdering.

117





Annonsering skulle ske i de stora dagstidningarna, i Stockholm 3 st, i
Norrköping 2 st, i Linköping 3 st och i Visby 3 st. För Stockholms del
planerades dels 5 st helsidesannonser, dels 40 st 5-spaltannonser och
dessutom 10 st punktannonser . För övriga kontor gällde 45 st 2-spalt
annonser och 15 st punktannonser. Annonsering skulle sålunda ske under
45 veckor. Strävan skulle vara, att, i möjlig utsräckning, ha samma varor
för de olika distrikten. Medlemmarna var skyldiga att hålla anqivna
konsumentpriser .

Kostnaden för annonseringen, där då också ingick uppföljningsmaterial,
beräknades för år 1963 till 588.000 kr, efter avdrag för fabrikantersättning
på 227.000 kr. Av detta skulle butikerna betala 281.000 kr i förhållande
till omsättningen, och resten föll på SV. Vissa undantag skulle göras för
lanthandel och rena sommarbutiker.

Utvärdering och revidering av veckoannonseringen gjordes under år 1967.
Nya riktlinjer fastställdes därefter att gälla från år 1968. Dessa anslöt
i stort till qrundiden, men vissa förtydliganden infördes . Man bestämde
sålunda att

Högst fem artiklar fick räknas ner utöver färskvaror. Målsättning att
dessa fem artiklar var de samma på alla distrikt, med lokal anpassning;

Medlemmarnas prisombud bestämde annonspriserna;

Priserna borde gälla :
Färskvaror och bröd under torsdag - lördag
Kolonial, drycker, djupfryst under torsdag - tisdag;

Annonserna skulle i största möjliga mån innehålla samma varor samma
annonsvecka på alla distrikt. Detta för att få större slagkraft och
vinna samordningseffekter;

Prisblad omfattande veckans annonsvaror utsändes från SV, och skulle
finnas i varje kassa.

Till viss del tillämpas dessa reviderade riktlinjer fortfarande.
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VARUHANTERING

~dade_s allt mer, speciellt genom tillväxten av.färs varu\! .!:lantenngen. Beträffande de egna märkesvarorna, framhölls, vid ett flertal
. tillfällen, det ange agna I att essa enbart ör ehölls ICA-butikerna och inte

under några omständigheter skulle kunna återfinnas hos någon av
konkurrenterna. Detta har ju också varit den linje man följt genom åren.

Kafferosteriet hade stora framgångar i början av årtiondet. År 1960
beslöts att kapaciteten måste utökas genom att utrustningen för packning
av kaffe, den s k vac-maskinen, skulle byggas om för en kostnad av
185.000 kr. Vidare måste nya vågar anskaffas för 40.000 kr.

I mars år 1965 beslöts att på konsumentförpackningarna i butik skulle
finnas angivet sista försäljningsdag.

När det vidare gällde fabrikanternas försäljning direkt till medlemmarnas
butiker, efterlystes regler för ett gemensamt uppträdande, vilket borde
diskuteras i ICA:s Förvaltningsråd.

ÖVRIGT

Som ett led i SV-bolagets utåtriktade profilering fortsatte man även
under 1960-talet att samarbeta med SSLF vid husmorsaftnar. SV anslog
fortfarande 125 kr per gång vid dessa arrange~ang.Önskemålet var att
ICA-Kuriren delades ut och att man bjöd på Luxus-kaffe.
År 1966 omvandlades detta bidrag till ett årligt anslag på 2.000 kr.

Från Gotlands Speceri- och Lanthandlareförening gjordes år 1960 en
hemställan att SV skulle lämna ett bidrag på 9.000 kr per år för att
inrätta en tjänst som konsulent för Gotlands-handlarna. Motsvarande
belopp skulle man erhålla från Sveriges Speceri- och Lanthandlareförbund.
Detta var i linje med SV:s intentioner att bedriva konsulentverksamhet,
vilket gjorde att bidraget beviljades. Även om bidraget omprövades årligen,
kom det att utgå under hela 1960-talet.

Till färskvarukonsulent i Östergötland anslogs 3.000 kr per år under
tre år från år 1961 efter hemställan från Östergötlands Speceri- och
Livsmedelshandlareförening.
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SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA 

I C A - F Ö R B U N D E T 

Det ICA-mässiga samarbetet intensifierades och knöts mera samman under 
denna period. 

De gemensamma förhållandena reglerades genom stadgarna för ICA-för-
bundet. Här angavs bl a, i den version av stadgarna som gällde i början 
av 1960-talet, att mejdlemsskapet var indirekt, d v s gick via någon av 
inköpscentralerna. Det beslutande organet var Fullmäktige, som samman
trädde vart annat år. Den löpande verksamheten handhades av Förvalt
ningsrådet, som var underställt Fullmäktige, och sammanträdde minst två 
gånger per år. 

Stadgarna blev föremål för flera revisioner. Ett sådant tillfälle var ICA-
kongressen i Visby år 1 9 6 1 . Man hade där behandlat förslag som skulle 
ge förvaltningsrådet en starkare ställning. Dessutom ville man mera fram
häva ICA-kedjan som ett begrepp för detaljhandeln. Vidare behandlades 
nya bestämmelser om villkor för medlemsskap. 

Vid en extra kongress i Göteborg den 24-25 september 1962 antogs så 
helt nya stadgar för ICA-förbundet. 

Stadgarna byggde delvis på tidigare formuleringar, men innehöll också flera 
nyheter. De väsentligaste av dessa var: 

A. Gemensamt märke för alla inköpscentraler och butiker skulle utformas; 

B. Medlem skulle vara skyldig inneha aktier i sin inköpscentral för 
minst 1.000 kr; 

V 

C. Bolagsordningarna för resp. inköpscentraler skulle ändras, så att det 
klart framgick, att bolaget utgjorde ett till ICA anslutet företag, 
som följaktligen hade att följa ICA:s bestämmelser; 

D. I styrelsen för resp. inköpscentral skulle obligatoriskt ingå verkst 
direktören som ordinarie ledamot, med dennes ställföreträdare som 
suppleant. 

Vidare beslöts att medlemsskap för framtiden skulle knytas till ICA-för
bundet direkt, och inte till inköpscentral eller någon denna närstående 

^-förening. En särskild medlemsbok skulle utfärdas för varje med lem^ 
praktiken innebar detta, att Föreningen Speceristernas Varuinköp u p a inte 
längre hade någon funktion. Varje medlem skulle erlägga en årsavgift till 
ICA-förbundet på 10 kr via sin inköpscentral. 
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Förhållandet mellan ICA-förbundet och dess medlemmar skulle utformas
genom en ny regelsamling benämnd ICA-stadgan .

Kongressbeslutet redovisades för och godkändes av de olika regionala
styrelserna, samt sändes på remiss till sektionsstyrelserna för att
behandlas på sektionsmöten. Mottagandet var övervägande positivt, och
innebar att de föreslagna ändringarna kunde genomföras. Genom att
medlemsskapet knöts direkt till ICA-förbundet, medförde detta att sektio
nerna med sina sektionsstyrelser, organisatoriskt hamnade direkt under
ICA-förbundet, även om i praktiken det närmaste samarbetet kom att
knytas till regionföretag och lagercentral.

ICA-stadgan var klar i början av år 1 96~ en har, självfallet efter
ändringar och anpassningar genom åren, varit det regelverk som gällt
allt sedan dess. En särskild informationsbroschyr om stadgan sändes
samtidigt till medlemmarna.

Det nya ICA-emblemet fastställdes
av ICA-Förbundets Förvaltningsråd
i början av år J 964 och fick
vidstående välkända utseende.
Märket har allt sedan dess gällt
som den samlande symbolen för
ICA-rörelsen.

ICA
Samverkan mellan inköpacentraleena.och ICA-förbundet samt vad som
betecknades som centralor anet, d v s Inköpscentralernas AB ICA, reglera 
des genom ett konsortialavtal. Malet även för detta var att, även om varje
enhet var fristående, befästa in' rycKet av att ICA-kedjan var en ekonomisk
och a mrnistratlv enhet.

-
I detta avtal bestämdes att den centrala organisationen skulle byggas ut,
och att vissa gemensamma funktioner skulle handläggas av denna.

Konsortialavtalet stipulerade även , att, för att ge centralorganet erforder
liga ekonomiska resurser, under första halvåret år 1964 skulle genomföras
en nyemission i Inköpscentralernas AB ICA. Det tillförda kapitalet uppgick
till 2 milj kr, varav SV hade att svara för 325.000 kr.

Det kan i detta sammanhang nämnas att Gustaf Kollberg, som under en
följd av år varit verkst direktör i ICA-förbundet och Inköpscentralernas
AB ICA, efter inträdd pensionsålder lämnade sin befattning vid utgången
av år 1962. Han hade haft stor del i ICA-rörelsens utveckling.

Till hans efterträdare utsågs Stig Svensson fr o m år 1963. Denne hade dit
tills varit verkst direktör i Hakonbolaget AB och ordförande i ICA-styrelsen.
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KAFFEROSTERI

I konsortialavtalet ingick som ett moment att frågan om ett gemensamt
kafferosteri snarast skulle utredas. Konkurrenssituationen inom denna
bransch blev allt mer besvärande och ledde till drift i större skala .

Ett förslag om gemensamt kafferosteri framlades i oktober år 1965 inför
SV:s styrelse, och blev föremål för ingående diskussion. '

Tanken var att rosteriet skulle drivas i ett särskilt bolag. Detta skulle
överta såväl Hakons som SV:s rosterier. Verksamheten skulle förläggas till
Västerås, och drivas i de lokaler där Hakonrosteriet haft sin tillverkning.
SV:s rosteri skulle i samband härmed nedläggas. ,
Fördelningen av aktiekapitalet i det nya rosteribolaget skulle vara: Hakon 50
%, Eol och SV 20 % vardera och Inköpscentralernas AB ICA 10 %.

SV:s styrelse hade inget att invända utan accepterade förslaget.

Det nya rosteribolaget fick namnet "ICA Rosteri AB", och började sin verk- )
samhet den 1 januari 1967. Aktiekapitalet uppgick till 4 milj kr, varav SV
enligt ovanstående premisser tecknade 800.000 kr. Ordförande i styrelsen
blev Carl-Haken Svensson , och som chef för rörelsen utsågs Ragnar Aller.
Det uttalades också att man skulle eftersträva att ägandet av rosteri bolaget
efter tre år skulle helt övergå till centrala ICA.

Rosteribolaget skulle vidare stå utanför kafferosteriföreningen, för att
kunna bedriva en självständig prispolitik.

SV:s rosteri avvecklades i november år 1966. Befintlig personal fann nya
arbetsuppgifter genom omplacering i den övriga verksamheten. Vissa av
inventarierna kunde säljas, och inbringade 200.000 kr. Nedläggningen kom
egentligen ganska lämpligt, då planeringen av Årstaanläggningen pågick,
och det torde ha vållat vissa svårigheter att inrymma även ett kaffe-
rosteri där.

KONDITIONER TILL LEVERANTÖRERNA

Som ett led i ICA-samarbetet enades man om att från 1 januari 1967
tillämpa enhetliga betalningskonditioner gentemot leverantörerna.
I en gemensam skrivelse från de fyra regionbolagen fastslogs att för
s k 1O-dagarsfakturor skulle följande gälla
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den 5 : e betalades fakturor daterade
den 1 5 :e" "
den 25:e

15 : e - 24:e i f ö r egå ende månad
2 5:e f ö r eg mån - 4 :e i bet mån

5 : e - 14:e i samma månad

Fakturor med andra konditioner än 10 dagar, reglerades den betalnings
dag som inföll närmast efter förfallodagen.

Regler om enhetliga konditioner till leverantörerna har gällt därefter under
alla år, med den skillnaden dock att tiden för betaln ing vtterliqare
skjutits fram. Även om vissa protester förekommit, har i det övervägande
flertalet fall villkoren accepterats , med ytterst få undantag.

ICA-KURIREN

Tidningen ICA-Kuriren visade fortsatta framgångar. Upplagan år 1960
var 706.000 exemplar, för att år 1965 ha ökat till 710.000 exemplar
och år 1969 till 720.000 exemplar. Samtidigt hade andra veckotidningar
svårigheter med vikande upplagesiffror. Så t ex måste ASK-bolagens
tidning " Triv sel" , med liknande uppläggning som ICA-Kuriren , läggas ner
v id utgången av år 1960.

GRÄNSDRAGNING

Under flera år hade förts samtal mellan SV och Hakonbolaget för att
få till stånd en överenskommelse gränsdragning när det gäller bevakning
av nyetableringar och leveranser till befintliga butiker . Vid en samman
komst i Västerås i november år 1963, där företagsledningarna för de båda
bolagen var närvarande, kunde man dra upp riktlinjer för det fortsatta
samarbetet och bestämma hur gränserna skulle läggas.

o

PERSONALFRAGOR

PENSIONERING

Som nämnts ovan började det nya ATP-systemet att tillämpas från den
1 januari 1960. I anslutning till detta träffades mellan arbetsmarknadens
parter HAG och HTF ett avtal benämnt " Rekommendation i pensions
frågan " .
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Avsikten med detta var att tillförsäkra tjänstemännen pensionsförmåner
som kompletterade ATP-pensionen. SV anslöt sig redan från början t ill
denna rekommendation. I samband med övergången utgick t ill
tjänstemännen för år 1960 utöver den vanliga lönejusteringen ett särskilt
lönetillägg, som för SV:s del blev 5,92 % .

Den nya pensionsplanen, kanske mera känd under beteckningen ITP-planen ,
innebar väsentligt förbättrade pensionsvillkor . Förutsättning för full pension
var en pensionsgrundande tjänstetid på 360 månader d v s 30 år.
Ålderspensionen utgick från 65 års ålder för man och 60 år för kvinna.
Pensionens storlek var, räknat på s k pensionsmedförande lön , v ilket
innebar lön upp till 15 x basbeloppet vid årets ingång,

före 67 års ålder för lön upp till 7,5 x basbeloppet 65 % av
lönen
efter 67 år då ATP och folkpension började utgå 10 % av
l ö n e n
för lönede lar över 7,5 basbelopp 32, 5 % av
l ö n e n

I enl ighet med avtalet bildade SV år 1961 en särskild pensionsstiftelse
för tryggande av de kompletterande pensionsförmånerna åt tjänstemännen.
Samtidigt anslöts företaget till Pensionsregistreringsinstitutet, PRI, och
Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, FPG, vilket var en förutsättning för att
stiftelsens kapital skulle få kvarstanna i bolaget. Kap italet i st iftelsen kunde
då utgöra en reversfordran på bolaget . Stadgar för stiftelsen antogs av SV:s
styrelse i mars år 1961, och styrelse för stiftelsen utsågs. I denna ingick
fyra representanter från företaget och en ledamot utsedd av de anställda .
Denne blev konsulenten Harry Boström, Stockholm, ans tälld alltsedan
starten år 1922..

Bolaget avsatte redan i 1960 års bokslut 189.553 kr till den nya stiftelsen.

Den gamla pensionsstiftelsen från år 1938, upphörde att lämna nya ut
fästelser i och med tillkomsten av ATP-systemet och den nya pensions
stiftelsen. Stiftelsen som sådan fanns ju kvar, men de individuella
kapitalvärdena avseende utfästa men icke utgående pensioner ersattes med
fribrev. Hänsyn till fr ibrevsvärdena togs vid bestämmandet av pensionerna
i den nya stiftelsen.

Inga ytterligare avsättningar gjordes till den gamla stiftelsen, men det var
dock angeläget att den försäkringstekniskt beräknade pensionsreserven
stämde överens med stiftelsekapitalet. Om så inte var f allet måste justering
ske. Pensionsreserven var per 31 december 1959 3 .335.306 kr, medan
kapitalet uppgick till 3.202.915 kr. Mellanskillnaden tillsköts då från
bolaget.
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Utgående pensioner ur den gamla stiftelsen hade med tiden blivit något
urholkade genom inflationen . Styrelsen beslöt därför att för år 1963 skulle
utgå ett tillägg till utgående pensioner på 20 %. För kommande år beslöts
att tillägg skulle utgå efter samma normer som tillämpades av SPP, vilket
för exempelvis år 1965 innebar att pensioner som börjat utgå år 1963 eller
tidigare ökade med 7 %, medan pensioner fr o m år 1964 fick ett tillägg på
4 %. Principen att beräkna pensionstilläggen på detta sätt har bibehållits
genom alla år. '

För lagerarbetare och chaufförer hade SV-bolaget år 1956 lämnat vissa
utfästelser om tilläggspensioner med 1.500 kr per år till gifta och 1.000 kr
till ogifta medarbetare. Fullt tillägg förutsatte 30 års tjänst. Då pension
frågan nu genom ATP-systemet fått en lösning, beslöts att dessa
utfästelser skulle upphöra när det gällde nytillkommande pensionärer.

ATP-pensionerna började utgå från år 1963. Dessa pensioner var till en
början, genom den korta intjänandetiden, förhållandevis låga. För lager-
och chaufförsanställda som nådde pensionsåiden, 67 år, under tiden åren
1963 - 1965, bestämdes därför ett extra årligt tillägg till utfästelsen enligt
ovan på 900 kr vid avgång år 1963, 600 kr vid avgång år 1964 och 300 kr
vid avgång år 1965. Tillägget gällde för all framtid, och ingen skillnad
gjordes mellan gift och ogift. För fullt tillägg måste anställningen även här
ha varat i 30 år.

Folkpensionen undergick visserligen en successiv ökning fram till år 1968,
men det ansågs ändå skäligt att från bolaget kompensera de låga pensio
nerna till lager- och chaufförspersonalen genom ett tidsbegränsat tillägg
fram till år 1968. Totalt berördes tio personer av detta, alla födda i slutet
av 1890-talet. Bidragen utgick med kontanta belopp per år varierande från
1.000 kr för den som pensionerades åren 1963 - 1964, till 200 kr för den
som avgick åren 1967 - 1968.

År 1968 antogs så en ny lag, enligt vilken pensionsstiftelser skulle
avvecklas från den 1 mars 1968, och i stället ersättas med ett konto,
"Avsatt till pensioner", och med motsvarande rubrik i balansräkningen.
Åtskillnad gjordes dock i SV:s balansräkning mellan PRI-pensioner och
Övriga pensioner. Dessa rubriker har återfunnits i årsredovisningarna
alltsedan dess.
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KAPITAL OCH EKONOMI

SV-AKTIER

Av SV:s aktiekapital på 5.600.000 kr konstaterades år 1968, att aktiva
medlemmar en ast disponerade 27 - 28 %. Resterand~ del låg väsentli~ )

os tl I are me emmar. Målet maste vara att de aktiva köpmännen hade
50 - 51 % av aktierna. En särskild kornrnitte tillsattes för att bearbeta detta
och försöka hitta en lösning .

Vidare försökte man initiera de lokala kontoren att förmedla överlåtelser
av aktier mot en provision på 1:50 kr per försåld aktie. Det var dock
svårt redan då att få äldre medlemmar att skiljas från sina SV-aktier .

BETALNINGSSYSTEM FÖR MEDLEMMARNA

De vid mitten av 1960-talet gällande betalningsvillkoren för medlemmarna
innebar att likvid skulle ha inkommit till SV 10 dagar efter leveransdagen .
Stora ansträngningar hade gjorts från såväl SV:s som medlemmarnas sida
för att nedbringa den tidigare alltför långa kredittiden, men trots detta
låg den år 1965 - 1966 fortfarande på c:a 15 dagar, med ett utestående
skuldsaido på drygt 9 milj kr.

SV:s stora investeringsprogram i såväl butiker som egna fastigheter ,
gjorde att behovet av likvida medel blev mer uttalat. Styrelsen beslöt
därför att i februari år 1966 tillsätta en kornrnitte med uppgift att
undersöka möjligheterna att göra en konditionsförändring för medlemmarna,
och utreda vilka de ekonomiska verkningarna aven sådan förändring skulle
b/i, dels för butik, dels för SV.

Kommitten bestod av representanter för såväl medlemmar som företag,
och fick följande sammansättning:

Edgar Andersson, Östergötland,
Bengt Hellberg, Gotland,
K G Bergström, SV-bolaget,

Carl-Axel Hamnäs, Östergötland, ordf
Carl Eric Noren, Stockholm,
Carl-Eric Degerman, SV-bolaget.

Utredningsgruppen prövade flera olika alternativa lösningar alltifrån bolagets
dragningsrätt på medlemmens checkräkning, modell Eol, till avkortning av
kredittiden till 3 eller 5 dagar. Ingen av dessa möjligheter ansågs dock vara
särskilt fördelaktig och medföra de rationaliseringsvinster man
eftersträvade.
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Kommitten stannade därför inför ett förslag som innebar en radikal
förändring av betalningssystemet, baserat på ett rent bankmässigt
avräkningsförfarande med ränteberäkning. Förslaget presenterades inför
styrelsen den 21 oktober 1966.

Man hade tänkt sig följande uppläggning av mellanhavandena med
medlemmarna:

1. För varje medlem skulle finnas ett avräkningskonto, motsvarande
befintligt reskontrakonto;

2. Medlemmarna skulle faktureras för varje leverans liksom tidigare,
och fakturan påföras respektive avräkningskonto;

3. Avräkningskontot skulle krediteras för inbetalningar, antingen i jämna
belopp eller för en specifik faktura, liksom för kreditnotor;

4. Inga fakturor skulle regleras mot inbetalningarna, utan kontot avsågs
löpa i 15-dagarsperioder, varvid varje sådan period skulle avslutas
med en kontokurant till medlemmen. I kontokuranten skulle
specificeras samtliga transaktioner under perioden. Uppkommet saldo
visade fordran eller skuld från medlemmen gentemot SV, och utgjorde
första post på nästa periods kontokurant;

5. Kommitten ansåg att steget skulle tas fullt ut och förskottslikvid
införas, innebärande att pengar skulle finnas på kontot vid tiden
för varuleveransen . Ränta skulle då beräknas på varje dags saldo och
gottskrivas eller belastas medlemmen som sista post på kontokuranten;

6. Administrationen av vad som betecknades som avräkningsreskontran
skulle läggas på Stockholmskontoret för databehandling.

Det förutsattes då att inbetalningarna gick direkt till Stockholm, och
att övriga transaktioner dagligen rapporterades från Östergötland
och Gotland till Stockholm för databehandling. En daglig saldolista
skulle tillställas varje kontor, varvid krav och påminnelser, liksom
tidigare, skulle skötas av resp. kontor;

7 . Ränta på tillgodohavande föreslogs utgå med samma procentsats som
för 5-årsbundna bonusmedel, vid förslagstillfället 6,75 %. Ränte
satsen borde följa det offentliga diskontot. Skulle däremot skuld
uppstå tillfälligt på kontot avsågs ränta utgå efter en 50 % högre
räntesats, d v s 10,125 %;
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8. Medlemmarna förutsattes komma att använda avräkningskontot för alla
ej omedelbart behövliga medel i rörelsen, som t ex personalskatte-
och omsättningsskattemedel. Innestående tillgodohavande skulle vara
omedelbart tillgängligt för lyftning utan uppsägning. Motsvarande
förräntning av medlen torde inte gå att få någon annanstans;

9. För att kompensera medlemmarna för den med 10 dagar förkortade
kredittiden, föreslog kommitten att en årlig ersättning på de totala
inköpen skulle utgå. Man borde här utgå från räntesatsen på bonus
medel, vilket då skulle motsvara en ersättning på c:a 0,25 %, eller
totalt c:a 600.000 kr räknat på 1965 års inköp. Kompensationen
föreslogs utgå under fem år, motsvarande normal amorteringstid
för lån;

10. Kommitten förutsatte att för vissa medlemmar skulle erfordras
stödlån i en eller annan form vid övergången, för att formellt ge alla
samma utgångsläge. Man beräknade att 5.200.000 kr skulle
behövas. Detta kunde tillgodoses genom lån från SV eller genom
banklån, i första hand checkräkningskrediter.

Vissa restriktioner när det gällde bankutlåning fanns vid denna tid, men
tillfrågade banker hade ändå ställt sig positiva . Borgen av SV vid ev
banklån torde erfordras. Man hänvisade här också till den från 1 januari
1967 nya hypoteksmöjligheten, nämligen företagsinteckning, vilken
borde bli den säkerhet SV betingade sig. Denna ersatte det gamla
opraktiska och relativt verkningslösa lösöreköpsförfarandet;

11. Genomförandet av omläggningen föreslogs ske under första halvåret
år 1967.

Kommitten gjorde bedömningen att en viss personalbesparing hos SV skulle
kunna ske genom de nya rutinerna, speciellt i Östergötland och på Gotland.
Man framhöll också bland fördelarna för medlemmarna, att arbetet med
fakturalikviderna förenklades och att varje krona disponibelt kapital kunde
göras räntebärande med ränteberäkning varje dag. Kontokuranterna två
gånger i månaden gav en bra översikt och bättre kontroll. De underlättade
vidare bokföringsarbetet. Ersättningen för den kortare kredittiden bedöm
des av kommitten som bra.

Den främsta nackdelen för medlemmarna var att man alltid måste se till
att ha tillgångssaldo på kontot, med möjlighet dock att vid kapitalbrist
ansöka om tillfälligt tilläggslån.

SV-bolaget ansågs också få vissa fördelar av det nya betalningssystemet.
Man bedömde att ett kapitaltillskott på 6 - 9 milj kr skulle kunna uppkomma
redan första året.
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Risken för kreditförluster borde minska och ersättningen för den förkortade
kredittiden, som räknades på alla inköp, torde stimulera till ökad köptrohet.
Kommittetörslaget föranledde mycket ingående diskussioner i styrelsen,
och bordlades flera gånger, men man var ändå genomgående positiv . Man
insåg ganska snart att detta var en så genomgripande reform att den
krävde noggrann eftertanke. Förslaget sändes i början av år 1967 på
remiss till sektionsstyrelserna, för att upptas till behandling vid
sektionsårsmötena i mars samma år.

Sektionsårsmötena i Stockholm och på Gotland tillstyrkte enhälligt den
föreslagna konditionsändringen, medan man i Östergötland visserligen
tillstyrkte förslaget, med en viss tveksamhet, samtidigt som man uttalade
sig för att senarelägga en övergång i Östergötland.

Bolagets styrelse beslöt därefter i mars år 1967 att övergång till det nya
betalningssystemet skulle ske för hela företaget, med början i Stockholm
från den 1 oktober 1967 och därefter på Gotland från den 1 december
1967. För Östergötland beslöt man avvakta ett extra sektionsmöte i
september år 1967. Vid detta tillstyrktes de nya reglerna, varefter
bolagsstyrelsen beslöt att för Östergötland övergången skulle ske den
1 februari 1968.

Övergången till det nya systemet rapporterades fungera utan större
problem, och medlemmarna vande sig fort vid de nya rutinerna. Man
uttryckte tilfredsställelse med den överskådlighet systemet gav. För
år 1968 utbetalades i räntekompensation 645.000 kr, räknat efter
0,22 % ränta.

Det kan väl redan här konstateras att denna betalningsreform var något
av det mest genomgripande som någonsin hänt i förhållandet mellan SV
och medlemmarna. Under åren har stor tillfredsställelse uttryckts vid många
tillfällen över den framsynthet och i viss mån genialitet, som visats från den
kornmitte som arbetat fram förslaget och från den styrelse som hade modet
att fatta beslut om att genomföra förändringen. Den fick långt-gående
positiva konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen hos såväl
medlemmar som regionbolag, och kan väl sägas ha medverkat till den
stabila ekonomiska grund SV-bolaget i allt högre grad kom att vila på under
åren framöver.

Intressant kan också vara att det inte alltid är lätt att ta bort en förmån som
en gång införts. Kompensationen för den förkortade kredittiden på 10 dagar
skulle, enligt grundtanken, utgå under fem år. Den kallades då räntekom
pensation. Det stod efter fem år ganska klart att man från medlemshåll inte
var särskilt positiv till att denna ersättning skulle försvinna.

129





Styrelsen fattade då det salomoniska beslutet, att, då bolagets ekonomi så
tillät, döpa om ersättningen till inköpskompensation, och på så sätt låta den
leva vidare. Beräkningssätt och regler i övrigt var desamma som tidigare.
Mer om detta i det följande.

STÖDFONDEN

Stiftelseo SV -medlemmarnas Stödfond bildades, som tidigare redovisats,
är 1950. Ändamålet var att ge kontanta bidrag till behövande aktiva
eller f d aktiva handelsidkare eller deras efterlevande.

Bidragen utgick till en början med max 500 kr, men höjdes successivt
till max 2.000 kr med en särskild julgåva på 300 kr. Antalet medlemmar
vid stiftelsens start var mer än 1.000 personer, men hade vid slutet av
1960-talet minskat till 550 st. Årsavgiften var ursprungligen 20 kr per år ,
vilket då var tillräckligt för att möta bidragsutbetalningarna.

Sjunkande medlemsunderlag och trots detta stigande hjälpbehov, gjorde att
influtna medel inte förslog till att täcka utbetalningarna. Mellanskillnaden
fick hämtas ur räntan på kapitalet, vilket inte var avsikten.

År 1967 var influtna medel 12.440 kr, medan utbetalda bidrag belöpte sig
till 25.014 kr. Ränteintäkten från SV uppgick till 21.709 kr, och det av SV
förvaltade kapitalet var 308.621 kr.

Efter hörande av sektionsårsmötena beslöts därför att från år 1968 höja
årsavgiften till 40 kr, vilket innebar att intäkten för år 1968 steg till 21.220
kr, med i stort sett oförändrad utbetalning. Kapitalet vid utgången av år
1969 utvisade ett saldo på 341.967 kr.

UTLÅNING

Beträffande bolagets utlåningsverksamhet beslöt styrelsen i juni år 1965
i enlighet med ett av revisorerna väckt förslag enligt följande:

"Direktionen bemyndigas att besluta om lån och/eller borgen till
medlemmar, personal och s k byggmästarlån, med undantag för lån
och/eller borgen till styrelseledamot, verkställande direktör och vice
verkställande direktör. Sistnämnda ärenden handläggas av styrelsen.
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Av direktionen beviljade lån skall till styrelsen anmälas efter hand vid dess
sammanträden med angivande av låntagarens namn och lånebeloppet.
Sådan anmälan erfordras dock icke så länge totala lånesumman understiger
50.000 kr."

Här uppdragna riktlinjer har därefter genom alla år varit normgivande
för behandlingen av bolagets utlåning .

KAPITAL

Aktiekapitalet var oförändrat under hela 1960-talet, 5.600.000 kr .

Erforderliga rörelsemedel fick man, framför allt, genom utvecklingen av
medlemmarnas förlagsmedel, som vid ingången av år 1960 uppgick
till 8.711.000 kr, men som vid utgången av år 1969 hade vuxit till
21.018.700 kr.

Det omfattande investeringsprogram SV-bolaget genomförde under 1960
talet innebar självfallet en ansträngnimg av bolagets likviditet, även om
belåning av uppförda fastigheter återställde en del av rörelsemedlen.
Omläggningen av betalningskonditionerna för medlemmarna var också en
starkt bidragande orsak till den mot slutet av årtiondet förbättrade likvida
ställningen i bolaget.

Odiskonterade kundväxlar jämte kassamedel uppgick under 1960-talets
första år till 8 - 10 milj kr. Man hade då diskonterade kundväxlar på
5 - 7 milj kr. Från mitten av årtiondet började en förbättring av disponibla
medel att märkas. Vid utgången av år 1967 fanns sålunda tillgängligt
19 milj kr. Diskontering av kundväxlar hade i stort sett helt upphört. I slutet
av år 1969 uppgick de likvida tillgångarna till drygt 26 milj kr.

Förlagslånet från år 1958 på 1 milj kr förföll i oktober år 1968, och inlöstes
då i sin helhet.

Det är ingen överdrift att säga att från denna tid har SV-bolagets likvida
ställning stärkts alltmer och utgjort ett mått på ett framgångsrikt företag.
En stark likviditet i kombination med en god lönsamhet borgar för fortsatta
framgångar.

Det egna kapitalet i SV-bolaget utgjorde vid utgången av år 1960 totalt
8.554.000 kr, för att vid decenniets slut ha ökat till totalt 15.878.000 kr.
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Härtill kom övrigt rörelsekapital i form av förlagsmedel, förlagslån och
pensionsstiftelse/avsatt till pensioner, som totalt år 1960 omfattade
13.183.000 kr, och som fram till år 1969 ökat till totalt 30.110.000 kr .

Balansräkningen hade år 1960 en omslutning på 29.854.000 kr, vilket
för år 1969 ökat till 100.846.000 kr.

EKONOMI

En stabilisering av förhållandena mellan medlemmar och inköpscentral
märktes i allt högre grad under detta årtionde. Köptroheten ökade.
Självbetjäningsbutikerna bredde ut sig, i viss mån på bekostnad av
de manuella butikerna. Som nämnts ovan minskade antalet butiker, men
trots detta steg försäljningen i butikerna. Konsumenternas inköpsvanor
förändrades successivt, och man önskade kunna göra sina inköp på ett
ställe. Handeln försökte självfallet inrätta sig efter detta, vilket innebar
att de s k all-livsbutikerna dominerade. I butikernas sortiment skedde
en förskjutning mot färskvaror. Detta medförde i sin tur att kravet på
utveckling av varuutbudet hos inköpscent ralern a blev allt större.
Så t ex utgjorde färskvarorna år 1956 12,2 % och år 1960 29,3 % av
SV-bolagets omsättning.

Bolagets omsättning uppgick för år 1960 till 107,8 milj kr. År 1965 hade
den vuxit till 202,8 milj kr, + 88 %, och år 1969 blev den 327,5 milj kr.
Under årtiondet hade sålunda bolagets omsättning mer än tredubblats.

Antalet anställda i bolagets distributionsrörelse utgjorde år 1960
332 personer, medan, trots försäljningsökningen, antalet anställda endast
stigit till 348 st år 1965, och till 363 st år 1969. Försäljningen per anställd
uppgick år 1960 till 322.910 kr, år 1965 till 592 .890 kr och år 1969 till
902.260 kr.

Utvecklingen på personalsidan gjorde att det bedömdes lämpligt att låta
personalfrågorna samordnas under en person. Den 1 februari 1969 anställ
des därför Göte Andersson, Tyresö, som personalchef.

I årsbonus till medlemmarna utbetalades 972.700 kr år 1960, enligt den
från år 1959 gällande bonusskalan. För år 1965 gottgjordes medlemmarna
i bonus 1.918.900 kr och för å'r 1969 3 .071.700 kr , jämte sistnämnda år
också 818.800 kr i kompensation för förkortad betalningstid.
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Årsresultatet tillät också en viss konsolidering genom avsättning till bl a
varulagerreserv. År 1960 utgjorde denna reserv 5.530.000 kr, för att år 1965
ha ökat till 8.253.000 kr. Fram till år 1969 hade den förstärkts ytterligare, och
uppgick till 13.360.000 kr.

Nettovinsten som redovisades, följde även detta årtionde den övriga
utvecklingen av ekonomin. För år 1960 blev den 511 .200 kr, för år 1965
884.800 kr och för år 1969 1.801.000 kr.

Aktieutdelningen var 7 % för åren 1960 - 1964, för att åren 1965 - 1971
höjas till 8 % jämte 1 kr i bonus, d v s totalt 9 %.

FÖRETAGSLEDARE

Gunnar Stengård meddelade styrelsen att han önskade lämna posten som
verkst direktör i samband med bolagsstämman i maj 1964. Han var då
63 år gammal.

En överenskommelse träffades dock med Gunnar Stengård att han ytter-Iigare
någon tid, upp till två år, skulle stå till bolagets förfogande för konsultativa
uppdrag. Gunnar Stengård avled i oktober år 1968.

LARS ELFORD
--

Lars Elford
1964 - 1981

Vid styrelsens sammanträde den
1 juni 1964 utsågs Lars Elford till ny
verkställande direktör från samma
dag.

Lars Elford, som också han kom från
Gotland, hade som ung börjat sin
bana på 1930-talet hos AB Carl
Degerman i Visby, där han från
grunden fick lära känna vår bransch.
I och med SV:s förvärv av detta bolag,
kom han så i SV:s tjänst år 1944.
Lars Elford blev så småningom
försäljningschef vid Visby-kontoret.

År 1950 kom han till fastlandet , och blev först kontorschef och år 1953
disponent och platschef vid distributionscentralen i Norrköping .
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År 1955 var det dags för nästa flyttning, denna gång till huvudkontoret
i Stockholm som affärschef, från år 1956 med titeln direktörsassistent,
ändrat från år 1961 till 2:e vice VD. Denna befattning innehade han fram
t o m maj 1964, då det var dags att tillträda VD-posten, som han lämnade
först år 1981 .

Som efterträdare till Lars Elford på befattningen som affärschef vid
huvudkontoret utsågs disponenten Nils-Evert Fagerström, nä~mast chef
för svenska avdelningen vid huvudkontoret.

Från 1 januari 1965 tillträdde kamreraren vid Stockholmskontoret
K G Bergström, en befattning vid huvudkontoret som utredningsman,
direkt underställd verkst direktören. Han utnämndes samtidigt till
direktörsassistent.

Från 6 maj 1968 utnämndes Nils-Evert Fa ersträm och K G Bergström
till direktörer vid huvudkontoret.

Från årsskiftet 1968 - 1969 utsågs K G Bergström till ekonomidirektör i
bolaget. Han efterträdde härvid Carl Erik Degerman, som då skulle
pensioneras.

Direktionen i bolaget bestod från 1 januari 1969 av Bror Andersson,
Lars Elford, Nils-Evert Fagerström och K G Bergström, med den sistnämnde
som sekreterare.

K G Bergström skulle också fungera som sekreterare i bolagets styrelse.

Styrelsen hade av konstnären Ellis Wallin beställt porträtt i olja
av förre ordföranden Bernhard Högström och av förre verkst direktören
Gunnar Stengård. Porträtten hade färdigställts och kunde avtäckas
i november år 1964. Målningarna skulle hängas i bolagets styrelserum
tillsammans med övriga porträtt.
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1970-TAlET

Vid ingången av detta årtionde upplevdes den svenska ekonomin som i viss
mån överhettad, trots att man sedan 1960-talet befann sig i begynnelsen
aven lågkonjuktur. Ett tecken på detta var bl a att statsmakterna i början
av år 1970 tillgrep drastiska åtgärder riktade mot bankväsendet, varigenom
man försökte strypa kreditmarknaden. Inga nya krediter beviljades utan
mycket noggrann prövning. Befintliga checkkrediter skars ner med 20 %.
Kreditrestriktionerna gav önskad effekt och började successivt lätta, men
återkom med förnyad styrka vid mitten av årtiondet.

En lycka för SV-bolaget och dess medlemskrets var att man genomfört
kredit-omläggningen för medlemmarna år 1967 - 1968. Härigenom hade
såväl medlemmar som inköpscentral fått en allt bättre likvid ställning.
SV kunde dessutom ställa erforderligt kapital till medlemmarnas förfogande
genom utlåning i ökande utsträckning, vilket medförde ett minskat
beroende av bankerna. Vid ingången av år 1970 hade bolaget sålunda
likvida medel på 11 milj kr, och en utlåning till medlemmar på 19 milj kr.
Vid utgången av år 1979 hade de likvida tillgångarna vuxit till 106 milj kr,
och utlåningen var 73 milj kr.

Ytterligare ett orosmoment för myndigheterna var utvecklingen av
konsumentpriserna. För att försöka bemästra detta infördes i augusti år
1970 partiellt prisstopp. Detta gällde mejerivaror, spannmålsprodukter samt
kött- och charkvaror. Några månader senare blev det allmänt prisstopp.

Effekten av regle"ringen urholkades så småningom, varför den upphörde vid
utgången av år 1971. Den 21 december 1972 infördes ånyo partiellt
prisstopp, som då gällde en mängd viktiga förnödenheter inom speciellt
färskvaruområdet. Inte förrän den 31 december 1981 upphävdes denna
pålaga, varvid den ersattes avanmälningsskyldighet för planerade pris
höjningar.

Trots de vidtagna åtgärderna, blev inflationen mycket kännbar under 1970
talet. Levnadskostnadsindex ökade i genomsnitt för de första fem åren
med 6,7 %. För de sista fem åren blev genomsnittsökningen 9,0 %, med
en topp år 1977 på 11,3 %.

En i någon mån prisreglerande faktor var mervärdeskatten, som förändrades
flera gånger under detta årtionde. Under år 1970 var den 10 % på bruttot
(påslag 11,11 %). Den höjdes 1 januari 1971 till 15 % (17 ,65 %), och
sänktes 1 april 1974 till 12 % (13,64 %) . Den 16 september 1974 höjdes
den ånyo till 15 % (17,65 %), för att den 1 juni 1977 höjas till 17,1 %
(20,63 %). Denna nivå gällde fram till september år 1980.
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Den s k energikrisen i mitten av 1970-talet medförde dock att den lilla
tendens till förbättring av konjunkturutvecklingen som kunde skönjas,
snabbt förbyttes i en djupgående konjunkturavmattning, som drabbade hela
den industrialiserade västvärlden. Sverige fick inte känning på allvar av
svängningen förrän vid mitten av årtiondet, med en successivt stigande
arbetslöshet från slutet av år 1975. Trots konjunkturavmattningen fortsatte
den höga inflationen, en företeelse som brukar kallas "stagflation".

För att i någon mån stimulera näringslivet och få en positiv utveckling
genomfördes devalvering av svenska kronan, först den 1 april 1977 med
6 %, och därefter den 28 augusti 1977 med 10 %.

Dyrtiden i kombination med en viss brist på arbetskraft, gjorde att det
uppstod oro på arbetsmarknaden . Märkligt nog kom den offentliga sektorn
att fungera som löneledare, i vart fall till en början, i stället för industrin och
framför allt exportindustrin. Flera konflikter utbröt inom det offentliga
området, vilket så småningom ledde till tvångsingripanden från
statsmakternas sida.

Även på den privata sidan rådde ett kärvt förhandlingsklimat under hela
årtiondet. Hot om konfliker hörde till nästan varje lönerörelse, och vilda
strejker förekom lokalt som missnöjesyttring. Denna period har betecknats
som" Avtalsrörelsen utan slut.. . ".

För tjänstemännen lyckades SAF och tjänstemannaorganisationerna år
1970 sluta ett femårigt avtal, som gav 7 % årliga lönelyft, dock med
förbehåll att översyn skulle ske inför det sista avtalsåret 1974. Häri ingick
en kompensation till de kvinnliga tjänstemän, som från år 1971, i
jämnställdhetens namn, fick sin pensionsålder höjd från 62 år till 65 år. Vid
omförhandlingen år 1974 var en strandning av förhandlingarna nära, innan
man lyckades träffa en överenskommelse, som innebar en kostnadsökning
på 15,5 % för år 1974. Här inräknades då 3,6 % ökade arbetsgivaravgifter
och 1 % förbättrade pensions- och allmänna villkor.

Redan påföljande år, då förhandlingarna fördes mellan SAF och PTK, kom
det till en strandning, varefter PTK varslade om strejk för 37.000 tjänste
män. Genom medling lyckades man dock jämka ihop de stridiga viljorna och
sluta avtal, som för år 1975 gav 20 % och för år 1976 15 % lyft. Läget
hade här varit relativt komplicerat, då förhandlingarna inte enbart gällde
lönerna, utan också översyn av de allmänna anställnings-villkoren,
huvudavtalet, arbetstidsavtalet, pensionsfrågorna m m .

Även för 1970-talets återstående år kom förhandlingsklimatet mellan SAF
och PTi-.: att vara frostigt. Lönelyften blev dock mera begränsade och
stannade på 6 - 10 %.
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Ovan har enbart berörts avtalsutvecklingen på tjänstemannaområdet .
Självfallet fördes parallellt också förhandlingar mellan SAF och LO om
löneutvecklingen på den s k arbetarsidan. LO-förhandlarna synade noga
utvecklingen för tjänstemännen och v ille naturligen inte nöja sig med
mindre. Det "dyraste" LO-avtalet kom för treårsperioden 1971 - 1973, och
kostade totalt 27,2 %. Häri inkluderades då löneglidning, förtjänst
utvecklingsgaranti och förbättrade sociala förmåner.

Av de sistnämnda kan speciellt nämnas införandet av "Särskild tilläggs
pension", STP, år 1973, som skulle ge LO-kollektivets anställda inom det
privata näringslivet en 65-procentig total pensionsnivå från 65 års ålder .
Vidare träffades år 1972 överenskommelse om sk avtalsgruppsjukförsäk
ring, AGS, även den för samma kategori anställda. Härigenom hade man på
LO-området åstadkommit en anpassning till tjänsternannareqlerna .

Avtalen mellan SAF och LO övriga år kunde i stort lösas utan allvarligare
konflikter.

Positiva tendenser var att en ny arbetstidslag antogs, som innebar att 40
timmars arbetsvecka skulle vara genomförd den 1 januari 1973. Vidare kom
en ny semesterlag år 1978, innebärande att 5 veckors semester infördes.

1970-talet kännetecknas också av att arbetsmarknaden blev allt mer
reglerad. En stor mängd lagar på arbetsrättens område tillkom under dessa
år. Flera omarbetades också för att passa den nya tiden.

Här kan nämnas ·en del av vad som införts fram till år 1974:
Lag om ledighet med lön vid deltagande i svenskundervisning för
invandrare, Lag om lönegaranti vid konkurs, Lag om arbetslöshets
ersättning, Lag om kontant arbetsmarknadsstöd, Lag om anställnings
skydd, Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder, Lag om facklig
förtroendemans ställning på arbetsplatsen, Lag om rättegång i
arbetstvister, Lag om arbetarskydd (ändring), Lag om avsättningar
till arbetsmiljöfond.

Åren 1976 -1977 kom bl a:
Lag om medbestämmande i arbetslivet, Lag om styrelserepresentation
för anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, Lag om arbets
tagares rätt till ledighet för utbildning, Lag om delpensionsförsäkring .

Ovan har nämnts uttrycket "energikrisen ". Bakgrunden till denna är
följande :

Suezkrisen år 1956, sexdagarskriget år 1967 samt ett nytt krig år 1973
alla riktade mot Israel med aktörer bland omgivande arabländer, hade stört
oljeproduktionen avsevärt.
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Samtidigt lyckades de oljeproducerande ländernas samorganisation,
"OPEC", med Saudi-Arabien som tongivande medlem, enas om ett
gemensamt agerande när det gällde oljeproduktionen. I slutet av år 1973
höjde OPEC-Iänderna sålunda priset på råolja med ca 400 %!! Samtid igt
begränsade man produktionen med 25 %. Minskningen reducerades senare
till 10 % när vapenvila i det sistnämnda kriget slutits .

Eftersom ingen tänkt sig in i ett sådant krisläge, grep paniken omkring sig
i den västliga världen. Det var ju så att 70 - 75 % av energibehovet täcktes
av importerad olja. Självfallet försökte man på alla områden, såväl inom
industrin som eljest, sänka energiförbrukningen eller hitta alternativa
energikällor. De ökade kostnaderna förvärrade ytterligare de redan tidigare
vikande konjunkturerna, med ökad arbetslöshet. Bensin- och.oljeransonering
införes.

Oljekrisen förvärrades ytterligare hösten år 1978 genom händelserna i Iran
då shahen störtades och, bl a genom olika strejkaktioner, oljeproduktionen
där helt upphörde. Oljebrist uppstod, vilket medförde att priset ytterligare
steg. Från hösten 1978 fram till våren 1980 uppgick pristegringarna till
sammanlagt ca 130 %.

Som exempel kan nämnas att Sveriges oljeimport - ca 32 milj ton/år 
kostade ca 3.030 milj kr år 1970. Samma kvantitet år 1980 kostade
ca 31.000 milj kr.

Andra händelser under 1970-talet som kan vara av intresse:

Inom landet
År 1971 samlades den nyvalda enkammarriksdagen för första gången
sammansatt av 180 socialistiska och 170 borgerliga ledamöter. Från valet
1976 utgjorde antalet ledamöter 349 st. * Regeringen beslutade år 1971
att flytta ut 37 statliga verk och myndigheter från Stockholm till 13 orter
ute i landet. * År 1972 togs landets första kommersiella kärnkraftverk i
bruk. * Ölandsbron invigdes samma år. * År 1973 antog riksdagen
principuttalande om sänkt pensionsålder från 67 till 65 år. * År 1975 i
augusti presenterade LO-ekonomen Rudolf Meidner ett förslag till
utformning av löntagarfonder. * Borgerlig majoritet vid riksdagsvalet detta
år (efter 44 år). * År 1979 sade SIF-klubbarna nej till löntagarfonder. *
Stig Bergling, f d SÄPO-inspektör, dömdes till livstids fängelse för sp ioneri
åt Sovjet.
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Utom landet
År 1971 invigdes Assuan-dammen i Egypten. * Storbritannien genomförde
myntreform och gick över till decimalsystem. * År 1974 erkände USA:s
president Richard Nixon att han känt till Watergate-inbrottet och meddelade
att han beslutat avgå. Gerald Ford blev ny president. * År 1975 beslutade
OPEC binda oljepriset till inflationen i industriländerna. * Suezkanalen
öppnades åter, åtta år efter sexdagarskriget. * År 1977 i maj gjorde
Orientexpressen, världens mest omskrivna tåg sedan år 1889, sin sista resa
Paris - Istambul. * År 1978 i Camp David i USA möttes Egyptens Anwar
Sadat, Israels Menachem Begin och USA:s Jimmy Carter för att
underteckna en överenskommelse, som avsåg att leda till fred mellan
Egypten och Israel. Fredsfördrag kunde undertecknas påföljande år.

Låt oss så övergå till utvecklingen inom vårt eget företag under detta
decennium.

MEDLEMS BONUS

Då andelen färskvaror av medlemmarnas inköp från inköpscentralen blev
allt större hade redan mot slutet av 1960-talet väckts tankar om att bonus
borde utgå även på dessa inköp.

Den dittillsvarande kolonialbonusen hade utgjort ca 1 % av omsättningen.
Med hänsyn till bolagets önskemål om årliga kapitaltillskott i form av
medlemsbonus, ansåg den kornrnitte . som arbetade med bonusfrågorna, att
en utvidgad bonus avseende såväl kolonial- som färskvaror borde ha
ungefär samma omfattning. Tanken var då att sänka kolonialbonusen över
hela skalan med 1 %, vilket beräknades motsvara färskvarubonusen. Det
därvid friställda beloppet föreslogs helt eller delvis användas för
prisnedräkningar inom kolonialvarusektorn.

Kommitten föreslog och styrelsen beslöt i enlighet med förslaget införa nya
bonusskalor att gälla från den 1 juli 1970 enligt nedan. Sektionsstyrelserna
hade dessförinnan enhälligt tillstyrkt förslaget. Prisnedräkningarna skulle
göras före den 1 juli .
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Kolonialbonus Färskvarubonus

Ärsinköp % Ärsinköp %
kval varor kval färsk varor

* 35 - 46.000 0 ,2 * 50 - 75.000 0,30
46 - 5 7.000 0 , 5 7 5 - 100.000 0,50
5 7 - 8 6. 0 0 0 0,8 1 00 - 150 . 000 0,60
86 - 1 1 4 . 0 0 0 1,0 1 5 0 - 2 50 . 0 00 . 0 , 70

1 1 4 - 1 71.0 00 1,2 250 - 400 .000 0 ,80
171 - 28 5.000 1,4 400 - 650 .000 0,85
285 - 456.000 1 ,6 650 - 1000.000 0 ,90
456 - 684 .0 00 1, 8 1000 - 1400 .000 1,00
684 - 1000.000 2, 0 1400 - 2000 .000 1, 1 0

1 0 0 0 - 1500.000 2 , 2 2 00 0 - 30 0 0 . 0 0 0 1, 20
över 1500 .000 2 , 4 öv e r 3000.000 1 , 3 0

Undantagna från bonus : Undantagna från bonus :
Textil, järnvaror, socker, Smör , margarin, hela och
mjöl, tobak, omdebiteringar. halva fall.

* Den första gruppen för såväl kolonial - som färskvaror gällde
endast för Östergötland och Gotland .

Uppdelningen på kolonial- och färskvarubonus har kommit att bestå härefter
genom åren. Skalan har förändrats, men grundtanken finns kvar.
Uppräkning i förhållande till utvecklingen av konsumentprisindex har
därefter, med något undantag , skett varje år.

KROSSERSÄTTNING

Ersättning för skadade kolonialvaror utbetalades från fall t ill fall efter
reklamation . Detta var opraktiskt och ansågs medföra vissa orättvisor . På
förslag av sektionsstyrelsen i Stockholm beslöt då styrelsen att från
1 januari 1972 skulle ersättning för kross vid leveranser utgå med 0,05 %
årsvis på inköpen av kolonialvaror.
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FÖRLAGSMEDEL

Trots att, i samband med omläggningen av bonusberäkningen, kolonialdelen
nedräknades med 1 %, fortsatte ändå årsbonusen att öka. För år 1970
uppgick den till 3,9 milj, för år 1971, det första hela året efter den nya
bonusskalan, till 5,4 milj och för år 1972 till 6 ,2 milj. Förlagsmedelssaldot
växte från 24,1 milj år 1970 till 34,5 milj år 1972.

Styrelsen beslöt därför i oktober år 1972 att avkorta bindningstiden för
bonusmedlen från 10 till 7 år från den 1 januari 1973.

Vid utgången av år 1974 hade saldot på förlagsmedelskontot ökat till 43,4
milj kr, samtidigt som bolagets övriga rörelsekapital hade utvecklats positivt
och var högst betryggande.

Beslut fattades därför av styrelsen i oktober år 1975 att ytterligare minska
bindningstiden för förlagsmedlen till 5 år från den 1 januari 1976. Samtidigt
erbjöds medlemmarna att på ett specialkonto hos bolaget insätta fria
bonusmedel och annat disponibelt kapital. Uppsägningstiden för dessa
medel skulle vara 6 månader, och ränta utgå med 2 % över diskontot,
d v s 1,25 % mer än för förlagsmedel.

RÄNTEKOMPENSATION

Kompensation för den förkortade kredittiden i samband med betalnings
omläggningen år 1967, skulle utgå under fem år, och motsvara 10 dagars
ränta på alla inköp från inköpscentralen. Kompensationen utgick med
0,22 % på inköpen ursprungligen, och justerades varje år i förhållande
till låneräntan.

Prisstopp och andra omständigheter gjorde att denna ersättning fortsatte
att utbetalas även efter femårsperiodens slut. Den tillfördes då avräknings
kontot i stället för som tidigare förlagsmedelskontot. I juni år 1979 fattade
styrelsen beslutet att räntekompensationen skulle kvarstå t ills vidare, med
oförändrat beräkningssätt. För år 1979 fastställdes kompensationsnivån
till 0,28 %.
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STUDIERESOR

För att ge möjlighet för styrelsen att följa utvecklingen inom branschen i
andra länder såväl beträffande detaljhandel som för partihandel planerades
studieresor för styrelsen vid några tillfällen även under 1970-talet. Sålunda
reste man år 1971 till Norge, år 1973 till Frankrike, år 1976 till Jugoslavien
och år 1978 till USA.

NAMNÄNDRING

Från ICA:s Förvaltningsråd hade till SV-styrelsen hänskjutits två ärenden av
väsentlig betydelse, vilka hade samband med en tänkt ny organisation för
ICA-rörelsen .

De två frågorna gällde dels namnbyte på AB Speceristernas Varuinköp, dels
överlåtelse av SV:s innehav av aktier i ICA Inköpscentrals AB.

Vid sammanträde den 17 augustl.23 eslöt därför styrelsen:

1. att föreslå bolagsstämman att företagets namn ändras till ICA Essve AB.
Beslut om detta måste fattas vid två på varandra följande olags
stämmor. Första extra bolagsstämma skulle kallas till den 3 oktober
och andra extra bolagsstämma till den 28 december 1972.

2. SV:s innehav av aktier i I Inkö scentralernas AB skulle försäljas
till ICA-förbundet för nominella värdet, 0,6 milj kr.

Namnändringen anmäldes till Patent- och Registreringsverket, varefter
registrering av namnet ICA Essve AB kom att ske den 5 mars 1973.

Det kan nämnas att Eolbolgget samtidigt namnändrade ti I ICA Eol AB, och
Hakonbolaget till ICA Hakon AB. Namnändringen drog med sig att även
andra organ knutna till SV-bolaget behövde ändra beteckning. Sålunda
beslöts år 1973 att "Stiftelsen SV:s Understödsfond" skulle byta namn till
"Stiftelsen ICA Essves Stödfond".
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50 - ÅRSJUBILEUM

År 1972 hade SV-bolaget (namnändringen kom ju först påföljande år)
verkat i 50 år. Självfallet gav detta anledning t ill litet extra festiv itas.

Som brukligt är tillsattes redan i februar i år 1971 en jubileurnskornmitte.
som gavs fria händer att utforma ett värdigt program för högtidligheterna .
Kommitten var sammansatt av Carl Erik Degerman , Valle Forslund, Harry
Boström, Börje Frykenstam och Werner Malmsten. Kostnadsramen angavs
till ca 500.000 kr för själva jubileumsarrangemangen.

Framgångarna för SV under de 50 åren var i hög grad beroende av positiva
och köptrogna medlemmar, såväl som lojala och yrkeskunniga medarbetare .
Styrelsen började därför 50-årsfirandet med att ur resultatet för år 1971
anslå 1 milj kr, mo tsvarande 0,24 % av försäljningen , som extra bonus ti ll
medlemmarna .

Samtidigt anslogs upp till 900.000 kr som skulle fördelas bland personalen
enligt bestämmande av direktionen förstärkt med köpmännen Sture
Lindberg, Gösta Lönnberg och Evald Holmberg.

Fördelningen gjordes så att
1. Alla anställda som den 31 december 1971 varit anställda mer än

ett år fick en halv månadslön, dock minst 500 kr;
2. De som anställts under år 1971, och fortfarande var i tjänst

vid utgången av mars månad år 1972, fick , oavsett inkomst, 500 kr ;
3 . De som anställts under år 1972, och fortfarande var i tj änst

vid utgången av mars månad år 1972 fick 300 kr ;
4 . Bolagets pensionärer fick 500 kr.

Utöver ovanstående skulle sedvanliga åldersgratifikationer utgå.
Direktionen föreslog att beloppen skulle höjas, och att de nya
beloppen skulle gälla tills vidare, vilket accepterades av styrelsen.

De nya gratifikationsbeloppen blev då

vid a ns t ä l l n ing 5 år 3 00 kr
" " 10 år 600 kr
" 1 5 år 1.000 kr
" " 20 år 1. 500 kr

25 år 2.000 kr
" " 30 år 2.000 kr al t. aktier i bolaget
" " 3 5 år 2.000 kr " "
" " 4 0 å r 2. 0 0 0 kr " "
" " 45 år 2.0 00 kr " "

En anställd , Harry Boström, hade vid jubileet varit ans tä lld i 50 år. Denne
blev föremål för särskilda hyllningar, och presenterades ett presentkort på
en långresa.
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Det konstaterades att gratifikationsregnet vid jubileet inte kunde falla på
verkst direktören. Denne begåvades i stället med en oljemålning till ett
värde av 5.000 kr.

Jubileumskommitten arbetade oförtrutet, och som ett resultat av deras
tankemöda kom 50-årsjubileet att genomföras på ett värdigt sätt enligt
följande.

En jubileumsskrift utarbetades med titeln "50-årigt perspektiv.
AB Speceristernas Varuinköp under ett halvsekel". För texten svarade
journalisten Robert Rock, och de fotografiska inslagen ombesörjdes av
fotografen Peter Gullers.

Upplagan var 12.000 exemplar. Skriften distribuerades till samtliga
medlemmar, bolagets personal och pensionärer, personalen i ICA-butikerna
på SV:s område samt dessutom till ett stort antal personer, företag och
organisationer bland leverantörer, kommuner, banker, tidningar och andra
som kunde tänkas ha intresse av vårt företag och dess historia.

En jubileurnskornmunike utsändes i mitten av mars månad till medlemmar,
aktieägare i övrigt och anställda.

Ett speciellt annonsprogram i dagspressen genomfördes under tiden
4 april - 4 juni 1972 med anknytning till jubileet.

Personalfester anordnades under april månad för varje lagercentral. Vid
dessa fick man då tillfälle att utdela gratifikationerna, dels de som direkt
hade samband med jubileet, dels de sedvanliga, men nu höjda enligt ovan,
som hängde ihop med anställningstiden.

Den stora jubileumsmiddagen gick av stapeln i anslutning till årets bolags
stämma den 2 maj 1972. Till denna var inbjudna medlemmar och övriga
aktieägare, viss personal och ett antal övriga gäster, alla med damer.

Ett visst mått av sparsamhet kunde skönjas i firandet, då deltagande
medlemmar fick betala en avgift på 50 kr för middagen. Detta avsågs då
bidra till bussresa för deltagarna från Östergötland, och resa med chartrat
flyg från Visby.

Jubileumsarrangemangen upplevdes av alla som synnerligen lyckade och
väl genomförda.

I/
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LOKALITETER

o

Stockholm. Den nya byggnaden i kV,.-,Fr thallen nr 3 i rsta.;
Partihallsområde, som togs i bruk år 1968, började ganska snart kännas
för liten. Expansionen inom Stockholmso rådet ställde allt större krav på
en rationell varuhantering.

Bolaget hade redan i samband med uppförandet av ovannämnda fastighet
fått option på en intilliggande tomt. Optionen påkallades i mitten
av år 1973, och en tomt kunde upplåtas i kv Lagerhallen nr 2 med adress
Minuthandlarvägen 2. Den aktuella tomtytan blev 8.745 kvm, varav 2.725
kvm räknades som icke byggbar mark. Ritningar för det planerade nybygget
presenterades i november år 1973.

Byggnaden uppfördes i fyra våningsplan, inklusive garage under jord. Varje
våningsyta var på 3.900 kvm. Den anpassades för det ändamål den skulle
tjäna, d v s mejeri- och ostavdelning med ostpaketering samt fruktav
delning . Översta planet inreddes till kontor för säljare och inköpare vid
de färskvaruavdelningar som fanns i huset, jämte kontor för företagets
etableringsavdelning under sin ledare Anders Dackland, samt lokaler och
atelje för reklamavdelningen. Anders Dackland var också den som
företrädde bolaget gentemot entrepenörerna. Först långt senare
omprofilerades kontorsvåningen att bli hemvist för Stockholmskontoret.

Tomträttsavgälden bestämdes till 18:50 kr per kvm för den byggbara
marken, 6.020 kvm, och till 9:25 kr per kvm för den icke byggbara delen
av tomten. Genomsnittspriset blev då 15:61 kr per kvm.

Till huvudentrepenör för den nya anläggningen antogs Byggnadsfirman
Anders Diös, Uppsala. Totalkostnaden beräknades till 22 milj kr, men
stannade på 21.5 milj kr.

Årsta.2. Den nya fastigheten i Partihallsområdet.
Årsta 1 i bakgrunden
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Byggstart kunde ske i juni år 1974, och byggnaden var klar att tas i bruk i
början av november år 1975. Den nya anläggningen fick inom företaget
beteckningen Årsta 2.

Färskvarucentralen i Enskede i kv Styckmästaren nr 2, utsattes, genom sin
speciella karaktär, för ett starkare slitage än normalt. Det blev därför
nödvändigt att åren 1976 - 1977 genomföra en omfattande renovering och
delvis modernisering av fastigheten . Kostnaden för detta belöpte sig till 4,7
milj kr . En del av arbetena utfördes med medel ur den då aktuella
miljöfonden.

Norrköping - linköping. Som redovisats tidigare hade styrelsen i december
år 1969 fattat beslut om uppförande aven ny lagercentral i Linköping.

Denna avsågs ersätta de två befintliga lagercentralerna med distribution av
kolonialvaror från Norrköping och färskvaror från Linköping. Förslaget hade
utarbetats av den kornrnitte för effektivisering av distributionen i
Östergötland, som tillsattes år 1965.

Erforderligt markområde hade reserverats redan år 1969 hos Linköpings
stad. Köpeavtal på tomten, stadsäga 2840, vid Köpetorpsvägen i
Köpetorpsområdet i Linköping, tecknades med tillträde den 1 januari 1971.
Arealen på marken var 70.070 kvm, och priset 1,36 milj kr .

Som huvudentrepenör för nybygget antogs Nya Asfalt AB, som under
byggtiden övertogs av Svenska Vägaktiebolaget. Byggstart kunde ske i
april år 1971.

Den nya fastigheten omfattade en lageryta på 21.900 kvm i ett plan, vartill
kom kontors- och personalutrymmen en trappa upp på 4.400 kvm. Den
totala volymen var 203.300 kbm, en av länets största byggnader. Lager
hallen hade möjlighet att ta ca 10.000 pallplatser. Takhöjden på drygt
7 meter tillät pallhyllor för 5 pallar, vilket innebar att höglyftande truckar
kom att användas, såväl för lagerhantering som för expediering. Den
inbyggda mottagningskajen hade plats att samtidigt ta emot 21 järnvägs
vagnar jämte ett antal långtradare. I anläggningen inrymdes såväl kolonial
som färskvaruavdelningar samt ett frysrum på 1.100 kvm. De kylda
utrymmena var omfattande, varför all hantering - mottagning, lagring,
expediering, lastning och leverans till butik - kunde ske med obruten kyl
eller fryskedja. Fryslagret moderniserades år 1979, för att även där
expediering och lagerhantering skulle ske från höglager, genom att
specialbyggda spårbundna staplingskranar installerades. Gångarna
gjordes smalare, vilket medförde att utrymme fanns för ytterligare 360 pall
platser. Inte ;.l inst viktigt var att arbetsmiljön för expeditörerna också
väsentligt förbättrades. Denna installation var för sin t id relativt unik. Det
gällde ju att få den hydrauliska utrustningen att fungera i den starka kylan .
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Östergötlands nya lagercentral
i Köpetorp, Linköping

Fastigheten var klar för inflyttning i oktober år 1972. Den högtidliga
invigningen förrättades av landshövding Per Eckerberg den 12 november
1972.

Kostnaden för den nya anläggningen uppgick till 26,8 milj kr, vartill kom
tomtförvärvet på 1,36 milj kr, varför den totala investeringen hamnade på
28,2 milj kr.

Redan i början av år 1971 påbörjades, i samråd med företagsnämnden i
Norrköping, planeringen för överflyttningen av personalen från Norrköping
till Linköping. Man enades om att detta skulle ske under en längre tid och
att företaget skulle svara för vissa resekostnader och flyttningskostnader
till en beräknad nivå av 275.000 kr.

Den nya fastigheten drabbades aven kännbar driftsstörning , då fryslagrets
innertak i midsommarveckan år 1977 lossnade från sina förankringar.
Kondens som frusit bakom isoleringen och hela tiden byggts på gjorde att
taket till slut blev för tungt. Ett kännbart driftsavbrott mitt i sommaren.
Distributionen till butikerna blev dock inte nämnvärt lidande, då den , genom
ett fint samarbete med Stockholmskontoret, delvis kom att ske därifrån
genom nattliga transporter till Linköping. Även från leverantörshåll var man
mycket hjälpsam. Reparationsarbetet avslutades inte förrän den 1 oktober
1977.

Beträffande de gamla lagerfastigheterna försökte man få tillstånd att öppna
stormarknader i dessa. Byggnadsnämnderna i såväl Norrköping som i
Linköping var dock kallsinniga och avslog efter en del funderande dessa
propåer. Det återstod då endast att sälja fastigheterna.
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Fastigheterna Ackordet 9 och 10 i Linköping överläts med tillträde den 1 juli
1974 till Beijer Byggmaterial i Linköping AB för 3,5 milj kr.

Fastigheten Strömbrytaren 4 i Norrköping överläts med t illträde den 1
november 1975 till Bröderna Granberg Snickeri AB, likaså för 3,5 milj kr.

Gotland. De 56 ICA-butikerna på Gotland sålde år 1976 för 146 milj kr,
innebärande en marknadsandel på 49 %. Samtidigt beräknade man att fram
till år 1980 antalet butiker skulle minska till 48, medan prognosen för deras
försäljning visade en ökning till 224 milj kr, med marknadsandel på 50 % .

Som en följd av detta kalkylerade man för kontoret på Gotland med att
omsättningen som år 1976 visade 67,2 milj kr , vid utgången av år 1980
skulle komma att uppgå till 105 milj kr .

Redan vid mitten av 1970-talet började de befintliga lagerlokalerna i fastig 
heten Kasernen 2 bli fullt utnyttjade. Man var därför helt på det klara med
att dessa lokaler, med en yta på 3.510 kvm, inte skulle vara tillräckliga för
en expansion' av verksamheten. För detta krävdes utrymmen på ca 7.500
kvm enligt en preliminär beräkning. Styrelsen fattade därför i oktober år
1976 beslutet att påbörja projektering aven ny lagercentral med tillräcklig
storlek och med möjlighet till utbyggnad.

Gotlands kommun förklarade sig villig att upplåta erforderlig tomtmark vid
östra utfarten från Visby . Den nybildade tomten, med beteckningen
Östergård nr 2,med adress Lundbygatan 2, hade en yta på 36.022 kvm .
Priset var 15 kr per kvm, varför den totala köpeskillingen blev 540.340 kr.
Köpebrev undertecknades den 16 mars 1978. Ritningsarbetet påbörjades
omedelbart. Den nya fastigheten fick en total yta på 9.642 kvm, fördelade
på källare 365 kvm, lagerlokaler i ett plan 8 .352 kvm och kontor en trappa
upp på 925 kvm. Byggnadens volym uppgick till 73.120 kvm. De kylda
utrymmena omfattade 2.910 kvm, varav 830 kvm frys. Takhöjden i
lagerdelen var 9 meter, vilket innebar att det fanns god plats för 5 pallar i
höjd. Såväl lagerhantering som expediering kunde ske med hjälp av
höglyftande truckar -- såväl arbets- som utrymmesbesparande.

Vid detta tillfälle valde man att utse flera entrepenörer för bygget, var och
en för sin del. Sålunda antogs för

Byggnaden
El
Ventilation
Värme och sanitet

ABV, Norrköping
Östergötlands El, Norrköping
Bahco, Stockholm
Värme & Sanitet, Visby
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Arbetena kunde påbörjas i slutet av oktober år 1978. Takstolarna restes
under vecka 12, d v s mitten av mars år 1979, och taklagsfest
arrangerades i samband med ett styrelsemöte den 4 april 1979.

Byggnaden stod färdig vid årsskiftet, och den var i full drift från den
18 februari 1980. Invigningen av det nya DC Gotland förrättades den 18
mars 1980 av dåvarande landshövdingen Einar Gustafsson. I anslutning till
invigningen överlämnades från företaget en gåva på 25.000 kr till
ungdoms- och handikappidrotten på Gotland.

Produktionskostnaden för den nya anläggningen uppgick till 21,2 milj kr,
vartill kom tomtkostnaden, 0,54 milj kr, varför den totala investeringen
hamnade på 21,74 milj kr. Tillstånd hade dock erhållits att för Gotlands
bygget totalt ta i anspråk 21 milj kr ur bolagets investeringsfond. Detta
belopp kom då att användas som engångsavskrivning på den nya
fastigheten.

Gotlands nya distributionscentral
vid Lundbygatan 2 i Visby

Den gamla DC-fastigheten i Visby, Kasernen nr 2, överläts redan i början av
år 1978 till Rederi AB Gotland. Förutsättningen var att tillträde för köparen
inte skulle ske förrän den nya lagercentralen var färdig. Köpeskillingen
uppgick till 4,0 milj kr.

Butiksfastigheter. Redan i mitten av 1960-talet uttalade sig styrelsen
principiellt för att, om så erfordrades, vi inte fick vara främmande för att
överta eller bygga butiksfastigheter. Tendensen hos kommunerna blev
under 1970-talet allt mer uttalad, att man upplät tomtmark mot det att vi
själva uppförde butiksbyggnaden. Fördelen var att vi som byggare kunde
standardisera och förenkla byggnaden, och därigenom göra den billigare.
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Vid utgången av år 1977 ägde Essve 17 butiksfastigheter med en produk
tionskostnad på 18,9 milj kr. Vid utgången av år 1979 hade ytterligare fyra
butiksfastigheter tillkommit.

Utöver de rena butiksfastigheterna uppförde Essve år 1976 en kontors- och
butiksfastighet vid Öster Centrum i Visby. Den totala ytan var 2.425 kvm,
varav för en ICA-butik disponerades 1.590 kvm och där säljytan utgjorde
995 kvm. Resterande 835 kvm var uthyrda för andra ändarnål.

Trillevallen. Fritidshusen i Trillevallen tarvade också ett icke oväsentligt
underhåll, då beläggningen vid denna tid var mycket god. År 1971 gjordes
sålunda en genomgripande renovering för en kostnad på drygt 40.000 kr.
Dessutom förnyades en del av inventariebeståndet till en kostriad av
6 .000 kr.

År 1978 var det så dags för en ny renovering. Samtidigt flyttades lilla
stugan, då den låg alltför nära vägen och grunden dessutom var i dåligt
skick och måste förnyas. Kostnaden uppgick totalt till 75 .000 kr.

ORGANISATIONSFRÄGOR / FILIALER

Företagets tillväxt började bli allt mer markant under 1970-talet. Ett mått
på detta var bl a omsättningsökningen. År 1970 uppgick omsättningen till
407,1 milj kr, för att 10 år senare år 1979 uppgå till 1.450,8 milj kr. Även
med hänsyn tagen till inflationen var detta en aktningsvärd utveckling.

Det gällde därför att ha en rationell och väl fungerande organisation av
verksamheten. För att hålla takten med förändringarna underhöll man,
genom företagsledningens försorg, kontinuerligt en översyn av
arbetsrutinerna, parat med jakt på onödiga kostnader. Dessa åtgärder
började intensifieras från år 1971. Ett av målen som angavs var att höja
servicegraden gentemot butikerna.

För att stimulera förslagsverksamheten bland den egna personalen, anslogs
medel till belöningar, 25.000 kr år 1971 och 50.000 kr år 1975. En av de
anställda, Valter Sköld, belönades med 5.000 kr för olika "vardags
uppfinningar" . Han fick också tillsammans med Gösta Holgersson , belöning
med 5.000 kr vardera , för förslag till energibesparing för kyl - och frys
aggregat, vilket beräknades ge en kostnadsminskning på 18.000 kr per år.

Datoriserinq. Ett led i företagets utveckling var den allt mer genomgripande
datoriseringen. Säljare och inköpare på kolonialsidan utrustades med
dataskärmar i mitten av 1970-talet.
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År 1975 försågs färskvarusäljarna med bildskärmar. Detta medgav en
snabbare och enklare hantering, inte minst för mottagaren, då möjlighet nu
gavs att korrigera för rätt antal och vikt vid utskrift av följesedel och
faktura. Kostnaden för bolaget blev 45.000 kr per månad, 'men man
beräknade att besparingen uppgick till minst 55.000 kr per månad. För
butikerna innebar den förenklade varumottagningen och kontrollen en
besparing på ca 600.000 kr per år. Redan från år 1974 kunde varje kolli i
kolonialleveranserna till butikerna föses med qrovprisrnärkninq genom en
särskild etikett,där bl a förslag till konsumentpris angavs.

Den utökade datahanteringen medförde att från den 1 maj 1975 samman
fördes datadrift i Stockholm och Östergötland, samt enheterna för
systemering och programering, till en särskild dataavdelning i Stockholm
med dittillsvarande kamreraren i Linköping, Göran Nord, som chef . Hans
ansvarsområde utvidgades till att omfatta alla större frågor inom
organisation och administation. Den 1 januari 1979 utsågs Göran Nord till
administrativ direktör.

Kravet på ökad datakraft gjorde att bolaget i december år 1975 investerade
i en ny kraftfullare centraldator, IBM 370/145 med placering i Stockholm.
Kostnaden för denna uppgick till 5,2 milj kr . Den tidigare datorn i
Stockholm, IBM 370/115, överflyttades till Linköping , där man haft stora
svårigheter genom bristande kapacitet . Härigenom kunde Gotlands data
behandling flyttas från Stockholm till Linköping.

Utbyggnaden av datakapaciteten var nödvändig för utvecklingen av det
revolutionerande defekteringssystemet, Essve Terminalsystem, "Esters" .
Detta innebar att man i butik på en liten bärbar dataterminal kunde göra
varubeställningarna genom att på terminalen slå in varans nummer samt
önskat antal. Via ett s k modem kunde därefter uppgifterna överföras
genom telenätet till centraldatorn hos Essve, för att där ge upphov till
leveransorder. Defekteringsterminalerna inköptes och ägdes av Essve, för
att genom leasingavtal ställas till butikernas förfogande . Leasingavgiften
varierade med butikens omsättning , och var till en början maximalt 450 kr
per månad vid omsättning över 1O milj kr. Dessutom fick butiken betala en
engångsavgift på 1.500 kr för det modem, som tillhandahölls av televerket.
Esters-systemet var färdigt för installation i början av år 1977 och
omfattade då enbart kolonialvaror. Butikerna i Östergötland blev de första
att pröva nyheten. Vid utgången av år 1979 hade samtliga butiker inom
Essve fått Esters-terminaler. Den totala investeringen för Essve uppgick
till 3,2 milj kr.

Mottagandet av det nya defekteringssystemet var övervägande positivt.
Det förenklade arbetet såväl i butik som på lagercentral , och efter kort tid
var det helt accepterat.
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Utvecklingsarbetet fortsatte, vilket bl a innebar att defekteringsterminalen
kunde användas vid inventeringar i butik -- arbetsbesparande inte minst vid
uträkningen.

Linköping. Andra händelser vid kontoren var bl a att den mångårige chefen
för kontoret i Linköping, Östen Stymne, föll för pensionsstrecket den
1 april 1979. Från den 1 september 1978 utsågs till ny disponent och chef
i Linköping dåvarande försäljningschefen där, Stig Ållander. .
Östen Stymne stannade ytterligare något år i företagets tjänst, för att
handha den tekniska upprustningen samt utvecklingen av hjälpmedel för
lagerhanteringen.

Special. ICA-mässiga diskussioner hade en tid förts avseende hur
specialvaror skulle hanteras inom ICA-organisationen. Ett gemensamt ICA
Special hade skissats, med en tänkt sammanslagning av Hakons och
Essves specialavdelningar. Detta hade dock inte lett till något konkret
förslag, varför Essve-styrelsen beslöt fortsätta verksamheten i Essve, och
även bygga ut avdelningen med ökad försäljnings- och lagerkapacitet.
Antalet artiklar uppgick till ca 4.200 st. Från 1 mars 1975 utsågs Göran
Söderling till ny chef för Special-avdelningen i Linköping efter Gunnar
Albrechtson som pensionerades.

Storhushåll. Storhushåll i Stockholm fick också ny ledare då dittillsvarande
chefen, Arne Ericson, tillträdde befattningen som försäljningschef vid HK:s
marknadsavdelning. I hans uppgifter där ingick att vara samordnare mellan
DC-organisationen, marknadsavdelningen och ICA-förbundet. Han skulle
dessutom ansvara för VA-annonseringen. Organisationsmässigt kom då
också storhushållsavdelningen att knytas starkare till marknads
avdelningen. Ny chef för Storhushåll i Stockholm blev Bo Follin från
den 1 oktober 1977.

Som en förstärkning till verksamheten vid avdelningarna för Storhushåll
förvärvades år 1978 ett par mindre företag.

Med tillträde den 1 juli 1978 övertogs AB Fryskompaniet i Stockholm från
AB Frionor för 840.000 kr. Aktiekapitalet uppgick till 80.000 kr. Företaget
omsatte 11,5 milj kr på 800 kunder inom storhushållssektorn. Man
beräknade att 500 - 600 av dessa skulle kunna föras över till Essve. En
fördel var vidare att Essve fick tillgång till ett bra fryslager hos
AB Coldstore. De anställda som övertogs var 6 st.

Den 1 oktober 1978 var det dags för nästa förvärv, AB Gurli Gullberg i
Norrköping. Köpeskillingen var 100.000 kr, och aktiekapitalet var här
endast 5.000 kr. Företaget var specialiserat på att tillhandahålla s k
bekvämmat till lunchrum och serveringar. Man hade särskild kompetens på
att upprätta matsedlar för dessa näringsställen.
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Omsättningen var 3,7 milj kr. Här kvarstod 4 anställda efter övertagandet,
vartill kom att Carl Gullberg, en av delägarna , på deltid skulle bistå med
kundkontakterna .

Dessvärre visade det sig ganska snart att detta inte var några helt lyckade
tillskott. Orderstrukturerna var alltför små, och det var knappast möjligt
att få dem större, varför flertalet av de tillförda kunderna var olönsamma.
Speciellt gällde detta det sist förvärvade företaget. Efter några år hade
också merparten av kunderna försvunnit .

Anställdas styrelserepresentation. I enlighet med den nya lagen om
anställdas representation i styrelsen hade som första ledamöter i bolagets
styrelse utsetts:

från HTF

från Handelsanställda

ordinarie ledamot

personlig suppleant

ordinarie ledamot

personlig suppleant

Siv Håkansson,
Stockholm
Iwan Ekman, Visby

Sven Hedman,
Stockholm
Lars Lundberg,
Linköping

De ordinarie ledamöterna deltog i styrelsens sammanträde första gången
den 5 februari 1974. Från den 1 januari 1977 deltog även suppleanterna i
styrelsens sammanträden.

BUTIKER

1970-talet blev ett händelserikt årtionde när det gällde butikerna.

Norrmalms. Som nämnts ovan hade man från bolagets sida redan under de
sista åren av 1960-talet sökt kontakt med Norrmalms Livsmedel AB i
Stockholm, för att försöka förvärva bolagers utiKsbestand .
Ansträngningarna kom dock inte att krönas med framgång förrän en ny
ägare, Sten Pagmar, övertagit Norrmalms.

I augusti år 1970 undertecknades ett avtal, där SV -bolaget, för en total
köpeskilling på 14,0 milj kr, övertog hyresrätterna till samtliga 32 butiker
i Norrmalmskedjan, inklusive inventarierna i butikerna, samt hyresrätterna
till de tjänstebostäder som hörde till butikerna .
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Lager av varor och förbrukningsartiklar skulle inventeras och likvid erläggas
senast 20 dagar efter tillträdet. Vidare ing ick i köpet rätten till två avtalade
nyetableringar. Tillträde till butikerna skedde den 27 september 1970.
De övertagna butikerna hade en omsättning på ca 129 milj kr. I butikerna
anställd personal, samt vissa centrala butiksadministratörer, erbjöds fortsatt
anställning hos SV eller hos den köpman som skulle driva respektive butik.

I anslutning till köpeavtalet träffades också ett samarbetsavtal , innebärande
att SV förband sig att under två år saluföra Norrmalms produktsortiment i
samtliga f d Norrmalmsbutiker, i samma omfattning som före överlåtelsen .
Detta gällde bröd, konditorivaror, charkuterivaror och ätfärdig mat.
Förpackade köttvaror skulle levereras från Norrmalms under 12 månader.
Vidare skulle SV inom 6 månader överta Norrmalms fiskavdelning, som intill
dess fortsatte sina leveranser. Fiskfrågan löstes genom att SV träffade
avtal med fiskgrossisten Emil Molin AB, att denne skulle ombesörja
leveranserna av färsk fisk till alla butikerna i Stockholm. När det gällde
brödsortimentet önskade Norrmalms stänga sitt bageri, varför man i
samförstånd avtalade med Schumachers bageri att detta skulle överta
leveranserna av bröd till f d Norrmalmsbutikerna från den 1 oktober 1972.

Vad beträffar övriga delar i samarbetsavtalet blev inköpsfrekvensen från
butikerna allt mindre, vilket naturligen påverkade lönsamheten för
Norrmalms. Man krävde därför ekonomisk kompensation från SV. Å andra
sidan ansåg sig SV ha vissa motkrav avseende brister hos de övertagna
butikerna. Slutet blev, efter långa förhandlingar, att SV till Norrmalms
i november 1971 erlade ett belopp ett för allt på 175.000 kr, som då
reglerade alla mellanhavanden.

Av de 32 övertagna butikerna bedömdes två, Vällingby- och Götgata , vara
av den kara-Ittären, att de måste läggas ner. För övriga kunde man lätt finna
~ i ll i g a köpmän, dels bland de egna leden, dels bland tidi a or:r-malms~

'-arrs el Ida. Lönsamheten varierade mellan butikerna, vilket ledde till att av
de 30 återstående, 23 st kunde säljas, medan 7 st utarrenderades på 7 år,
varefter de skulle övergå i köpmannens ägo.

Butiksköpeavtalen innehöll en optionsklausul, som innebar att vid en
framtida försäljning av butiken, SV skulle ha förhandsrätt till förvärv. För
alla butikerna upprättades ett hyresavtal där butiken var underhyresgäst till
SV, som hade kontraktet med fastighetsägaren. Ett par av arrendebutikerna
behövde få stöd genom hyressubvention under några år. Detta täcktes
dock av arrendet från de övriga. I samband med överlåtelserna erfordrades
visst kapital i butikerna för övertagande av inventarier, omprofilering och
nyinvesteringar. Behövliga belopp kunde ställas till förfogande från SV som
lån med totalt 16,2 milj kr.
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Försäljningen och kapitalvärdet i arrendena inbringade ca 13 milj kr. Ställt
mot den ursprungliga köpeskillingen, 14 milj kr, innebar detta att, så när
som på 1 milj kr, Norrmalmsaffären kunnat föras lyckligt i hamn. Om
hänsyn togs till avskrivning på arrendeinventarier blev kostnadseffekten för
SV ca 2,5 milj kr första året. Totalt sett efter arrendeperiodens slut år 1977
beräknades dock affären medföra ett överskott på ca 0,2 milj kr.

Butikerna utvecklades mycket positivt, såväl med avseende på resultat
som, framför allt, omsättning, vilket ju i sin tur gav ett lyft för Stockholms
kontorets verksamhet, med en ökad försäljning på 35 - 40 %. Av omsätt
ningsökningen år 1970 för butikerna inom SV:s område, 16,9 %, svarade
Norrmalmsbutikerna för 6 % . För år 1971 uppgick omsättningen för dessa
butiker till 175 milj kr.

Styrelsen uttryckte sin synnerliga uppskattning för det arbete med
genomförandet av Norrmalmsaffären som nedlagts av de tre förhandlarna
Bror Andersson, Stig Svensson och Lars Elford. Till dessa överlämnades en
resecheck samt en klocka - värde totalt 4.785 kr. Man harangerade även
det förtjänstfulla arbete som på utredningsstadiet nedlagts av vissa
tjänstemän.

Kipplers. De tre i förhandlingsdelegationen fick snart anledning att träda
i ny aktion. Det visade sig nämligen att en av de privatägda detaljhandels
kedjorna, AB Kipplers, med 10 butiker var till salu.

I hård konkurrens med dåvarande Handelskompaniet, numera i Dagab
gruppen, lyckades man i februari år 1974 träffa avtal med ägaren, Malte
Kippler, om övertagande av samtliga aktier i AB Kipplers från den 1 maj
1974. I överlåtelsen ingick 9 s t a vcfe-1°b I erna. or en sista butiken,
belägen i Fittja Centrum, intogs i avtalet en optionsrätt till förvärv gällande
i fem år. Denna butik drevs i ett särskilt bolag, Kipplers i Fittja AB, som
tills vidare skulle kvarbli i familjens ägo. Redan i februari år 1975 påkallade
dock säljaren optionen, och bolaget med butiken övertogs den 15 februari.

De aktuella butikerna var, med något undantag, lokaliserade på platser där
Essve tidigare inte var representerat. De fanns i Bandhagen, Hagsätra,
Huddinge, Edsberg, Mariatorget, Bredäng, Skogås, Åkersberga samt vid
Birger Jarlsgatan.

Köpeskillingen för aktierna uppgick till 11,35 milj kr, vartill kom 0,65 milj
kr för Fittjabolaget, innebärande att förvärvet totalt belöpte sig till
12,0 milj kr.

I överlåtelsen ingick också, förutom tre icke rörelsedrivande dotterbolag,
två andelar i Bostadsrättsföreningen Åkersberga Centrum, jämte en
provisorisk butiksbyggnad i anslutning till Åkersberga Centrum.
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Härigenom blev Essve ånyo representerat i detta centrum, där man några år
tidigare tappat sin butik, som ju just förvärvades av AB Kipplers . Vidare
fanns i det övertagna bolaget kontrakt avseende en nyetablering i Husby
samt optionsavtal gällande en butik i Kungsängens Centrum.

Bostadsrättsföreningen Åkersberga Centrum samägdes med dels John
Mattson Byggnads AB dels Österåkers kommun. För föreningen uppfördes,
med början i juni år 1974, en större centrumanläggning, vilken var färdig
för inflyttning i april år 1976. Här inrymdes då också en ICA-butik, vilken
beräknades få en omsättning första året på 30 milj kr, och som för åren
därefter haft en mycket gedigen utveckling.

De i AB Kipplers ingående butikerna hade år 1973 en ornsättninq netto
exkl. moms på 56,8 milj kr. Häri ingick en butik vid Birger Jarlsgatan som
öppnats i december år 1973. För år 1974 beräknades omsättningen t ill ca
80 milj kr, vartill kom Fittjabutiken med ca 10 milj kr omsättning.
Partihandelsförsäljningen vid Stockholmskontoret kalkylerades öka med
60 % av dessa belopp.

En smula smolk i glädjebägaren var att e~n::...-=.av..:-.:d:..:e=--...:.ö,.:.v-=e..:....rt:;:.a~g~n.:..:a~b=-u..:.;ti.:...:k-=.e.:...:rn....:.:::;~,~

Kvarnber s lan · uddin e, av Hakonbolaget ansågs ligga tnom deras
I tresseområde, varför man gjorde anspråk på att f f överta leveranserna till
densamma. För husfridens skull gick Essve med på detta, och fick i gen äld
ta till sig et par mindre HaKon6utl!<er I-Våil> och"HaiTunda. Vida;:;-
bedöm es uti f<en vid Mariatorget kollidera med en efrn tig Essve-butik,
varför den förstnämnda stängdes efter någon tid .

AB Kipplers var ett väl konsoliderat och välskött företag. Likvida medel
uppgick till 2,2 milj kr. Inventarievärdena var starkt nedskrivna och i
företaget fanns en lagerreserv på 5,7 milj kr. Det egna kapitalet utgjorde
0,84 milj kr, varav disponibelt 0,72 milj kr. Butikerna bedömdes alla vara
lönsamma, även med en ny innehavare.

Nya köpmän rekryterades såväl bland.-!....9. ~ i r:m l e rsans1ä.U.d..Q , om bland 1
-----rssve-ko man. ya-mHagffilaaaes:-enligt den då nya ICA-avtalsiden - mera

om denna neda-n - oc rnventa och varulager såldes till dessa. Köpe
skillingarna inbringade 6,6 milj kr. Erforderligt lånebehov från Essve var
8,4 milj kr, vartill kom att Essve tecknade borgen för checkräkningskred iter
på 1,7 milj kr. Det totala f inansieringsbehovet var sålunda 10,1 milj kr.
Butikerna visade under åren framgent genomgående goda resultat och
försäljningsökningar över förväntan. När de olika del beloppen i avvecklingen
av rörelsen i Kipplerbolagen sammanräknades, d v s försäljningen av
butikerna, upplösning av lagerreserv - överförd till moderbolaget som
koncernbidrag -, och utdelning av disponibla vinstmedel, kan man
konstatera, att denna affär med råge, ca 13 milj kr , gav åter den erlagda
köpeskillingen 12 milj kr.
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På några år hade genom övertagandet av Norrmalms- och Kipplerbutikerna
Essve:s kontor i Stockholm tillförts 38 butiksenheter, en välkommen och
lönsam förstärkning av inte bara kontorets utan hela Essve:s verksamhet.

Råckstahus. Essve var sedan flera år innehavare aven aktiepost i
AB Råckstahus, tillkommen i samband med ett butiksläge i Stockholmsför
orten Råcksta. Vid en nyemission ansågs det nödvändigt att teckna ytter
ligare 151 aktier, varför innehavet därefter var 409 aktier med ett värde på
409.000 kr. Hela innehavet avyttrades år 1983 till nominellt värde.

J( Stormarknad. Bolagets satsning på att finna lämpliga stormarknads
etableringar gav till slut ett första resultat. Under första halvåret år 1974
hade kontakt etablerats Ted ett företag vid namn "Bo Marknad AB"
ingående imöbelkedjan Ahlbergsgruppen. Detta företag uppförde i Mantorp
utanför Mjölby ett s k köpmannavaruhus, som skulle kallas "Mobilia
Köpcenter". Byggnaden uppfördes i två våningar med, på grund av
terrängförhållandena, direkt ingång från markplan till båda våningarna.

Lokalhyran blev s k omsättningshyra, och utgick med 600.000 kr upp till en
omsättning på 25 milj kr. Mellan 25 - 35 milj kr tillkom 2 % på denna
omsättning, och över 35 milj kr ytterligare 1,5 % på överstigande
omsättning. Härtill kom avgift för s k komfortkyla med ca 60.000 kr per år.
Hyreskontraktet hade en löptid på 10 år.

Köpman i den nya butiksenheten blev Olle Söderholm, Mjölby, som fick
möjlighet att delta i och påverka utformningen av lokalerna. Den totala
investeringen uppgick till 4,3 milj kr, varav inventarier 1,9 milj kr ,
varulager 2,0 milj kr och rörelsekapital 0,4 milj kr. Detta kapital ställdes
till förfogande från Essve.

Essve måste vidare delta i finansieringen av Mantorpsanläggningen genom
ett topplån på 2,0 milj kr mot säkerhet av toppinteckningar . Lånet löpte på
15 år och räntan var diskonto + 3 %.
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Hela köpmannavaruhuset var färdigt för invigning den 31 oktober 1974.
Det totala antalet boende inom en radie av 30 km uppgick till 180.000
personer, motsvarande en köpkraft på 600 milj kr för livsmedel och
dagligvaror. Omsättningen för Storbutiken i Mantorp uppgick år 1 till
15 milj kr, för att år 5 ha ökat till 24 milj kr.

, Bea. Ytterligare ett antal butiker kom att kunna placeras hos Essve
köpmän, då överenskommelse träffades med styrelsens ordf örande, Bror
Andersson, där han överlät flertalet av i butikskedjan Bea Livsmedel AB
befintliga butiker. I augusti år 1973 övergick sålunda SJU av u I erna med

l en samlad omsättning på 14,7 milj kr. Köpeskillingen var 1,5 milj kr. Två av
I dessa butiker, Regeringsgatan {Parkaden} och Boråsvägen var så olön
samma att nedläggning var enda utvägen i samband med övertapandet.

Den 26 augusti 1978 var det så dags att överföra ytterligare fyra butiker
till Essve-köpmän. Köpeskillingen för dessa blev 1,6 milj kr. Kontor och
styckningscentral samt lågprisbutiken i Svedmyra ingick inte i köpet.
Däremot överenskoms att moderbolaget Bea Livsmedel AB senare skulle
övergå till Essve, varvid överlåtelsesumman skulle motsvara substansvärdet
utan goodwill. Denna transaktion genomfördes den 31 augusti 1987.
Lågprisbutiken drivs dock alltfort i familjens regi.

Dinner. Genom förmedling av ICA AB övertogs år 1972 från Förvaltnings
AB Inn 6 st butiker. En av dessa föll inom SV :s område, nämligen Dinner
Livsmedelsmarknad i Norrköping. Butiken, som ingick i Köpmannavaruhuset
Spiralen, omfattade 1.800 kvm totalyta, och hade en omsättning på 15 milj
kr. Köpeskillingen för SV blev 2,4 milj kr. Butikens namn ändrades till
Spiralen Matmarknad AB med Karl-Ejne Andersson som köpman på ICA
avtalsbasis.

Flemingsberg. För en ICA-butik i Flemingsbergs centrum, vilken hade haft
Hakon i Järna som leverantör, hade i maj år 1977 preliminärt avtal träffats
om försäljning av rörelsen till Metro. Detta företag hade tidigare en butik
intill den salubjudna, varför Metro genom förvärvet skulle få ett ensamläge .
Genom Hakons förmedling lyckades man dock hindra denna överlåtelse ,
och butiken kunde förvärvas av Essve med tillträde den 2 juli 1977.
Omsättningen beräknades till 8 milj kr . Överlåtelsepriset för Essve var 1,2
milj kr för hyresrätten samt 1,0 milj kr för inventarierna.

ICA-Jour , En ny företeelse bland butiksbeståndet som tillkom vid mitten av
~70-ta l et , var de s k jour-butikerna. Som alltid var det så att de minsta

butikerna hörde till dem som i första hand fick lönsamhetsproblem.

Il (1.--11

I I I r~, I (l

Tidigare hade lösningen för dessa butiker va .it att de lagts ner eller sålts )
utanför Essve-gemenskapen . En tanke uppkom då att skapa en egen profil
för denna butikstyp avvikande från den vanliga ICA-butiken.
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Principen var i korthet att man skulle ha längre öppethållande, begränsat
sortiment (ca 1.500 artiklar), liten lokal (max 100 kvm), låg hyra, inga
extrapriser, inget deltagande i ordinarie annonsprogrammet, ingen manuell
betjäning, minsta möjliga personalbesättning. Prisnivån följde i stort
Essve:s ordinarie priser. Den bärande iden med dessa butiker var dels
närheten till konsumenterna, dels att man hade öppet sena kvällar samt
lördagar och söndagar.

~

.-Aifärstids1agens_a\lskaffan_de år 1972 gjorde det möjligt att muta in den
nisch som ett längre öppethållande innebar. För den konventionella butiken
ställde sig detta alltför kostsamt genom aen större personalstyrkan.

Den kanske främste tillskyndaren och idegivaren när det q ällde tillkomsten
av jourbutikerna var försäljningschefen vid kontoret i Stockholm, Sven
Karlsson . Redan första året, år 1975, tillkom 11 jourbutiker i Stockholm,
med en omsättning på 30,3 milj kr. År 1977 fanns 24 st jourbutiker som
omsatte 67 milj kr, och vid utgången av år 1979 hade antalet ökat t ill
46 st.

Övrigt. Totala antalet butiker inom Essve:s område uppgick vid ingångeh
av år 1970 till 504 st, med en årsomsättning på 702,6 milj kr brutto. Vid
utgången av år 1975 hade antalet sjunkit till 444 st, dock med en
omsättning på 1.679,5 milj kr. En återhämtning skedde fram till slutet av år
1979, då antalet butiker uppgick till 471 st, med en omsättning på 2 .733,9
milj kr - en ökning med nära fyra gånger på tio år.

Under årtiondet nyetablerades 144 butiker, medan 61 st tillkom genom att
redan etablerade butiker antingen inköptes (Norrmalms, Kipplers), eller
tillfördes på annat sätt, vilket innebar ett totalt tillskott på 205 butiker .
Mot detta stod att 238 butiker under de tio åren antingen lades ner eller
såldes utanför ICA. Nettominskningen blev sålunda 33 butiker till ovan
angivna 471 st.

Ombyggnader och förnyelser av butiksbeståndet skedde kontinuerligt hela
årtiondet med 40 - 70 butiker per år. Den totala investeringen för detta
ändamål uppgick till närmare 200 milj kr. Finansiering kunde till större
delen ske genom lån hos ICA Essve AB.

Avgifterna för bistånd från bolagets Etableringsavdelning höjdes från och
med år 1977. Ersättn ingen blev 60 kr per kvm för etableringar upp till
1.000 kvm, för yta mellan 1.000 och 2 .000 kvm debiterades 50 kr per
kvm, och lokaler mellan 2.000 och 3.000 kvm belastades med 30 kr per
kvm. För konsulentinsatser debiterades 50 kr per timme.
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Ytterligare ett par händelser som kom att ha betydelse för all närings
verksamhet, och då naturligen också för butiker och regionföretag, tillkom
under 1970-talet. Det som åsyftas är tillkomsten av 1975 års aktiebolags
lag och 1976 års bokföringslag. Dessa två lagar kompletterade varandra på
ett helt annat sätt än vad som tidigare varit fallet.

Bokföringslagen ställde specifika krav på hur bokföring skulle vara ordnad.
För att kunna fullgöra de åligganden som lagen föreskrev, måste man ha
gedigna fackkunskaper. För flertalet, inte minst på butikssidan , gällde då
att kunna anlita en godkänd redovisningsbyrå. De flesta av Essve-butikerna
i Stockholm hade vänt sig till Stockholms Livsmedelshandlareförenings
(SLF:s) Bokföringsbyrå, och utgjorde en väsentlig del av denna byrås
klientstock. Medlemmarna i Östergötland och på Gotland vände sig i stor
utsträckning till Köpmannaförbundets Redovisningsbyråer .

Diskussioner fördes under speciellt de sista åren av 1970-talet, att Essve
skulle starta en egen redovisningsservice för medlemmarna. Detta blev
dock inte fallet då, utan man försökte i stället, med gott resultat, etablera
ett samarbete SLF:s bokföringsbyrå .

Aktiebolagslagen i sin nya form berörde bl a de butiker som drevs som
aktiebolag. Den väsentligaste nyheten här var att aktiekapitalet, från att
dittills ha varit lägst 5.000 kr, skulle ökas till ett nytt lägstabelopp på
50.000 kr. Höjningen skulle vara genomförd senast vid utgången av år
1978.

Vidare infördes s k låneförbud. Detta innebar en väsentlig begränsning i
bolagens utlåningsmöjligheter till följande kategorier: 1) Aktieägare, 2)
Styrelseledamot och VD, 3) Revisor. Även den som var gift med, eller på
annat sätt släkt eller besvågrad med någon av de angivna, omfattades av
förbudet.

Vissa undantag fanns:
1) Aktieägare med mindre än 1 % aktieinnehav eller högst 500 aktier

omfattades inte.
2) Styrelseledamot och VD undantogs från låneförbudet om låntagaren

drev rörelse, och lånet utgjorde ett led i affärsförbindelsen mellan
bolaget och låntagaren samt var avsett enbart för låntagarens rörelse.
Även styrelseledamöter och VD i koncernbolag omfattades av detta.

3) Revisorer omfattades dock generellt av låneförbudet.

De nya lagarna trädde i kraft från den 1 januari 1977, varför man från
lagstiftaren ansåg sig ha givit god tid för anpassning.
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ANNONSERING

erbjuder denna vecka:

~kan~d~n'i,l,,'r~ '1 . . ~~10:90
Pistagekaka.~~ 2:25

Glasspinnar lx,,3:45
Skinka« UI' _ J" '"7:80
Kasseler. l" 17:30
Ost ,\ lIl h" " ja .•. ..• . . k 12:6()

klftw.o,,,. J.--5 Söl,a 10'9 18-20 Va rberg, Cenl'um

ICAhallarna
BREDÄNG - SÄTRA - VARBERG

I februari - mars år 1978 genomfördes av Sigge Andersson vid HK:s
ekonomiavdelning en aktivitetsmätning omfattande tre veckor med ordinarie
veckoannons och två veckor med flygbladskampanj. Sammanfattningsvis blev
slutsatsen denna:

Allt fler butiker började också ha
egen annonsering i anslutning till
den gemensamma annonsen. Detta blev
en styrelsefråga, varvid man beslöt
godkänna att butikerna hade egna
annonser, som kunde omfatta två
egna varor - dock inte ICA:s märkes
varor. Vidare borde under rubriken
"Dessutom från veckans ICA-annons"
göras ett utdrag med vissa artiklar
eller i vart fall hänvisas till denna
annons. ICA-affärens namn och adress
måste tydligt anges i den egna
annonsen. En typskiss till annons
utarbetades enligt vidstående avdrag.
Det är att märka att denna fråga
i huvudsak var ett Stockholms-
problem.

Ca 15 % av butikernas försäljning utgjordes av ICA:s annonsvaror.
Genomsnittligt var ordinarie marginal ca 26 %, och vid aktivitet 15 %. Detta
gav en marginalreducering med ca 11 procentenheter. Aktivitetspåverkan var
genomsnittligt ca 2 procentenheter utslaget på år. Den var lägre vid ordinarie
veckoannonsering , 1,5 till 2 %, och högre vid flygbladskampanj, 4 till 5 %.
Påverkan varierade beroende på butiksstorlek. .

Ett diskussionsämne var om ordinarie priser skulle sättas ut i annonserna.
Efter viss tvekan beslöt man dock att från hösten år 1974 ange såväl ordinarie
pris som annonspris. Är 1975 omfattade annonsprogrammet
7,5 % av den totala försäljningen i butik, vilket för konsumenten innebar
prisreduktion på 1,7 %, enligt beräkningar av ICA Konsult. Nettoeffekten blev
för butik 0,6 %, och för DC 0,2 %.

Även under 1970-talet fortsatte den gemensamma veckoannonseringen med
ännu större intensitet. Den kombinerades också med s k flygblad som delades
ut till hushållen vid flera tillfällen under året.
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Erforderlig omsättningsökning under kampanjveckorna för att nå samma
antal marginal kronor som under vanliga veckor, beräknades till ca 10 %,
vartill kom ytterligare höjning för att täcka stegrade arbetskostnader.

Färskvaruandelen, som under ordinarie annonsvecka svarade för ca 75 %
avannonsvarornas försäljning, sjönk under flygbladskampanjveckor till
ca 60 %.

Enligt förslag från annonskommitten höjdes avgiften för deltagande i det
gemensamma annonsprogrammet från år 1975. För de minsta butikerna,
med upp till 0,5 milj kr omsättning, blev avgiften 200 kr per år. Skalan steg
därefter successivt upp till de största butikerna, med mer än 10 milj kr
omsättning, där årskostnaden blev 3.200 kr. Skalan indexreglerades efter
samma princip som för årsbonusen.

VARURABATTER

Inflationsutvecklingen under detta årtionde, speciellt under de sista fem
åren, medförde att det uppkom s k konjunkturvinster i inneliggande lager
hos bl a lagercentralerna. Till detta kom att bidragen till vecko
annonseringen från leverantörer och butiker mer än väl täckte kostnaderna
för annonserna, varför ett visst överskott uppkom. Självfallet varierade
dessa belopp mellan olika år.

En väsentlig del av dessa "övervinster" lät man gå tillbaka till medlemmarna
i form av extra bonus och varurabatter samt genom sänkta priser för
kortare eller längre perioder. Konsumentpriserna påverkades endast i mindre
omfattning. Dessa styrdes ju främst genom aktivitetsprogrammen.

De extra insatserna varierade som nämnts från år till år, och dessutom var
spridningen i belopp ganska stor. Prissänkningsåtgärderna var till viss del
inriktade på färskvarusortimentet där lönsamheten, beroende bl a på
prisstoppet, var bristfällig.

Sålunda anslogs år 1972 för marknadsåtgärder 1,5 milj kr, avseende bl a
julhandeln, Luxuskaffe och VA-programmet. Vidare utgavs under år 1973
för prisinsatser 2 milj kr, varav 1,1 milj kr för färskvaror, samt dessutom
1.5 milj kr i extra bonus. År 1974 satsades ca 2,5 milj kr i prisreglerande
syfte, vartill kom varurabatter med 2,25 milj kr, fördelade med 1,6 milj kr
på färskvaror och 0,65 milj kr på kolonial. Ar 1975 bedömdes julhandeln
behöva ett extra stöd. 1,1 milj kr avsattes då för detta. Säljtemat för
år 1976 var" Färskvaruåret" . Prisinsatser i samband med annonsering och
kampanjer uppgick till 2,9 milj kr.
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Under år 1977 hade konjunkturvinsterna varit stora, 6,7 milj kr, varför det
ansågs befogat vidta motsvarande konkurrensbefrämjande åtgärder, vilka
totalt slutade med en samlad insats på 7,3 milj kr. Då en del av de anslagna
medlen kom att användas i annonseringen, slog prisjusteringarna igenom
även mot konsument. År 1978 började med en rivstart, då 2,2 milj kr
sattes in i en kampanj under januari och februari riktad direkt mot
konsument. Ytterligare 2,6 milj kr disponerades fram till året? slut, varvid
större vikt lades på kolonial-sortimentet. Medlemmarna tilldelades dessutom
1 % extra bonus. För år 1979 anslogs redan i början av året ca 5 milj kr till
kampanjer och bestående prissänkningar. Därtill kom att man önskade
förstärka medlem-marnas marginaler, varvid ytterligare 5 milj kr avsattes för
varurabatter.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det var avsevärda belopp ur den
löpande verksamheten hos Essve som kunde disponeras för marknadsföring
och aktiviteter, samtidigt som även medlemmarna fick sina marginaler
förstärkta . Med andra ord, resultatet för Essve var av den digniteten att
man, utan att urholka ekonomin, kunde dela med sig till konsumenter och
medlemmar.

Intrycket hos allmänheten var också övervägande positivt, vilket visades
genom flera s k attitydundersökningar gentemot konsumenterna.
Kännedomen om ICA och förtroendet för ICA-butikerna var mycket högt.

JÄMFÖRPRISER

Redan vid mitten av år 1974 diskuterades möjligheten att införa jämför
priser i butikerna som en service mot konsumenterna. Önskemål om detta
hade framförts från myndighetshåll, utan att detta därför var ett krav.
Tekniken för att enkelt framställa hyllkantsetiketter eller andra pris
markeringar hade ännu inte utvecklats tillräckligt, varför prisangivelserna
måste skrivas för hand - både tidsödande och kostsamt.

Från datasidan meddelades dock att detta var ett av de projekt man
arbetade med, men ännu inte hade lösningen på.

Bedömningen var att intresset från allmänhetens sida för jämförpriser var
mycket liten. En vidareutveckling av detta slag borde vara ett för hela ICA,
kanske för hela handeln, gemensamt projekt. Man beslöt därför att se t iden
an, och fortsätta med prismärkningen som tidigare.
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REGLER FÖR KONKURRENS

I april år 1977 fastställdes den s k konkurrenspolicy som skulle gälla för
den framtida verksamheten enligt följande: '

VÅR KONKURRENSPOlICY

MÅLSÄTTNING: ICA-butikerna ledande i konsumentpriss ättninqen .

* Detta måste ske med ansvar för ICA-medlemmarnas bruttomarginal
och resultatbehov .

* Detaljhandelns inköpspris påverkar konsumentpriset (sänkning
till detalj medför sänkning till konsument).

* Regionföretagets resultatbehov
anslutes till behovet av konsolidering, förräntning av egna
kapitalet och hänsyn till rörelsens behov av tillväxtkapital,
riskkapital och inflationsinverkan på resurserna.

* Resultatet utöver dessa av styrelsen fastställda (och årligen
prövade) behov skall direkt användas i priskonkurrensen.

SOLIDARITETSKAMPANJ

Under 1950 och 1960-talen hade företaget utvecklats från att vara en ren
inköpskanal för butikerna, till att vara en samarbetspartner som omfattade
även marknadsföring, utbildning, utveckling av utrustning för butikerna,
hjälpmedel för inköp, statistik och mycket annat. Kort sagt en långt gående
integrering, men med bibehållande av de grundläggande förutsättningarna
för verksamheten: den enskilde handlarens självständighet och den prägel
han som individ sätter på sin butik. Uttrycket köptrohet hade i stor
utstäckning övergivits, då det ansågs innebära ett negativt intryck av
bundenhet och likriktning.

Även vid denna tid var ICA-handlarna stora individualister som gärna valde
att gå sina egna vägar. För att stärka samhörigheten kring vårt gemen
samma företag i den allt hårdare konkurrensen, framfördes vid 1977 års
sektionsårsmöten av diponenterna Östen Stymne och Lennart Samuelsson
tankegångar om att det tydligare måste klargöras för medlemmarna nyttan
av att använda det egna företaget.
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Dels måste man ingjuta en känsla av glädje och tillfredsställelse över att
kunna utnyttja den egna inköpskanalen, dels måste man också få klart för
sig den ekonomiska fördel , "marginaleffekten", det innebar med ett
gemensamt agerande gentemot leverantörsledet. Detta trots att
medlemmen kortsiktigt ibland måste ge avkall på en udda förmån som
kunde erbjudas vid direktinköp.

Tankegångarna anammades av företagsledningen och ledde till att styrelsen
i oktober år 1977 beslöt att under år 1978 genomföra en s k solidaritets
kampanj bland medlemmarna. Avsikten var att öka känslan för och sam
hörigheten med såväl det egna företaget som ICA-rörelsen i stort. Starten
kom att ske i samband med sektionsårsmötena år 1978.

Resultatet av kampanjen ansågs vara mycket bra, och ledde bl a till ökad
köptrohet.

UTBILDNING

ICA-skolan presenterade årligen omfattande utbildningsprogram för såväl
köpmän och butiksanstälIda, som medarbetare inom regionföretagen . År
1974 började man marknadsföra de dittills mest avancerade kurserna,
nämligen Företagsledarutbildning, FLU, och Butiksledarutbildning, BLU . FLU
sträckte sig över två år och betingade en kursavgift på 10.600 kr. BLU var
ettårig med kurskostnad på 3.600 kr. Till detta kom kost och logi. Trots de
relativt höga kostnaderna kom dessa kurser att ingå i grundutbildningen för
varje blivande köpman, liksom för ett stort antal redan aktiva butiksledare .

ICA-skolans årsträningskurser vände sig med framgång till alla anställda i
butiksledet. De bedrevs på många platser och återkom varje år.

För att så många som möjligt skulle få tillfälle att förkovra sig genom dessa
kurser, ställde Essve generösa stipendier till förfogande. År 1979 anslogs
sålunda 45.000 kr för detta ändamål.

Även inom Essve bedrevs genom personalavdelningen, med dennas
engagerade chef Göte Andersson i spetsen, ett stort antal fortbildnings
kurser på olika nivåer. Dessa bedrevs enligt en upprättad plan , där ramar för
olika medarbetares behov av befattningsutbildning klarlagts. Dessa kunde
självfallet variera mellan åren.
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Här kan bl a nämnas truckförarutbildningen, som kom att bilda norm för
hela branschen, men som faktiskt utvecklats av främst kursledaren Arne
Gustavsson vid Essve, och som fortfarande är högst aktuell. Vidare fanns
Trafikskolan, där företagets chaufförer fick en intern utbildning, bl a i
samband med körkortsreformen år 1974, under ledning av transportledaren
Gösta Holgersson och senare av Arne Gustavsson.

Omfattande ekonomiutbildning har under en följd av år genomförts i egen
regi och med egna lärarkrafter. Denna har lett till avsett resultat, att
ge en ökad förståelse för företagets ekonomi och kunskaper om gällande
redovisnings- och budgeteringssystem. Ett led i detta var också till en del
avtalet med HAF och HTF om inrättandet av s k ekonomikommitteer. dels
vid varje DC, dels centralt vid huvudkontoret. I den sistnämnda skulle ingå
de sju klubbordförandena samt representanter från företaget. Information
skulle här lämnas om olika speciellt ekonomiska frågor med tonvikt på
årsbokslutet.

Ett antal medarbetare inom Essve deltog också varje år i olika utbildnings
avsnitt, som genomfördes i ICA-skolans regi, dels internt inom företaget,
dels vid externa kurser. För den som ville söka sig till speciella utbild
ningslinjer tillhandahållna av andra, fanns alltid möjligheten att Essve
efter ansökan bekostade avgifterna, om ändamålet bedömdes vara till nytta
för företaget. Detta gällde t o m längre kurser på universitetsnivå.

SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA

ORGANISATION

Samarbetsformerna inom ICA-organisationen hade i stort sett varit
oförändrade alltsedan tillkomsten av ICA-förbundet år 1940, med
självständiga regionföretag, som i mångt och mycket drog åt olika håll.
Förändringar hade visserligen vid några tillfällen skett av ICA-stadgan.
Denna reglerade dock förhållandet gentemot medlemskretsen, och hade
egentligen inget inflytande på samverkan mellan inköpscentralerna. Vid
slutet av 1960-talet hade ICA-organisationen fått en aktningsvärd position
inom svensk dagligvaruhandel. ICA-butikerna hade då sedan flera år
passerat kooperationen. Deras marknadsandel uppgick till c:a 22,5 %, och
tillväxttakten visade ingen tendens till minskning.

Framför allt från medlemshåll framfördes i de olika styrelserna önskemål om
en översyn av den framtida verksamheten och organisationsformerna .
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ICA-styrelsen tillsatte därför år {g;} 'en kornrnitte bestående av
KG Bergström (SV), Rolf Oltenq (Eol), Nils-Erik Wirsäll (Hakon-bolaget) och
Ingemar Litzell (ICA-förbundet), med uppgift att utarbeta förslag till ICA
rörelsens framtida organisation. '

I uppdraget ingick också att beakta den något snedvridna strukturen på
aktieinnehavet i de olika regionbolagen. Det visade sig nämligen att en
alltför st de a_v aktierna låg hos icke aktiva köpmän och andra ägare
utanför ICA-rörelsen. Speciellt alarmerande var situationen hos SV, där
år 197 enBast 23 % av aktierna ägdes av aktiva handlare och 8 % av
närstående, medan 69 % kontrollerades av f d ICA-handlare och andra
passiva innehavare. Motsvarande förhållande var hos Eol 43 % på aktiva, 2
% på närstående och 55 % på passiva. Hos Hakonbolaget v.ar ägarför
delningen 39 % på aktiva, 6 % på närstående och 55 % på passiva.

Redan i mars år 1971 kunde kommitten presentera sitt organisationsförslag
inför ICA-styrelsen. För att förankra förslaget på så bred bas som möjligt
vidtog nu ett mycket omfattande remissförfarande. Förslaget diskuterades,
förutom i ICA-styrelsen, också i regionbolagens styrelser, direktioner och
chefskonferenser. Vissa ändringar kom att ske under denna runda. Det
reviderade förslaget tillställdes samtliga sektionsstyrelseledamöter för
genomgång dels i sektionsstyrelserna, dels vid en gemensam sammankomst
för alla sektionsstyrelser på Foresta i Stockholm i mars år 1972.
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ICA-styrelsen

Principen för hur den
nya organisationen var
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vidstående ideskiss
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sens protokoll den
8-9 februar i 1972.

Avsikten var att ICA-

r
förbundet skulle få
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over hela ICA-rörelsen.

-röi'ounoe företrädde de
aktiva köpmännen , och
tferas intressen"Elnsågs
vara tillgodosedda, då
varje köpman som medlem
'tia e en röst i förburidet.
Detta hade vidare röst
majoritet i Inköpscen
tralernas AB ICA, varför
de aktiva köpmännens
inflytande över ICA-rörel
sen garanterades.

5. 00 0 rCA-KöPMÄN

Inköpscentralernas AB ICA
skulle sålunda inneha
aKtiemajoriteten i de tre
eglonföretagen. Dessa 

1öreslogs byta namn till-ICA Nord, ICA Sy'd och
ICA Öst. Detta kom dock,

\

under diskussionens gång, att ändras därhän , att namnen, som ovan nämnts,
ändrades till ICA Hakon AB, ICA Eol AB och ICA Essve AB.
Inköpscentralernas AB ICA, fick kort och gott det nya namnet ICA AB.

Vid förbundsstämman i oktobe r år 1972 antogs , efter en intensiv debatt, det
framlagda förslaget till förändrad organ isation under mottot "Vi bygger för den
tredje ICA-generationen". Samtidigt godkändes en förändrad ICA-stadga,
anpassad till de nya förhållandena. Det väsent ligt nya var att
köpmännen /medlemmarna genom sammansättn ingen av ICA-styrelsen gavs
majoritet i beslutsprosessen. Varje regionbo lag skulle utse fyra ledamöte r i
ICA-styrelsen , varav ordf och VD var självskrivna, medan övriga två skulle
·..ara aktiva köpmän .
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De passiva aktieägarna i regionföretagen försökte man samla i ICA AB på
följande sätt. Aktiekapitalet i ICA AB på 3 milj kr omvandlades till A -aktier
med röstvärde 10, som förbehölls ICA-förbundet. Vidare ökades aktiekapi
talet med 26 milj kr i B-aktier med röstvärde 1. De passiva aktieägarna
erbjöds från ICA AB enligt "Inbjudan till deltagande i 1973 års apporternis
sion" , att byta sina aktier i respektive regionbolag mot B-aktier i ICA AB.

De aktiva medlemmarna var skyldiga att inneha det antal akt'ier i sitt region
företag, i relation till respektive butiksrörelses storlek omsättningsmässigt,
som bestämts av ICA-förbundets styrelse. Skälet till denna bestämmelse
framgår av "Bakgrund och motiv för det föreslagna aktieutbvtet":

"Detta aktieinnehav är medlemmens andel i grundkapitalet.
Det är en inträdesbiljett till de inköpsförmåner och
övriga fördelar, som medlemskap i ICA-förbundet ger".

Detta har därefter genom åren varit en bärande uppfattning inom ICA
rörelsen.

För Essve:s del innebar detta ett minsta innehav på 10 aktier vid
omsättning upp till 0,5 milj kr, medan en omsättning över 20 milj kr
förpliktigade till ett aktieinnehav på 1.000 aktier. En beräkning år 1973
visar att aktiva köpmän på detta sätt skulle komma att inneha ca 35.000
aktier, motsvarande 39 % av aktiekapitalet i Essve. För att få tillräckligt
antal aktier tillgängliga, föreslogs dels en fondemission, dels en nyemission.
Mera om detta nedan under" Kapital".

Möjligheten att regionföretagen skulle komma att betraktas som dotterbolag
till ICA AB om mer än 50 % av aktiekapitalet skulle hamna där, var mycket
värdeladdad. Detta upplevdes som negativt, trots att förhållandet saknade
reell betydelse. Resultatet var att ända fram till slutet av 1980-talet ICA
AB:s innehav stannade strax under 50 % i Essve. Trots detta rådde en
intressemässig gemenskap, varför det ur lagens synpunkt ändå förelåg en
koncernmässig sammanslutning. Fr o m verksamhetsberättelsen för år
1978 måste också, efter påpekande av revisorerna, anges att Essve var
dotterbolag till ICA AB. Detsamma gällde för de andra två region bolagen,
Eol och Hakon.

Den ändrade ICA-stadgan, som antogs av Förbundsstämman år 1972, var ,
liksom tidigare, relativt allmänt hållen . Medlemmarna gavs stor frihet när
det gällde relationerna med regionbolaget. Sålunda skulle butikerna i största
möjliga utsträckning göra sina inköp genom sin distributionscentral, och ge
ICA-märkesvaror en framträdande plats.

Det grundläggande var att regionföretaget skulle vara medlemmens bästa
inköpskälla, såväl pris- som kvalitetsmässigt.
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Självfallet ställdes härigenom stora krav på effektiviteten hos region bolaget.
Stadgan innehöll endast fyra tvingande krav:

1. Medlemmen skall äga aktier i sitt regionbolag;
2. Medlemmen skall ha medlemsbonus innestående i regionbolaget

under viss tid;
3. ICA-symbolen skall vara väl synlig på butiken;
4. Medlemmen skall med sin butik delta aktivt i det gemensamma

säljprogrammet.

Det kan slutligen nämnas att SV /Essve innehade 1.200 aktier i Inköps
centralernas ICA AB med ett nominellt värde på 0,6 milj kr. I anslutning till
organisationsförändringen beslöt styrelsen i augusti år 1972, överlåta dessa
aktier till ICA-förbundet för nominellt värde.

Ett ytterligare led i koncentrationen var att Essve under år 1973 överlät
sina 1.792 aktier i ICA-Restauran er AB till ICA AB för o or var e,

-15 5 .490 kr. Möjlighet gavs härigenom att ICA AB Kunde ge restaurang
bolaget koncernbidrag, för att täcka de årliga underskotten. Vidare över-
fö de.Essve till ICA AB sina 800 aktier i ICA Rosteri AB, och sina 90 aktier
i ICA Banan AB, i båda fallen t fif r10minellt värde. -

Från Essve:s sida utsågs, utöver ordf och VD, köpmännen Sture Lindberg,
Stockholm, och Olle Andersson, Åtvidaberg, till ledamöter i den nya
ICA-styrelsen.

I samband med organisationsförändringen år 1972 lämnade Stig Svensson
efter 10 år befattningen som verkst direktör för ICA-förbundet/ICA AB, för
att bli dess ordförande fram till år 1974. Som hans efterträdare på VD 
posten utsågs Nils-Erik Wirsäll. Denne kvarstod i denna gärning fram till
år 1978, då han efterträddes av Karl Erik Åman.

Av tradition ingick VD för ICA-Förbundet i regionbolagens styrelser, varför
motsvarande skifte kom att ske även där.

Stig Svensson avled år 1975. Till hans minne inrättades en minnesfond, dit
även Essve bidrog med 30.000 kr.
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ICA - AVTALET

Även om antalet ICA-butiker successivt minskade, blev, inte minst genom
den omfattande nyetableringsverksamheten, de kvarvarande butikerna allt
större. Detta gällde såväl beträffande yta som omsättning. Kapitalbehovef"
för butikerna blev i samband härmed också mer accentuerat. Erforderligt
kapital ställdes till förfogande från regionbolagen genom låneväxlar eller
borgen för banklån. Problem uppstod ofta under de första verksamhetsåren
då bristande lönsamhet hos butiken regelmässigt förekom, vilket ställde
krav på regionbolagen att tillskjuta medel på ett eller annat sätt. Här
innebar dock reglerna i aktiebolagslag och skattelag stora begränsningar.

En kommitte tillsattes därför under år 1970, bestående av S!3X köpmän och
åtta tjänstemän, med uppgift att se över problematiken gällande dessa
frågor. Gruppen fick namnet "ICA:s ägande och finansierinqskornrnitte " .

Förslaget från kommitten presenterades i slutet av år 1971, och blev
föremål för ingående granskning och diskussion i regionstyrelser och
sektionsstyrelser. Det man velat åstadkomma, var ett gemensamt sätt för
finansiering av butiksrörelser. Det framlagda förslaget antogs vid Förbunds
stämman år 1972, vid samma tillfälle som man klubbade den stora organi
sationsförändringen enligt ovan.

Det nya finansieringsavtalet blev mera känt under beteckningen
"ICA-avtalet" .
---------
Avtalet har visserligen reviderats och moderniserats vid flera tillfällen
under årens lopp, men i allt väsentligt har grund iden dock stått sig genom
åren och gäller ännu i dag.

ICA:avtalets uppbyggnad var i korthet följande:

Avtalet upprättades mellan den enskilde köpmannen och regionbolaget.
Ett särskilt aktiebola bildades med uppgift att driva rörelse på en angiven
a ress. Verkställande direktör i bolaget var köpmannen. an s tte-också'
Inga I olagets styrelse. Aktiekapitalet skulle vara lägst 50.000 kr. Av
detta ägde köpmannen 9 % eller 4.500 kr, medan resterande 91 % eller
45.500 kr, innehades av regionbolaget. Den samlande beteckningen för
dessa bolag blev 91 /9-bolag. Erforderligt ytterligare kapital tillsköts från
regionbolaget, antingen genom egen utlåning, vilket var fallet hos Essve,
eller genom borgen för banklån. Köpmannens insats var i stort sett endast
de 4.500 kronorna. Allt annat fick han låna genom regionföretaget, vilket
ju var ett unikt förmånligt förhållande.

Förutsättningen var sålunda att butiksbolaget till en början var dotterbolag
till regionbolaget. Ett koncernförhållande uppstod.
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För den händelse butiksbolaget inte skulle få omedelbar lönsamhet på sin
rörelse, gavs möjlighet för regionbolaget/ moderbolaget att täcka underskott
genom att lämna koncernbidrag till butiksbolaget.

Erhållna koncernbidrag skulle återbetalas till moderbolaget så snart verk
samheten i butiksbolaget lämnade överskott. Tillägg för ränta skulle ske
enligt avtalet. Det skall dock nämnas att någon ränta aldrig kom att uttagas
från Essve:s dotterbolag. Essve-styrelsen ansåg det vara prestation nog att
vända en förluströrelse till att bli vinstgivande. Räntebelastning skulle så
att säga bli sten på börda.

Så snart koncernbidragen återbetalats stipulerades i avtalet att köpmannen
skulle till nominellt värde förvärva alla övriga aktier i butiksbolaqet utom
en, vilken för alltid skulle tillhöra Essve. Bakgrunden till detta var att
såväl ICA-avtalet som den till bolaget hörande bolagsordningen innehöll en
hembudsklausul. Detta innebar i sin tur, att, om köpmannen ville sälja sitt
bolag, detta i första hand måste erbjudas moderbolaget Essve för inlösen. I
avtalet fanns också noga reglerat hur inlösenbeloppet skulle beräknas.
Genom denna klausul garanterades att en ICA-butik som kommit till med
hjälp av gemensamt kapital, skapat under lång tid, och med de resurser
som fanns inom regionbolagen, alltid skulle förbli en ICA-butik.

När eventuella koncernbidrag återbetalats och köpmannen blev ägare till alla
aktier utom en och den s k självägarperioden inträdde, till skillnad från den
första grundarperioden och den därefter kommande återbetalningsperioden,
ålåg det butiksbolaget att till regionbolaget betala en etableringsavgift
uppgående till 25 % av vinsten under de första 5 åren, och därefter 15 %
av vinsten 'under påföljande 5 år. Detta visade sig dock vara tveeggat, då
en sådan vinstdelning antingen var att jämställa med s k förtäckt utdelning
eller med icke tillåtet koncernbidrag. Koncernförhållandet hade ju upphört.
I båda fallen förelåg ingen avdragsrätt för butiksbolaget, men full skatte
plikt för mottagaren. Vid den revision av ICA-avtalet som företogs år 1977,
ändrades denna bestämmelse till att gälla ersättning för tekniskt och
administrativt bistånd, som skulle utgå under 10 år med 0,6 % av netto
omsättningen i butiksbolaget. Även om skattemyndigheterna vid några
tillfällen hade synpunkter även på denna ersättning, kunde man dock hävda
att den var en avdragsgill kostnad.

ICA-avtalet innehöll också bl a ett anställningskontrakt för köpmannen i
hans egenskap av företagsledare. Justering av köpmännens löner bestäm
des årligen gemensamt för alla bolagsbutiker i relation till omsättningen.

Från år 1979 tillfördes också ett visst efterlevandeskydd för bolagsköpmän
nen, i form av f örs äkring 8ällande en livsvarig änkepension på 12.000 kr
per år, kombinerat med en temporär överlevnadsränta till barn upp till
20 års ålder, med 12.000 kr per år och barn.
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Butiksbolaget svarade för försäkringspremien. Även denna utfästelse har
senare utökats.

ICA-avtalet kom att bli en av de mest betydelsefulla innO\/ationerna i ICA
~o re sens IS orra. et har varit ovärderligt som förutsättning för tillkomst
och överlevnad av ett stort antal av de butiker som idag utgör ryggraden i
ICA-gemenskapen. ICA-avtalet har inte använts enbart för de nystartade
butikerna, utan det har varit lika möjligt att tillämpa i de fall då region
bolagen vid generationsskiften eller eljest övertagit befintliga rörelser,
för att driva dem som helägda dotterbolag under en tid, med avsikt att
därefter slussa dem tillbaka till en ny köpman.

För att på ett lättfattligt och överskådligt sätt presentera tanken med ICA
avtalet för nya och blivande köpmän, utarbetades en broschyr med titeln
"Trappan till egen ICA-affär". Denna gav en utomordentlig och avdrama
tiserad bild av möjligheterna att skapa sig en framtid som egen köpman
inom ICA-rörelsen. Den har varit till verkligt stor nytta genom åren.

För Essve:s del tillkom de första butiksdotterbolagen år 1973. Vid utgången
av detta år fanns 14 bolag. År 1976 hade antalet ökat till 29 bolag och vid
slutet av decenniet fanns 32 bolag, vartill kom att 22 bolag nått fram till
självägarstadiet, och sålunda inte längre var dotterbolag. Koncernbidragen
uppgick varje år till aktningsvärda belopp. Från blygsamma 1,1 milj kr i
utgivna bidrag första året 1973, växte behovet, och blev exempelvis år
1977 hela 8,2 milj kr, medan återbetalda bidrag detta år uppgick till
0,5 milj kr. I vinstandelar från överlåtna bolag inflöt samma år 1,1 milj kr.

Storleken på framför allt de utgivna bidragen visade dessvärre under åren
framöver en allt mer ökande takt. T o m år 1979 uppgick de utgivna
koncernbidragen till 28,3 milj kr. Återgivna bidrag för samma period belöpte
sig till 4,8 milj kr. Av mellanskillnaden, 23,5 milj kr, kom 20,5 milj kr att
falla på dotterbolag som inte bedömdes ha någon som helst möjlighet att
återbetala de erhållna bidragen även på längre sikt.

Av praktiska skäl lät Essve ett av sina helägda dotterbolag AB Birger
Wollin fungera_som_moderbola för butiksdotterbolag_enj91 /9-bolagenl.
AB Birger Wollin hade förvärvats i samband med sockerkrisen år 1925, men
hade under en följd av år inte drivit någon verksamhet.

Bolaget måste, i sin egenskap av moderbolag för den s k BW-koncernen,
driva någon form av rörelse, för att kunna utge och ta emot koncernbidrag.
Man valde då att låta faktureringen till 91/9-bolagen från vissa leverantörer,
till en början leveranser från Köpmannatjänst och senare fiskleveranser från
AB Emil Molin, gå över AB Birger Wollin. Bolaget hade dock, till en början,
ingen anställd, utan administrationen sköttes från Essve.
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I och med att antalet butiksbolag ökade allt mer, var det en klok åtgärd att
separera hanteringen av dessa från Essve, som ju var moderbolag i hela
koncernen. Hos Essve fanns ändå några av de helägda dotterbolagen, som
förvärvats för att slussas vidare till ny köpman, och där också transaktioner
förekom, i form av till moderbolaget överförda koncernbidrag och
vinstandelar.

o

PERSONALVARD

PENSIONERING

Genom förre ekonomidirektören Carl Erik Degerman gjordes även under
1970-talet fortlöpande översyn av pensionsnivåerna i bolaget . Då företaget
alltfort hade en god ekonomi, var avsikten med dessa justeringar att
anpassa pensionerna till det allmänna pensionssystemet. Hänsyn måste
också tas till sänkningen av den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 år,
vilken genomfördes från den 1 juli 1976.

För tjänstemännen var ambitionen att alla som var i bolagets tjänst vid
ingången av år 1960, då systemen för ATP och ITP infördes, skulle som
pensionsmedförande få tillgodoräkna sig anställningstid även före detta
datum. Detta innebar att den s k tjänstetidsfaktorn räknades upp till
maximala 1,0 för dem som varit anställda i företaget minst 30 år vid
pensioneringen. Kortare anställning gav en lägre faktor. En viss uppräkning
hade redan börjat tillämpas under 1960-talet.

Styrelsen fattade vid flera tillfällen efter år 1970 beslut om pensionstillägg
för nytillkomna pensionärer. Dessa tillägg betalades direkt från bolaget, och
medförde att alla som pensionerades efter år 1970 fick en i förhållande till
anställningstiden maximal pension.

Indexuppräkning efter SPP:s normer skulle liksom tidigare ske för tilläggs
pensionerna.

För lagerpersonal och chaufförer, där ATP-pensionen till en början oftast var
låg, utgick redan från mitten av 1960-talet vissa utfyllnadsbelopp. År 1970
var normen att vid full tjänstetid, 30 år, skulle ATP och tillägg tillsammans
utgå med högst 4 .800 kr.

Tillkomsten av STP , Särskild tilläggspension, från år 1973 medförde att de
yrkeskategorier, som inte omfattades av ITP-planen, fick en förbättrad
pensionssituation .
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Reglerna för STP anslöt i viss utsträckning till utformningen för ITP.
Pensionsåldern skulle vara 65 år. STP-pensionens storlek beräknades på
grundval av s k pensionslön, som var ett genomsnitt av inkomsterna för de
tre bästa av de fem åren från 59 till 63 års ålder.

Pensionsnivån mellan 65 och 67 års ålder var 65 % av pensionslönen, och
10 % efter 67 år. Intjänandetiden var 30 år. I samband med att allmänna
pensionsåldern sänktes till 65 år, gjordes en anpassning av STP-pensionen,
varvid övergångsbestämmelser medförde att full STP-pension, 10 %, skulle
utgå redan från år 1981 .

Essve-styrelsen hade år 1974 beslutat att, på grund av de låga ATP och
STP-pensionerna, ett extra tillägg på 3.000 kr per år skulle utgå till
pensionärer på kollektivsidan födda år 1908 eller tidigare med 30 års
anställning. Kortare anställningstid gav lägre tillägg. Detta utökades år
1976, beroende på övergångsbestämmelserna, så att anställda födda under
januari - juli år 1909 ( tre personer) erhöll pensionsbidrag räknat efter
3.000 kr regeln, de som var födda tiden augusti år 1909 - maj år 1911 (sex
personer) erhöll bidrag efter 2.400.- per år, och för de som var födda
perioden juni år 1911 - juli år 1912 (åtta personer) utgick bidraget efter
1.800 kr per år, allt beroende på anställningstid med 30 år som bas.

Ytterligare en förmån, som kom de kollektivanställda till del, var införandet
av AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, under åren 1972 - 1973. Denna ingick,
tillsammans med STP, som en stor fråga i 1971 års avtalsförhandlingar,
och avsågs motsvara tjänstemännens sjuklöneförmåner .

Ersättningen från AGS skulle endast utgå vid långtidssjukdom, varför en
karenstid på 30 dagar gällde. AGS-ersättningen utgick därefter under hela
sjukdomstiden fram till dess den försäkrade fyllde 67 år, senare ändrat till
65 år. Den var skattefri och skulle tillsmmans med sjukpenning från
försäkringskassan eller förtidspension ge en kompensation på ca 90 % av
inkomsten efter skatt. Förutsättningen för att den anställde skulle komma i
åtnjutande av AGS var att ha fyllt 18 år och att under ett kalenderkvartal
ha fullgjort 208 timmars arbete. Arbetsgivare, som var bunden av kollektiv
avtal, hade skyldighet att teckna försäkringar för respektive STP och AGS.
Försäkringarna skulle handhas av Försäkringsbolaget AM F, Arbetsmark
nadsförsäkringar. Arbetsgivaren svarade ensam för premien . Denna uppgick
vid slutet av 1970-talet för STP till 3,20 % och för AGS t ill 1,10 % av
anmäld årslönesumma .
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FRITIDSKLUBBARNA

Inom företaget fanns från 1940-talet fritidsklubbar vid de olika lager- ~«-
centralerna. Man försökte på olika sätt stimulera de anställda till fysiska
aktiviteter på fritiden. En hel del goda framgångar uppnåddes, framför allt
inom lagidrotter såväl sommar som vinter. Man var mycket aktiv inom korp-
idrotten. Det kan även noteras många individuella prestation~r av rang .

Från slutet av 1960-talet började, speciellt i Stockholm, verksamheten få
fastare former med tillskott av nya sektioner inom klubben. Man fick då en
ny entusiastisk ledare i Arne Gustavsson, en framgångsrik och mångsidig
idrottsman inom såväl sommar- som vinteridrotter. Dessutom var han en
förträfflig ledarnatur med god organisationsförmåga. Han hade dessutom
ett fint stöd i företagets nye personalchef, Göte Andersson.

Ekonomin för fritidsklubbarna var, som alltid, byggd på frivilliga insatser.
Den var till stor del beroende av på lotterier och på att medlemmarna själva
stod för kostnaderna vid träl'] !llg och tävling. Från företagsledningen fick
man så småningom upp ogem en för värdet i att de anställda höll sig i fysiskt
god trim. Man insåg också att fritidsklubbarna bidrog till samhörighets
känslan inom företaget.

Från år 1978 började därför Essve lämna ekonomiskt stöd till verksam-
e en. Detta ar fick man rsponera 35.000 kr, som skulle fördelas mellan

klubbarna. Dessutom tillkom ett extra bidrag på 20.000 kr, för att stimulera
tävlingsutbyte med andra ICA-företag. För år 1979 anslogs till klubbarna
79.200 kr. Även åren därefter har generösa bidrag utanordnats.

En något oberäknad inkomst tillkom från år 1979. I samband med att Essve
genomgått en taxeringsrevision, påpekades, i brist på annat, att det inte
var tillåtet att skattefritt låta personalen disponera anläggningen i Trille
vallen, vilket dittills hade varit fallet. Företagsledningen bestämde då att
man skulle ta ut en avgift på 235 kr per vecka för stora stugan, och 175 kr
per vecka för lilla stugan. Dessa hyresintäkter tillföll oavkortat
fritidsklubbarna.

KAPITAL OCH EKONOMI

STÖDFONDEN

Stiftelsen ICA Essves Stödfond visade sig ha en social fun ktion aven
omfattning, som man inte anat . Varje år kom 30 - 35 personer i åtnjutande

av bidrag från Stödfonden.
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Alltsedan slutet av 1960-talet hade utbetalda bidrag varit större än
medlemsavgifterna, varför mellanskillnaden måst täckas ur
utjämningsfonden.

För att försöka få bättre balans mellan avgiftsintäkter och kostnader beslöt
därför Essve-styrelsen, på förslag av Stödfondens styrelse, att från den
1 januari 1975 höja årsavgiften till 100 kr för butiker med omsättning över
1 milj kr. För övriga skulle avgiften kvarstå vid 40 kr per år. Detta medförde
en fördubbling av avgiftsintäkterna. Problemet var dock att även behovet
av bidrag ökade, dock inte i samma takt som intäkterna. Inte förrän år
1979 uppnåddes balans så att intäkterna blev större än kostnaderna, varvid
överskottet tillfördes utjämningsfonden, vilken vid ingången av år 1979
visade ett återstående saldo på 39.183 kr. Den hade under åren 1970 
1978 minskat med 86.463 kr, vilket, sett i sitt sammanhang, var ett högst
alarmerande belopp. Styrelsen hade ju också tagit detta på allvar genom
den höjda avgiften.

Stödfondens kapital förvaltades, enligt grundtanken, av Essve. Ränta
betalades på de förvaltade medlen. Räntan var de flesta åren större än
avtappningen från utjämningsfonden, varför det totala kapitalet visade en
viss ökning . Målet enligt stadgarna var att kapitalfonden skulle uppnå ett
saldo på 500.000 kr.

Först vid utgången av år 1979 kunde man, till stor del tack vare avgifts
höjningen, redovisa detta belopp. Stödfondens totala kapital var 359.230
kr vid utgången av år 1970, för att vid utgången av år 1979 ha ökat till
543.504 kr. Ny sekreterare i Stödfonden blev år 1972 kamreraren vid
huvudkontoret Ryno Björklund. Denne efterträdde Valle Forslund, som
pensionerats .

UTLÅNING

Medlemmarnas kapitalbehov hade i stor utsträckning tillgodosetts genom
SV/Essve. Som lånebevis fick medlemmen lämna en vanlig växel. Denna
utlåning uppgick vid utgången av år 1972 till 28 milj kr, och hade under
året ökat med 8 milj kr. Fördelen för Essve var att dessa växlar kunde
diskonteras i bank för att avhjälpa det egna likviditetsbehovet.
Alltsedan mitten av 1960-talet hade dock diskonteringsmöjligheten behövts
tillgripas i mycket ringa omfattning.

Växelhanteringen innebar en tung administrativ rutin för Essve, bl a i sam
band med omsättning och amortering av växlarna.
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Under år 1973 pågick därför ett projekt att inordna i vart fall amorterings
delen av växelhanteringen i den datamässiga avräkningsreskontran. Själva
hanteringen av växelblanketterna hade man dock kvar.

Tanken uppkom då, vilket vann styrelsens gillande, att i stället för växlar
införa s k orderskuldebrev, vilket hanteringsmässigt skulle bli väsentligt
enklare. Låntagaren behövde ju enbart skriva på en enda lånehandling,
förutom eventuella säkerheter, och hela hanteringen kunde därefter skötas
via avräkningskontot kopplad till en särskild lånereskontra. Hela övergången
till skuldebrevsförfarande var genomförd i mitten av år 1974. Lånesaldot
hade då ökat till 33,5 milj kr. Ett visst mått på utvecklingen av medlems
butikerna kan sägas vara, att lånebehovet fram till utgången av år 1979
visade en stegring till hela 72,9 milj kr. Essve träffade vidare överens
kommelse med sin bankförbindelse, att skuldebreven vid behov kunde
belånas. Detta var en extra trygghet i likviditetshänseende, som dock
aldrig behövt utnyttjas.

KAPITAL

Aktiekapital:

Bolagets aktiekapital hade varit oförändrat 5 .600.000 kr sedan november
år 1956. Med tanke på de krav som diskuterades gällande större innehav
av aktier för medlemmarna i respektive regionbolag, föreslog styrelsen att
1972 års ordinarie bolagsstämma skulle besluta om utökning av
aktiekapitalet.

Bolagsstämmans beslut innebar följande:

1. Fondemission.
Varje aktieägare skulle äga rätt att för fem gamla aktier
erhålla två nya. Härigenom tillfördes aktiekapitalet
22.400 aktier, genom att från dispositionsfonden överfördes
2.240.000 kr .

2. Nyemission.
Varje aktieägare skulle äga företrädesrätt att teckna en ny
aktie för fem gamla.
Aktiekapitalet ökades då vid fullteckning med 11 .200 aktier,
motsvarande 1.120.000 kr. Kursen för de nya aktierna skulle
vara 120 kr, varvid överkursen, 224.000 kr, lades till reservtonden.
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Fond- och nyemissionerna innebar att till aktiekapitalet lades
33.600 aktier, motsvarande 3.360.000 kr, och att aktiekapitalet
därefter uppgick till 8.960.000 kr.

I samband härmed måste även bolagsordningen ändras för att tillåta det
högre aktiekapitalet. Härvid stipulerades att kapitalet skulle utgöra lägst
5.000.000 kr och högst 15.000.000 kr .

Vidare måste utformningen av bolagsordningen anpassas i enlighet med
bestämmelserna i den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft från den
1 januari 1977.

Den år 1972 genomförda organisationsförändringen innehöll, som ovan
nämnts, också ett krav på medlemmarna om aktieinnehav i respektive
regionföretag .

För Essve:s del fastställde styrelsen i juni år 1973 följande skala:

Omsättn milj kr
O 0,5
0,5 1,0
1,0 4 ,0
4,0 1 0 ,0

10,0 2 0 , 0
över 2 0 , 0

Antal aktier
la
2 0
75

150
3 0 0

1.000

Härigenom beräknades ca 39 % av aktiekapitalet komma att ligga hos de
aktiva köpmännen. Genom detta hoppades man få till stånd en ändring av
tidigare förhållande, där endast 23 % av aktierna fanns hos de aktiva och
8 % hos deras närstående, sammanlagt sålunda 31 %, medan 69 % låg
hos tidigare köpmän och andra passiva innehavare.

För att försöka komma tillrätta med det stora passiva innehavet av aktier,
inbjöd, som nämnts ovan, år 1973 ICA AB till deltagande i en apport
emission, varvid för en Essve-aktie erhölls en ICA-aktie. Det var knappast
aktuellt för någon aktiv aktieägare att delta i denna emission, med hänsyn
till ovanstående innehavskrav . Erbjudandet mottogs med intresse, varför i
januari år 1974 kunde rapporteras att 50,9 % av aktiekapitalet, motsva
rande 45.585 aktier, utbytts mot ICA-aktier. Kontantinlösenkursen , som
också användes av Essve, bestämdes till 140 kr. Motsvarande erbjudande
gällde även för Hakon och Eol, dock med den skillnaden att aktierna där löd
på 500 kr, varför en aktie hos dessa bolag motsvarade fem ICA-aktier.

Essve måste dock från ICA AB återfå 11 .300 aktier, för att kunna tillgodo
se efterfrågan från de aktiva köpmännen. Härigenom kom dessutom ICA:s
innehav att understiga 50 %.
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Övrigt rörelsekapital:

Trots stora företagsköp och nyproduktion av lagerfastigheter under 1970
talet, utvisade Essve en mycket god likviditet. Den uppgick vid ingången av
år 1970 till 30 milj kr, sjönk vid 1975 års början till 21 milj kr , för att
därefter fram till årsskiftet år 1979 - 1980 stiga till 106 milj kr. Till
viss del hängde denna utveckling samman med den förändring av betal 
ningsvillkoren för medlemmarna som genomfördes under åre~ 1967 och
1968. Även för medlemsbutikerna hade denna omläggning varit positiv.
Tillgodohavandet på avräkningskontot utgjorde vid utgången av årtiondet
22,7 milj kr.

Ett mått på god likviditet kan vara räntenettot, som för år 1979 visade ett
intäktssaldo på 5,4 milj kr.

Den goda likviditeten är också anmärkningsvärd mot det faktum att, utan
att någon upplåning behövde tillgripas, investeringarna enbart för år 1979
uppgick till 64,8 milj kr, varav 33,8 milj kr i butik. Varulagret hade vid
utgången av år 1979 ett värde på 73,2 milj kr , en ökning med 10 milj kr
mot föregående år. Varulagret vid början av år 1970 redovisades med 21,5
milj kr.

En likviditetsreserv fanns, dels genom möjligheten att belåna medlem
marnas skuldebrev, dels genom en lånegaranti från Handelsbanken gällande
en s k dragningsrätt på upp till 20 milj kr. Avgiften för denna garanti var
0,25 %, d v s 50.000 kr per år.

Till detta kom det som traditionellt ansetts utgöra ett slags rörelsekapital,
nämligen innestående förlagsmedel. Vid ingången av år 1970 omfattade
dessa 21, O milj kr, för att fram till utgången av år 1979 ha utvecklats till
62,6 milj kr. Detta är i sin tur en följdeffekt av hur medlemsbonusen
förändrats genom åren. År 1970 erhöll medlemmarna i bonus 3,9 milj kr,
medan motsvarande belopp för år 1979 blev 15,1 milj kr.

Det fria egna kapitalet i moderbolaget var vid början av 1970-talet 7,5 milj
kr, vartill kom det bundna kapitalet på 8,4 milj kr , eller totalt 15,9 milj kr .
Vid decenniets slut visade det fria kapitalet ett saldo på 27,0 milj kr, medan
det bundna var 14,1 milj kr, eller totalt 41,1 milj kr. Man måste då obser
vera inverkan av fond- och nyemissionerna år 1972 enligt ovan .

Balansräkningens omslutning för år 1970 utgjorde 107,0 milj kr, och hade
för år 1979 ökat till 414,5 milj kr.
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EKONOMI

1970-talet var, som inledningsvis antytts, en period med ganska stor
ekonomisk instabilitet. Prisstopp rådde under större delen av årtiondet, men
trots detta var inflationen besvärande stor, och blev för hela perioden över
120 %. Till detta kom oljekrisen och det elände den hade i släptåg . Trycket
från omvärlden medförde att ICA-handlarna sökte sig närmare sin inköps
central, och man lyckades på detta sätt rida ut stormen ganska hyggligt .

Som nämnts ovan under rubriken "Butiker" ökade butiksomsättningen
kraftigt under denna period, trots att antalet butiker minskade. Detta
återspeglades också på Essve-bolagets omsättning, vilken från 407,1 milj kr
för år 1970 ökade till 1.450,8 milj kr år 1979, eller drygt 3,p gånger.

Omsättningsutvecklingen tillsammans med breddning av verksamheten
medförde naturligen ett större antal anställda. År 1970 fanns inom
distributionsrörelsen 396 personer, vilket fram till år 1979 hade utökats
till 646 personer. Totala antalet anställda uppgick år 1970 till 436
personer, för att år 1979 omfatta 755 personer.

Försäljningen per anställd i distributionsrörelsen var år 1970 1.017.107 kr,
och hade år 1979 stigit till 2.235,481 kr.

Utbetalda löner redovisades för år 1970 med 15,5 milj kr, och för år 1979
med 53,8 milj kr. Härtill kom dessutom sociala avgifter med 2,4 milj kr ,
resp 24,5 milj kr. Den totala arbetskraftskostnaden uppgick sålunda till
17,9 milj kr, resp 78,3 milj kr, eller 4,39 % resp 5,39 % av bolagets
omsättning.

Årsresultat före dispositioner och skatt visade en betryggande nivå . För
år 1970 nådde man 3,0 milj kr, ökat år 1974 till 6,1 milj kr och år 1979
till 27,0 milj kr. År 1974 tvingades bolaget göra engångsavsättningar till
dels arbetsmiljöfond med 1,2 milj kr, dels särskild investeringsfond med
0,9 milj kr. Dessa avsättningar fick man, i samråd med de fackliga organen
inom företaget, disponera för investeringar avseende förbättring av
arbetsmiljö och andra arbetsbefrämjande åtgärder, vilket genomfördes åren
1975 och 1976.

Genom frivilliga avsättningar till s k obeskattade reserver gavs möjlighet till
skattekredit. Dessa reserver utgjorde vid ingången av år 1970 13,3 milj kr i
form av lagerreserv. Vid utgången av årtiondet hade dessa reserver ökat ti ll
53,1 milj kr, fördelat med 43,9 milj kr på lagerreserv och 9,2 milj kr på
investeringsfond. Då hade ändå från tidigare års avsättningar t ill investe
ringsfonden under år 1979 ianspråktagits 19,1 milj kr för nedskrivning av
nya DC-byggnaden i Visby.
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Den redovisade nettovinsten visade en tillfredsställande utveckling. Den var
för år 1970 1,4 milj kr, för år 1974 2,1 milj kr, för år 1976 4,5 milj kr
och för år 1979 6,3 milj kr.

Aktieutdelningen var för åren 1970 och 1971 8 % jämte 1 kr i bonus, d v s
totalt 9 %. För resten av årtiondet bestämdes utdelningen till 8 %. I
revisionsberättelsen för år 1972 föreslog revisorerna Sven Falk och Erik
Iveroth att utdelningen, med hänsyn till de passiva aktieägarna skulle höjas
till 10 %. Revisorerna reserverade sig mot styrelsens utdelningsförslag
genom den något ovanliga åtgärden att bifoga en särskild bilaga till
revisionsberättelsen.
Möjligen var skrivelsen för lång och svår att förstå, bolagsstämman gick på
förslaget från styrelse och verkst direktör om 8 %.

Vid de jämförelser som tid efter annan gjordes mellan de tre regionbolagen
Hakon, Eol och Essve, visade sig Essve kunna väl hävda sig. Även om
bruttovinsten var lägre, kompenserades detta genom en avsevärt bättre
kostnadsnivå, varför nettoutfailet vid flertalet tillfällen var bättre för
Essve. Även vid prisjämförelser med andra parter på marknaden såsom KF
och Dagab, visade Essve en klart lägre prisnivå.
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FÖRETAGSLEDARE

L rs ford ledde bolaget under hela 1970-talet som verkst direktör med
o framgång. Han hade förmågan att kunna entusiasmera sina med

arbetare till oanade prestationer.

Det kan här förtjäna nämnas
att Lars Elford från sin före
trädare, Gunnar Stengård, fått
i "arv" ett litet dokument,
som i koncentrat innehöll vissa
levnadsregler som var tillämpliga
för alla som var engagerade inom
ICA-rörelsen i allmänhet och
Essve i synnerhet. Dokumentet,
som återges här intill, hade
rubriken:

En liten hederskodex i sju punkter.

Genom Lars Elford fick denna
hederskodex en översyn och
anpassning till de förändringar
som skett under åren. I allt
väsentligt var dock innehållet
det ursprungliga.

ICA
En litenhederskodex
i sju punkter

Medlemskap och förtroendeposter
i ICA Essve är uppgifter som kräver:

• öppen, fri och glad l1ekännelse i ord och handling
tilllCA-tanken och till ICA ESSVE och
föredömligt handlande en ligt !CA ESSVEs linJer;

• fulllo)alitet mot ICA ESSVE utAt;

• fr i , öppen, vaken och positiv kritik inå t;

• ständig beredskap an förmedla tankegångar
och Ideer från medlemmarna tilllCA ESSVE ,
och från ICA ESSVE till medlemmarna;

• medlande, förklarande och försvarande insat ser;

• Idealitet och bannlysande av all osund egoism;

• känsla av ansvar inför framt iden och
framtidens köpmän,
framtidens fria företagsamhet Inom handeln.

Lars Elford hade också många kontakter utanför Essve. Så utsågs han t ex
år 1972 till ledamot av Handelsbankens Regionstyrelse för Stor-Stockholm.
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STURE LINDBERG

Bror Andersson, som varit styrelsens ordförande sedan år 1957, hade vid
årsstämman år 1976 utsetts till ordförande för ICA-FörbundetllCA AB. Då detta
inte var förenligt med att också vara ordförande för Essve, aviserade han sin
avgång efter bolagsstämman år 1977.

Till hans efterträdare som ordförande
utsågs därför vid styrelsens konsti
tuering efter bolagsstämman den 2 maj
1977, köpmannen Sture Lindberg, Stockholm .

Den nye ordföranden hade en mångårig
köpmannaerfarenhet. Han hade varit
något aven föregångsman , och hade
redan år 1950 ö pnat den första privat
agda självbet jäningsbutiken j-Stoekholm.

~ ------- - - - - - -
Han hade varit ledamot av bolagets
styrelse alltsedan år 1957.

Sture Lindberg
1977 - 1980

Sture Lindberg ingick tillsammans med vice ordföranden, köpman Staffan
Linde, Stockholm, i bolagets direktion tillsammans med Lars Elford, Nils-Evert
Fagerström och K G Bergström. Staffan Linde lämnade år 1979 posten som
vice ordförande. Han ersattes av köpmannen Carl-Erik Franzen, Visby, vilken
också tog säte i direktionen.

I enlighet med tidigare tradition , avtäcktes år 1978 ett porträtt av den
avgångne ordföranden Bror Andersson , utfört i olja av konstnären Kjell Rosen.

Nils-Evert Fagerström utsågs från 1 mars 1974 till vice VD i Essve.
Tillsammans med VD skulle han representera Essve i ICA-direktionen.

I samband med bolagsstämman år 1973 avgick företagets revisor sedan
många år, aukt revisorn Sven Falk, efter fyllda 70 års ålder. Han efterträddes
av aukt revisorn Tore Fritzdorf. Köpmannarevisorn , Erik Iveroth, kvarstod dock
fram till år 1975, då han ersattes av Per Eric Lötstedt , Linköping .
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SAMMANFATTNING

Som en sammanfattning av 1960- och 1970-talen, samt en vision inför
1980-talet kan citeras ur ett anförande av lars Elford i samband med en
gemensam träff för ICA Essve-styrelsen och de tre sektionsstyrelserna den
27 november 1979.

"Det oroar styrelse och företagsledning med den sneda marginalsättningen,
som blivit följden av prisstoppet på färskvarorna ända från december 1972.
I butikerna är det de torra varorna - kolonialvarorna plus bröd - som ger
överskott för att kunna täcka det underskott, som färskvarorna och då
speciellt kött- och charksidan ger. Detta medför risk att vi får ett flertal
lågprisbutiker, som väljer ut och räknar ner högmarginalvarorna. Som
exempel kan nämnas Aldikedjan i Tyskland. Några butiker har dykt upp i
Stockholm på S:t Eriksgatan och Folkungagatan och skapar en hel del
problem för intilliggande ICA-butiker.

Också i partiledet är intäkterna ojämnt fördelade, då per 30/4 1978 81 %
av resultatet låg på kolonial och 19 % på färskvarorna i stället för 50/50.
Genom målmedveten satsning lyckades vi ändra propotionerna till 67/33 %
per 30/8 1978 och för 30/8 1979 har vi 61 % på kolonial och 39 % på
färskvaror.

Frågan kan ställas om det är riktigt att vi fortsätter med vår försiktiga
politik att få viss utjämning mellan kolonialsidan och färskvarusidan. Detta
får givetvis inte betyda att vi avstår från att aktivera och annonsera
färskvarorna, men kanske är det möjligt att göra några mindre
prisreduceringar vid aktiviteterna."

"Det kan framhållas att 1960-talet var färskvarornas decennium, där år
1960 färskvarorna var 29,3 % av totalomsättningen, år 1969 höjt till 47,8
% och som jämförelse 55,7 % år 1978.

De stora investeringarna under 1960-talet va r :
Enskede 10 ,0 milj kr
Visby 3,0 milj kr
Ombyggnad Linköping/Norrköping 0,6 milj kr
Årsta I 20,0 milj kr
Ombyggnad Enskede 1, 5 milj k r

Totalt 35 ,1 mil j kr

Samtidigt investerades 48,0 milj kr i butiksledet.

1970-talets inriktning var att öka marknadsandelarna och fullfölja
byggnadsprogrammet.
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Marknadsandelarnas utveckling för ICA Essve-området
1961 15,2 %
1970 15,7 %
1978 22,6 %

Investeringarna under 1970-talet var:
Köpetorp
Årsta II
Enskede ombyggnad
Gotland

Totalt

29,0 milj kr
21,0 milj kr
3,5 milj kr

20, O milj kr

73,5 milj kr

I medlemsbutikerna investerades 192 milj kr. Därtill kommer Norrmalms
och Kipplersaffärerna, som tillsammans krävde 39 milj kr.

Inför 1980-talet skall

hög butiksstandard bibehållas
butiksnätet utvecklas
investeras i bättre hjälpmedel på DC/butik
betalas marknadsmässigt goda löner

Prognosen för butiksinvesteringarna är ca 150 milj kr för närmaste
5-årsperioden.

Marknadsföringen skall innebära att ständigt leva ikonkurrensutvecklingen 
ingen låsning - flexibilitet.
Stärka kollektivet med bevarande av butikernas individuella profil.
Samarbetet medlemmar - DC - region strömlinjeformas.
Samordna ännu mera av rutinarbeten för att få ägna mer tid åt
konsumenter/ medarbetare (typ betalning av skatter/avgifter etc).
Utveckla ICA-medlemmarnas övertag gentemot filialföretagen
(personligt/opersonligt) (omtanke/närhet).
Tänka detaljhandel.
Tänka konsument.
Utbildning av medlemmar - nästa generation ICA-handlare (ekonomi och
administration) .
PR för handeln som yrke.
(Vem tar över efter oss). "

Detta var tänkvärda ord, som helt visst kom att diskuteras, såväl vid det
tillfälle då de framfördes, som vid sammankomster ute i
sektionsstyrelserna .
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1980 - TALET

För många framstår 1980-talet som de snabba pengarnas och de sorglösa
spekulationernas gyllene årtionde. Ett visst mått av sanning kan möjligen
ligga i detta när det gäller en relativt kort period under de sista åren av
decenniet, eljest icke.

Under speciellt senare delen av 1970-talet hade ju inflationen varit
besvärande hög, vilket i sin tur medförde påfrestningar för konkurrensen
gentemot andra länder genom ökande såväl priser som lönenivåer.
Inflationstakten var fortfarande hög under de första åren av 1980-talet.
Index för år 1980 visade en ökning på 13,6 % och för år 1981 blev
ökningen 12,1 %.

Stigande priser medförde helt naturligt krav på kompensation genom ökade
löner. Från arbetsgivarhåll ansågs utrymmet för löneökningar vara ytterst
begränsat, medan de anställdas krav blev allt starkare, framför allt då man
ansåg sig ha eftersläpning från 1970-talet. Redan år 1980 visade sig
motsättningarna bli så starka att förhandlingarna strandade och konfl ikt
varsel utlöstes. En nyhet var att även de offentliganställda inom LO
området beslöt att samordna sina löneförhandlingar med övriga LO-förbund.

Början av konflikten var en av LO utlyst övertidsblockad för ca 1 miljon
medlemmar på det privata området. SAF svarade med varsel om lockout för
ca 800.000 LO-medlemmar. Genom ingripande från den tillsatta medlings
kommissionen kom dock denna lockout att uppskjutas, då det fanns ett
visst hopp om lösning av konflikten.

Samtidigt hade förhandlingarna med de offentliganställda inom LO-området
strandat, och man utfärdade varsel om blockad av övertid och
nyanställningar. Trots vädjanden från den för denna grupp särskilt tillsatta
medlingskommissionen trädde stridsåtgärderna i kraft i slutet av april för
1,2 miljoner medlemmar. Detta hade till följd att trafiken med tåg,
tunnelbana och flyg upphörde. Även sjöfarten kom att påverkas och inom
sjukvården måste begränsningar göras .

Medlingskommissionerna arbetade självfallet intensivt för att finna en
lösning och undvika ytterligare upptrappning . SAF var berett att acceptera
förslagen från kommissionerna, men LO var fortfarande negativt. 1980 års
sedvanliga demonstrationer på 1 maj formade sig till stormande strejk
möten, och den 2 maj 1980 gick 100.000 LO-medlemmar ut i strejk.
Samtidigt verkställdes SAF:s varsel om lockout för 800.000 LO-med
lemmar.

Tillsammans med de offenl iganställda befann sig sålunda över 2 miljoner
LO-anslutna inom pr ivat och offentlig tjänst i konflikt.
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Sverige blev bitvis totalt lamslaget genom denna, den dittills största
strejkaktionen någonsin i vårt land. Aktionerna berörde endast i mindre
omfattning dagligvarubranschen. Varuhus, vissa stormarknader och några
större livsmedelshallar befann sig bland dem som måste stänga. Slakterier
och privata bagerier hörde också till de utslagna. Den vanliga livsmedels
handeln och partihandeln berördes inte alls.

De båda kommissionerna lyckades efter 10 dagars arbete få 'gehör från
såväl SAF som LO för de framlagda medlingsförslagen, varför strejk
aktionerna avbröts från den 12 maj 1980. Sverige kunde successivt återgå
till normala förhållanden efter denna omskakande 10-dagarskonflikt, som
verkligen visade vår sårbarhet. Löneökningarna för LO-kollektivet
blev 6,8 %.

Vid därpå följande uppgörelse mellan SAF och PTK, utan att något
skrammel med konflikthot behövde tillgripas, blev lönepåslaget 6,3 %.
Därmed var den historiska avtalsuppgörelsen år 1980 till ända.

Industriproduktionen gick sedan de sista åren på 1970-talet på lågvarv . För
att öka den internationella konkurrenskraften för svensk industri tillgreps
en serie devalveringar av den svenska kronan. Detta skedde år 1977 med
6 % och 10 %, år 1981 med likaså 10 % och år 1982 med ytterligare
16 %. Effekten blev som beräknat att svenska varor blev lättare att sälja
utomlands, omvärlden fick ju betala mindre för vår valuta. Industrin fick
härigenom draghjälp. Till detta bidrog också att den internationella
konjunkturen började varva upp. Trots detta var arbetslösheten fortfarande
hög. År 1984 fanns 400.000 arbetssökande anmälda.

Medaljens baksida var, som vid alla devalveringar, att importerade varor
blev dyrare, samtidigt som också svenska produkter ökade i pris inom
landet, då de ju kunde säljas till högre pris på den utländska marknaden.
Trots att detta var ett välkänt faktum, förmådda man från makthavarnas
sida inte fullt ut klara den "eftervård" som devalveringar av denna stor
leksordning kräver. De s k marknadskrafterna fick spela fritt, vilket innebar
att speciellt de allt högre matpriserna medförde krav på ökade löner. Pris
och lönespiralen var i full gång. För att försöka motverka prisstegringarna
införde regeringen prisstopp för kortare eller längre perioder vid flera
tillfällen.

Löneökningarna höll sig fram till år 1984 mellan 6 - 9 %, vilket i stort
motsvarade den årliga inflationen. Regeringen inbjöd år 1984 arbetsmark
nadens parter till överläggningar i Rosenbad för att försöka få till stånd
en återhållsamhet vid löneförhandlingarna inför år 1985.
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Det inflationsmål för detta år på 3 % som satts av regeringen, tillät inte
större lönepåslag än 5 %. Löneavtalen hamnade också på en nivå strax
över 5 %, men index för levnadskostnaderna steg trots detta till drygt 7 %.
Förnyade Rosenbadsöverläggningar ledde dock till att inflationen kunde
hållas mellan 4 - 6 % under resten av 1980-talet och med måttliga löne
ökningar, understigande 5 %, även om kraven tidvis var väsentligt högre.

Arbetsrätten på arbetsmarknaden var väl tillgodosedd genom den genom
gripande lagstiftning som skett under 1970-talet. Endast vissa komplet
teringar behövde göras, till en del i avtalsform. Sålunda gjordes en
påbyggnad av MBL-lagen kallad "Utvecklingsavtalet" år 1983. Vidare åter
infördes år 1984 regeln om att 200 kr var högsta skadestånd individuellt
vid olovlig arbetsnedläggelse.

Dagligvarubranschen hade under hela 1980-talet vissa svårigheter att
behålla sin lönsamhet på grund av kostnadsutvecklingen, särskilt på
lönesidan. Det fanns dock andra områden där, trots de ökade kostnaderna,
bilden såg helt annorlunda ut. Den devalveringsgynnade exportindustrin
började generera stora vinster. En del av dessa plöjdes självfallet ner i
företagen för utveckling av nya produkter.

Men man upptäckte också ganska snart att det gick bra att tjäna pengar på
pengar. Det var lönsammare att investera i värdepapper än att investera i
industriell utveckling. Finansavdelningarna inom i första hand export
företagen kunde expandera. Man handlade där med valutaterminer, optioner
och andra finurligheter, där det onekligen gick att få lättförtjänta vinster.
Dessa tankegångar spred sig också ganska snart till andra delar av
samhället. Varje företag med hygglig likviditet ville vara med och dela på
kakan.

Den kanske viktigaste händelsen inom finansvärlden var avregleringen av
kreditmarknaden år 1985. Dittills hade Riksbanken haft hårda krav på hur
bl a bankernas utlåning sköttes. Helt plötsligt blev det, för första gången
på 60 år, helt fritt för banker och kreditinstitut att agera utan att store
bror lade sig i.

Vem som ville kunde få låna. Det räckte att vara medlem i ett fackförbund
för att utan säkerhet hämta ett lån på 40.000 kr. Skulle banken mot
förmodan vägra, räckte det att skicka in en kupong från någon
tidningsannons till ett av de finansinstitut, som växte upp som svampar ur
jorden, och med önskat belopp ikryssat, kom pengarna med ett brev på
posten. Någon tanke på de skyhöga räntorna eller tuffa amorteringarna
hade man många gånger inte. Man har beräknat att år 1987 lånade hus
hållen i genomsnitt 5 kr på varje intjänad 100-lapp.
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Det rådande skattesystemet bidrog helt visst till att de som lånade mest
var s k höginkomsttagare. Räntan var ju avdragsgill fullt ut upp till
marginalskatten . För den som t ex hade 70 % marginalskatt, försvann då
70 % av räntan via skattsedeln.

Bankernas generositet var mycket stor. Utlåningen under de tre sista åren
av 1980-talet ökade med 300 miljarder kr. Det gällde att öka sin volym och
kapa åt sig större marknadsandelar. Ett område där detta kom till uttryck
var inom fastighetsmarknaden. Ökad efterfrågan medförde ständigt steg
rade priser på fastigheter. Tidigare hade 75 % av marknadsvärdet kunnat
belånas. Bankerna erbjöd nu lån på 85 % eller ända upp till 100 % av
marknadsvärdet. De ökande fastighetsvärdena gjorde att en villaägare lätt
kunde finansiera en ombyggnad genom att belåna värdeökningen.
Dessvärre förbrukades dessa tilläggslån ofta på ren konsumtion . Så
småningom måste man också låna för att klara räntor och amorteringar på
de höjda lånen.

Ett liknande förhållande gällde för handeln med värdepapper och konst.
Börskurserna och priserna på konst drevs upp till oanade nivåer genom en
ökad efterfrågan. Även här kunde belåning av innehaven ske till ständigt
högre värden.

I den lilla skalan gick det kanske att hantera denna lånekaruselI. Det blev
värre när de stora elefanterna kom in på scenen . Hyresfastigheter i
mångmiljonklassen kunde över en dag öka flera miljoner i värde genom
vidareförsäljning . Mellanskillnaden användes för att låna ännu mera pengar
av banken för att köpa ännu dyrare fastigheter som kunde säljas till ännu
högre pris. Eller värdepapper. Eller konst. Priserna på s k kommersiella
fastigheter steg nästan dubbelt så snabbt som de skenande aktiekurserna.

När det inte fanns tillräckligt med fastigheter, värdepapper och konst i
Sverige sökte man sig utomlands. Valutaregleringens avskaffande år 1987
medförde att detta inte var några svårigheter. Under de sista tre åren på
1980-talet köpte vi tillgångar i utlandet för nära 260 miljarder kronor,
d v s 30.000 kronor per svensk medborgare . Enbart i London uppgick de
svenska investeringarna i fastigheter till 45 miljarder kronor. Till detta
kom köp av värdepapper för 60 miljarder kronor, motsvarande 7.000 kronor
per svensk. Jättelika förmögenheter, i vart fall på papperet, byggdes upp på
ett par år . Det var fråga om ett slags kasinoekonomi finansierad av
bankerna, där fastighetsaffärerna var de som mest bidrog till den
överansträngda situationen.

Den överhettade ekonomin var ett problem som hela den industialiserade
delen av världen hade att brottas med.
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I detta sällskap var dessvärre Sverige det land som ledde ligan när det
gällde direktinvesteringar i utlandet. Holland, som kom därnäst, nådde bara
halva den svenska volymen. Varnande röster höjdes tid efter annan, att
denna karusell inte kunde fortsätta, utan få ett smärtsamt'stopp . Ingen
förmådde eller vågare dock dra i bromsen. Tänk om man missade en affär,
som någon annan tog hem!

En första signal som skakade om finansvärlden kom den 19 oktober 1987
på börsen i New York, "den kolsvarta måndagen". Redan veckan innan
hade kurserna varit vikande. Handeln denna måndag präglades redan från
start av ren panik. Säljorderna haglade och kurserna sjönk. När dagens
affärer summerades, hade kurserna rasat med 22,5 %. "Riktmärket" Dow
Jones aktieindex hade fallit med 508 enheter, från 2.246 til] 1.738.
Händelserna i USA fick naturligen återverkningar på övriga börser i världen.
I Stockholm t ex sjönk kurserna med 13 % under måndagen och tisdagen.

Den uppskruvade ekonomin gick dock inte att hejda, utan börskurserna
återhämtade sig ganska snart, och nådde under senare delen av år 1989
ännu högre nivåer än före den 19 oktober 1987. Nu började dock en
vändning skönjas på den svenska aktiemarknaden . Från december år 1989
började kurserna gradvis vända neråt, för att, med smärre återhämtningar,
under åren 1990 och därefter få en allt brantare nedåtkurva.

Om man tar alla tillgångar och delar in dem i olika grupper såsom kontanter,
värdepapper, fastigheter, bilar, båtar, konst, smycken med mera får man ett
totalt värde. Det behövs då bara att värdet på någon av dessa tillgångar
sjunker drastiskt; så drar den med sig alla de andra - dock med undantag
för kontanter, som ju alltid har ett fixt värde. Detta var vad som hände i
början av 1990-talet, med katastrofala återverkningar. Detta skeende är
dock, för att citera Kipling, "en helt annan historia" och får återges och
kommenteras i sin ordning.

Facit för den enskilde av 1980-talets ekonomiska expansion, enligt en
utredning från SCS, var att de rika blev rikare, men de fattiga blev inte
fattigare. Alla grupper ökade sina inkomster, men höginkomsttagarna ökade
sina inkomster mest. Mellan åren 1980 och 1990 ökade hushållens dispo
nibla inkomster med i genomsnitt 1,2 % per år, eller 15 % under hela
perioden. Skillnaden i arbetsinkomst mellan s k högre tjänstemannahushåll
och arbetarhushåll ökade från 60.000 - 70.000 kr vid periodens början till
90.000 kr vid dess slut. Detta innebar i sin tur att köpkraften ökade.

Efter en ide av LO-ekonomen Rudolf Meidner och som varit föremål för
intensiva diskussioner under nära tio år, fattade riksdagen i december år
1983 beslut om införande av löntagarfonder.
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Fem fonder bildades, vilka tillfördes medel för sin verksamhet genom en
särskild vinstdelningsskatt, som från år 1984 togs ut från aktiebolag,
ekonomiska föreningar, sparbanker och försäkringsbolag . Fondmedlen skulle
placeras bl a i svenska aktier och konvertibla skuldebrev. Första året kunde
varje fond räkna in 400 milj kr i sin kassa, och i augusti år 1986 fanns
totalt 5,1 miljarder kr i fonderna. Riksdagsbeslutet gällde fram till år 1990,
då utvärdering av löntagarfonderna skulle ske.

Andra händelser i Sverige och i vår omvärld av intresse kan vara:

Inom landet
År 1981 gick den sovjetiska U-båten, U-137, på grund vid Karlskrona. * År
1982 togs riksdagsbeslut om utveckling av stridsflygplanet JAS. * År 1983
flyttade riksdagen tillbaka till det ombyggda gamla riksdagshuset. * År
1984 utdömdes det dittills största skadeståndet enligt MBL av
arbetsdomstolen. PLM fick betala 900.000 kr för uteblivna förhandlingar
vid försäljning av dotterbolag. * År 1986 den 28 februari mördades
statsminister Olof Palme på öppen gata i Stockholm. Mördaren undkom. *
År 1987 föreslog Livsmedelsutredningen förbud mot röda extraprislappar
och jämförelser mellan extrapris och ordinarie pris. * År 1988 överlät Erik
Penser Åhlens, Dagab, Saba , Hemköp och B&W till Johnson-koncernen. *
År 1989 beslöts i riksdagen att en genomgripande skattereform skulle
genomföras från år 1991.

Utom landet
År 1980 bildades fria fackföreningen "Solidaritet" i Polen efter stejker vid
Leninvarvet i Gdansk. * År 1982 utbröt det s k Falkiandskriget, då trupper
från Argentina den 2 april invaderade den brittiska kronkolonin
Falkiandsöarna i Sydatlanten. Efter hårda strider till lands och till sjöss
återtog britterna ögruppen den 14 juni. * År 1983 utdelades fredspriset till
polacken Lech Walesa, ledaren för Solidaritet. * År 1984 avslöjades
byråchefen i Norska UD, Arne Treholt, som spion för Sovjet. * År 1985
utsågs Michail Gorbatjov till ny partichef i Sovjetunionen. Uttryck som
"perestrojka" - förändring - och "glasnost " - öppenhet - blev några av
nyckelbegreppen i den sovjetiska politiken. * År 1986 ödelade en eldsvåda
Sandoz-koncernens kemikalielager i Basel. Floden Rhen förgiftas ända ut till
Nordsjön. * År 1987 inleddes med den kallaste januari under hela 1900
talet. 250 människor frös ihjäl i Storbritannien och på kontinenten . *
År 1989 i november började den förhatliga Berlinmuren rivas , efter nästan
30 år. Den uppfördes år 1961. Detta utgjorde början på den tyska åter

föreningen.

1980-talet var sålunda ett omtumlande och händelserikt årtionde . Detta
gällde i lika stor utsträckning för ICA-rörelsen och för vårt e~.3t företag .
Några av de viktigaste händelserna återges nedan .
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MEDLEMSBONUS -NYTTJANDEBONUS

Justering av villkoren för bonusberäkningen gjordes, liksom tidigare, genom
att inköpsgränserna årligen anpassades till utvecklingen av konsumentpris
index. För att ytterligare stimulera medlemmarna till större sammanhållning
och därigenom ökade inköp, tillsattes år 1981 en särskild bonuskornrnitte
med uppdrag att förutsättningslöst se över denna problematik. Kommitten
bestod av köpmännen Birger Ekerbring, Klockrike, Sten Karlsson.
Sollentuna, Jan-Erik Wessman, Slite, samt Göran Nord och KG Bergström
från företaget.

Kommitten presenterade sitt förslag i juni år 1982. Man hade i stort följt
tidigare beräkningsprinciper med gjort skalorna betydligt "finmaskigare".

För kolonial föreslogs sålunda att antalet inköpsklasser skulle utökas från
tidigare 11 till 23. Början skulle ske vid 100.000 kr inköp med bonus
på 0,30 %, och den högsta klassen gällde inköp över 7 .5 milj kr med
2,50 % bonus. Detta innebar att både lägsta och högsta procenttalen
höjdes med 0,10 %.

Färskvarorna föreslogs få 20 inköpsklasser mot de tidigare 11. Lägsta
klassen gällde inköp från 135.000 kr, varvid bonus utgick med oförändrat
0,30 %. Vid inköp över 10 milj kr skulle en högsta bonus räknas med
1.50 %. Detta innebar en höjning på toppen från 1,30 % till 1,50 %.

Om den nya skalan applicerades på inköpen för år 1981, beräknades en
minskning uppkomma för kolonialbonusen, medan färskvarubonusen skulle
öka. Nettominskningen angavs till ca 300.000 kr, vilket planerades kunna
kompenseras genom åtgärder i prissättningen .

Varor undantagna från bonus samt bindningstid föreslogs oförändrade.

Kommitten bedömde att genom denna ändring, medlemmarna skulle lättare
kunna uppnå en högre bonusklass och därmed komma att sträva efter att
ytterligare koncentrera sina inköp. Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget .

Den nya bonusskalan skulle börja tillämpas från den 1 januari 1983.
Farhågorna att medlemsbonusen härigenom skulle bli lägre visade sig
dessbättre felaktiga. För år 1983 gottskrevs medlemmarna bonus med 26,5
milj kr mot 22,5 milj kr året före, och 19,3 milj kr för år 1981 .

Kommitten föreslog vidare, att man för att ytterligare stimulera
koncentration av inköpen bland medlemmarna, från år 1983 skulle införa en
helt ny bonusform som premierade den inköpstrogne medlemmen, vilket
också vann styrelsens bifall. Den nya bonusen benämndes nyttjandebonus.
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Härvid skulle varje butiks nettoinköp från Essve beräknas i procent av
butikens försäljning exkl moms. Det resultat som då erhölls, blev ett
relationstal för butikens nyttjande av Essves leveransmöjligheter. Ju
köptrognare butik, desto högre relationstal. De butiker som i sitt sortiment
hade varor som inte salufördes hos Essve, t ex bensin, byggnadsmaterial,
fodervaror, kläder och textilier, måste anmäla detta till Essve med styrkt
belopp, för att denna försäljning inte skulle medräknas.

Tre inköpsklasser fanns för jämförelse av inköpen från Essve med överdisk
försäljningen exkl moms i butik . Första året räknades alla inköp, varvid de
tre klasserna blev 61 % - 63,25 %, 63,25% - 65,50 % och över 65,50 %.
Från år 1984 fann man dock att i inköpsbeloppen inte kunde inräknas all
omfakturering, d v s varor och tjänster som inte lagerfördes .på Essve .
Omfaktureringen beräknades utgöra 3,5 % av Essves försäljning. En
justering av inköpsklasserna nedåt gjordes för att inte villkoren skulle
försämras. Den nya indelningen blev då 58,90 % - 60,99 %, 61,00 
63,19 % och över 63,20 %.

Inköpen i respektive grupp räknades i grupp 1 med 100 %, i grupp 2 med
120 % och i grupp 3 med 140 %. Bonusen skulle inledningsvis utgå

i grupp 1 med 0,30 %,
i grupp 2 med 0,36 %, d v s 120 % av 0,30 %, och
i grupp 3 med 0,42 %, d v s 140 % av 0,30 %.

Från år 1985 kompletterades nyttjandebonusen med ytterligare en grupp,
varvid grupp 3 gällde 63,20 % - 65,39 % och grupp 4 över 65,40 %.
Uppräkningstalet för grupp 4 blev 160 % av inköpssumman, motsvarande

0,48 %.

Även nyttjandebonusen skulle börja utgå från år 1983. Då i hanteringen
ingick ett manuellt insamlande av butikernas omsättningssiffror, fann man
det mera praktiskt att ha beräkningsperioden från den 1 december ena året
till den 30 november påföljande år. Begynnelsen blev därför den
1 december 1982.

Medlemmen kunde fortlöpande följa hur nyttjandebonusen utvecklades, då
man varannan månad fick uppgift om aktuell nyttjandegrad, d v s butikens
inköp från Essve i förhållande till uppgiven butiksförsäljning.

För nyttjandebonusen hade beräknats ett belopp på 2 - 3 milj kr första året.
Medlemmarna mottog dock synnerligen positivt det budskap som låg i
denna bonus. Inköpstroheten ökade, och som ett resultat av detta kom
första årets nyttjandebonus att uppgå till hela 6,1 milj kr. Det hade vidare
bestämts att denna ersättning inte skulle fonderas utan direkt gottskrivas

avräkningskontot.
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I likhet med tidigare, skulle indexjustering varje år göras av såväl medlems
bonus som nyttjandebonus, varvid för medlemsbonusen inköpsgränserna
räknades upp, medan för nyttjandebonusen procenttalen för bonus
reducerades. Detta gällde för nyttjandebonusen fram t o ni år 1986 då nya
regler enligt nedan infördes.

Nästa stora förändring av bonusskalorna initierades av framtidsgruppen för
ekonomi i början av år 1986. Man hade konstaterat att utvecklingen av
olika former av bonus och andra ersättningar tenderade att växa
oroväckande . Den totala bonusen utgjorde mer än hälften av DC-resultatet,
och uppgick till mer än 20 % av bruttovinsten för DC. Man förordade därför
en total översyn av bonussystemet.

För det ändamålet tillsattes ånyo en särskild kornrnitte bestående av
köpmännen Carl-Erik Noren, Danderyd, Bertil Wilhelmsson, Sturefors och
Anders Nyström, Fårösund , samt från Essve Göran Nord, Torsten Engevik
och Åke Hägerman.

Kommitten presenterade sitt förslag, vilket vann styrelsens gillande, i
augusti 1986, med i korthet följande innehåll:

Kolonialbonusen skulle ha 39 inköpsklasser mot tidigare 23. Första
intervallet började redan från O och gick upp till 400.000 kr samt gav
0,30 % bonus. Högsta bonusnivån nåddes först vid inköp över 28 milj kr
med 2,50 %.

Färskvarubonusen tänktes ha 41 inköpsklasser mot tidigare 20. Även här
hade första klassen intervallet O - 400.000 kr med 0,30 % bonus. För att
få högsta bonus, 1,55 %, måste inköpen ligga över 38 milj kr.

Detta ännu mera finfördelade nät medförde att medlemmarna lättare kunde
nå till en högre klass med relativt liten insats. Beräkningssättet i övrigt
skulle ske som tidigare med samma undantagna varor.

Nyttjandebonusen blev den som förändrades mest. Den stora skillnaden var
dels att skalan byggdes upp med 12 inköpsklasser, vardera med en s k
bonusfaktor, dels att denna bonus kopplades till färskvarubonusen och
skulle utgå som ett tillägg till denna . Uppfattningen var att färskvaru
inköpen behövde stimuleras, och att en bindning till nyttjandebonusen
skulle kunna medverka till ökad koncentration. Nyttjandegraden skulle dock
beräknas på samma sätt som förut.

De 12 klasserna började med inköpsprocent 59, varvid bonusfaktorn var
0,30, och nådde en högsta nivå med 70 i inköpsprocent och bonusfaktorn
1,35. Faktorn 0,30 hade härvid den betydelsen att nyttjandebonus skulle
utgå med 30 % av färskvarubonusen.
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Redan vid en inköpsprocent på 67, där faktorn var 1,05, erhöll man sålunda
en nyttjandebonus som var större än färskvarubonusen .

De nya skalorna började tillämpas från år 1987. Som nämnts ovan var
avsikten att i någon mån försöka nedbringa bonuskostnaderna, utan att
därför minska medlemmarnas intresse. Ökningstakten blev av allt att döma
lägre, men i kronor steg medlemsbonusen från 37,8 milj kr år 1986 till
39,7 milj kr år 1987 och 43,7 milj kr år 1988. .

Glädjande var att färskvaruinköpen och därmed sammanhängande bonus
utvecklades positivt, vilket isin tur medförde att nyttjandebonusen, som år
1986 var 8,4 milj kr, år 1987 ökade till 9,4 milj kr och år 1988 till 12,1 milj
kr.

1980-talet var, som framgår ovan, de stora förändringarnas årtionde när
det gällde de olika bonusformerna. Ytterligare en ändring tillkom år 1988,
då kaffe togs med bland icke bonusberättigade varor vid beräkning av
medlemsbonus. Marginalerna på denna vara hade minskat katastrofalt.
Dock gällde att kaffeinköpen räknades med vid bestämmande av inköps
kiass, även om någon bonus inte utgick. Inköpen av kaffe var sålunda
nivåhöjande.

Indexuppräkning av skalorna för medlemsbonus skulle, även i den nya
formen, ske som tidigare. För nyttjandebonus gällde däremot att någon
indexjustering inte skulle göras, då denna bonus var relaterad till den redan
uppräknade färskvarubonusen.

FÖRLAGSMEDEL

Den utveckling av verksamheten i företaget som fortgick även under detta
årtionde, medförde en naturlig tillväxt av de bonusbelopp, som fonderades
på förlagsmedelskontot. Från ett saldo på 70 milj kr vid utgången av år
1980, ökade de innestående medlen till 118 milj kr år 1985 och till
142 milj kr år 1988.

Den bindningstid på fem år, som infördes år 1976, gällde även för hela
denna period . Efter en motion från Bror Andersson till årsmötet för Stock
holmssektionen år 1984, beslöt dock styrelsen, på rekommendation av
bonuskornmitten. att det år sex friställda beloppet skulle beräknas som ett
genomsnitt av de fem innestående årsbeloppen . Tillämpningen skulle ske

från år 1985.
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Detta innebar att, genom den successiva stegringen av bonusbeloppen,
den utbetalda bonusen blev inledningsvis ca 30 % större än med de gamla
reglerna, vilket innebar en långsammare tillväxt av förlagsmedelssaldot.

INKÖPSKOMPENSATION

Den årliga ersättningen för förkortad betalningstid, som tillkom år 1967,
fortlevde under hela 1980-talet. Beteckningen ändrades dock från ränte
kompensation till inköpskompensation. Ersättningen hade tidigare varit
knuten till låneräntan vid årets slut, men från år 1981 bestämdes att den
skulle beräknas som ett vägt genomsnitt av medlemslåneräntorna under
året, men fortfarande utgå för 10 dagar. Den kom under perioden att
pendla mellan 0,306 % som lägst och 0,382 % som högst.

För år 1980 gottskrevs Essves medlemmar 5,6 milj kr i inköpskompensa
tion. Beloppet steg för år 1985 till 10,8 milj kr och för år 1988 till
12.2 milj kr.

Medlemsbonus, nyttjandebonus och inköpskompensation utgjorde för år
1980 totalt 22,9 milj kr, för år 1985 totalt 51,8 milj kr och för år 1988
totalt 68,0 milj kr.

STUDIERESOR

Även under 1980-talet företog styrelsen ett antal studieresor till olika
länder, för att få en uppfattning om utvecklingen inom vår bransch. Vidare
fick man möjlighet att ostört kunna diskutera stora och övergripande frågor
gällande dels vårt eget företag, dels ICA-rörelsen i övrigt.

Sålunda reste man år 1980 till Österrike, år 1982 till Tyskland och
Schweiz, år 1984 till USA och Canada, år 1986 till Frankrike och år 1988
till England och Skottland.

197





60 - ÅRSJUBILEUM

År 1982 var det så dags att celebrera
företagets 60-åriga tillvaro. Det fanns
inte anledning att göra evenemanget
lika storslaget som 10 år tidigare,
men det skulle ändå märkas, såväl
inom företaget, som framför allt
gentemot butikerna. En särskild
jubileumsdekal utformades enligt
vidstående bild. Denna återkom i
olika sammanhang under hela året.

I korthet kom jubileumsåret att markeras på följande sätt.

1. Säljprogram med jubileumsprägel genom tre separata kampanjer i
januari, maj och oktober. För aktiviteterna i butik anslogs till en början
1,5 milj kr. Under året kom ytterligare ca 5 milj kr att satsas på bestående
nedräkningar av delar av kolon ialsortimentet och några grupper inom djup
fryst, jämte ett utökat "Se på priset" /SEPP/ program, där lägre priser
garanterades under hela år 1982 för 120 artiklar. En prislista med fasta
priser sändes ut till 875.000 hushåll. Vidare gjordes tillfälliga insatser
beträffande färskvaror.

2 . Tävling mellan ICA-butikerna utlystes där bästa avdelning i butik skulle
koras. En prissumma på 100.000 kr fanns att dela på.

3. "Team ICA - Jubileumsåret 1982" var en speciellt kursavsnitt i ICA
skolans nytändning med temat sälja mera/utnyttja bättre.

4. Jubileumsträffar anordnades utformade som födelsedagskalas för dels
medarbetare i butik, dels företagets egna anställda.

5. Sektionsårsmötena gavs ett jubileumstema bl a i form aven stillfilm
med titeln "Handeln under 60 år - och sedan?"

6. Utställning på samma tema med 6 skärmar arrangerades. Ambulerade
på de olika DC-kontoren och erbjöds bl a bibliotek som vandringsutställning.

7. Bolagsstämman gjordes extra högtidlig med jubileumsprägel.

De extra kostnaderna för dessa åtgärder enligt punkterna 2 - 7 , d v s
bortsett från aktivitetsprogrammet, uppgick till ca 500.000 kr.

8. Fritidsklubbarna fick extra anslag på 40.000 kr för att anordna s k
jubileumscuper eller liknande.
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9. Personalen inom företaget belönades med en jubileumspremie, som
utgick till alla som var anställda den 1 maj 1981 och fortfarande var kvar
i tjänst den 1 maj 1982. Premien utgick med dels 300 kr, dels ytterligare
100 kr för varje anställningsår. Utbetalning kunde ske i samband med
junilönen. I oktober beslöt styrelsen att personalen skulle få ännu en
jubileumspremie beräknad efter samma grunder. Kostnaden för dessa
premier uppgick varje gång till 1, 1 milj kr.

LOKALITETER

Stockholm. Den fortsatta positiva utvecklingen av företaget medförde,
speciellt i Stockholm, ett behov av utökade lokaler.

Kontorsdelen i fastigheten Frukthallen nr 3, Årsta 1, var redan från början
dimensionerad för påbyggnad av ett tredje våningsplan. Beslut togs därför
i början av år 1982 att på detta sätt utöka kontorslokalerna, för att dit
sammanföra hela huvudkontoret. De nya lokalerna kunde tagas i bruk under
januari år 1983.

0000

gggg
~. ,.J .• • _

DDDDDDDD

~ ; I~ m ODIJ
J.1=tJQ__~__~__±:t:til:::t:iötj!:±===:=j±tl::===jI

Hur påbyggnaden
kom att utföras
framgår av vid
stående skiss.

Kostnaden för påbyggnaden belöpte sig till ca 8 milj kr, vilket i sin helhet
avskrevs mot investeringsfonden.

I de nya lokalerna inrymdes också en liten museibutik. Bakgrunden till detta
var att man lyckats förvärva en fullständig lanthandelsbutik, som under
många år bevarats och kompletterats aven intresserad privatperson i
Krylbo, Eva Hedberg. Butiken hade tidigare drivits som öppen handel inom
familjen på 1920 och 1930-talen.
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Det unika med den var, dels att inredningen bevarats intakt, dels att den
innehöll ett mycket stort och tidstypiskt varusortiment med original 
förpackningar. Försök hade gjorts redan åren 1970 och 1972 att få överta
butiken. Tanken hade då varit att, i samband med bolagets 50-årsjubileum,
ge den som gåva till Skansen, Kolmården eller Gamla Linköping. Något
avslut kunde dock inte ske förrän i slutet av år 1981, då den förvaltades av
dödsboet efter den tidigare ägaren.

Det torde-inte vara nago~ öFerdrift att påstå, att bevarandet av butiken,
"Eva Hedbergs Lanthandel,", var och är av utomordentlig kulturell betydelse,
som ger: nuvarande-och kommande generationer i dataåldern en inblick i hur
det var att driva handel på den gamla och kanske inte alltid så goda tiden .

Den fortsatta expansionen i Stockholmsområdet medförde att speciellt
befintliga utrymmen för kolonial började bli för små redan vid ingången av
årtiondet. Trots ombyggnad av lagret i Årsta 1, som gav ytterligare 750
pall platser, beräknades man ha växt ur utrymmena vid mitten av 1980
talet.

En utredning om koloniallagrets framtid konstaterade, att det av de olika
möjligheter som stod till buds, ändå skulle vara mest värdefullt om ett nytt
lager kunde byggas i anslutning till Årstaanläggningen .

Efter långa förhandlingar med Slakt- och Saluhallssyreisen, som
administrerade marken för kommunens räkning, kunde i mitten av år 1982
avtal träffas om upplåtelse aven tomt på västra Årstafältet omfattande
38.500 kvm, ca 350 meter från Årsta 1. Tomträttsavgälden uppgick
inledningsvis till 2,1 milj kr per år .

Förhandlingar hade också förts med Postverket, som hade option på tomten
framför den som tilldelats oss, för att förmå dem till ett markbyte. Dock
med negativt resultat, man skulle bygga på den anvisade tomten . Senare
konstaterade Posten att man inte hade ekonomiska möjligheter att utnyttja
optionen, varför tomten friställdes. Dessvärre var det då för sent för oss,
då projekteringsarbetet fortskridit för långt .

På den anvisade tomten, Postgården 1, med adress Grosshandlarvägen 2,
kom att uppföras en lagerbyggnad för kolonial och djupfryst med den
interna beteckningen Årsta 3. Till huvudentrepenör utsågs SIAB. Den totala
våningsytan uppgick till 24.900 kvm, fördelat med 16.300 kvm på kolonial,
3.050 kvm på djupfryst, 2.500 kvm på kontor och mässlokal beläget 1 tr
upp, samt 3 .050 kvm på garage och maskinrum i källare. Byggnadens
totala volym var 239.000 kbm . Den planerades för att innehålla 20.000

pallplatser .
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Fastigheten var färdig att tas i bruk i augusti år 1984. Den högtidliga
invigningen ägde rum den 1 november 1984 och förrättades av John Olle
Persson, finansborgarråd i Stockholm, i närvaro av omkring 400 inbjudna
gäster från medlemskretsen, öviga ICA samt representanter för stat,
kommun och massmedia.

Den totala produktionskostnaden uppgick till 79,2 milj kr. Av detta kunde
inte mindre än 70,7 milj kr avskrivas mot investeringsfond . Finansieringen
ordnades genom lån hos Lantbrukskredit på 50 milj kr. Resterande del togs
ur egen kassa .

Årsta 3. Den nya lagercentralen
- vid Grosshandlarvägen 2, Stockholm

För att få en rationell och ekonomisk hantering av de stora varumängder
som skulle hanteras i den nya anläggningen utan att därför göra avsteg från
ambitionen att skapa en god arbetsmiljö, investerades i den bästa tänkbara
tekniska utrustning som fanns att tillgå. Ett nytt datasystem för lager
styrning och inköp utarbetades.

Ett led i det nya utgjorde den i USA utvecklade "plocka-till-band-tekniken",
PTB, där varuflödet styrdes på ett, för i vart fall svenska förhållanden,
helt nytt sätt. Varorna placerades i speciella pallställage i fyra nivåer.
På varje "våning" fanns dels ett golv för expeditören, dels ett transport
band. Varukollit togs från pallen, försågs med en särskild etikett med
streckkod - en adresslapp knuten till den beställande butiken - och
placerades på transportbandet. På detta sätt kunde varor till åtta butiker
plockas samtidigt. Transportbandet löpte upp till översta våningen där
laserstrålar i en datastyrd scanner läste" adressen" och sorterade kollit på
en bana för varje butik. Vid sorteringsstationen passerade vid full drift mer
än ett kolii per sekund. Den totala längden av transportbandet var mer än
3 km. Att det var en omfattande installation vittnar det faktum att den
upptog en golvyta på 8.650 kvm.
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Syftet med PTB-installationen var annars att bättre utnyttja den tillgängliga
golvytan. Den innebar en besparing på ca 1.000 kvm. Vidare beräknades
systemet ge den bästa effektiviteten per tillgänglig arbetstimme genom ett
jämnt expeditionsflöde och ökad flexibilitet vid belastninqstoppar.

Merkostnaden för installationen jämfört med sedvanlig lagerutrustning
uppgick till drygt 11 milj kr. Med normal drift beräknades detta vara
återbetalt efter 7 - 8 år. PTB-hanteringen var i första hand avsedd för
lättare varor där de expe-dierade kvantiteterna var relativt begränsade.
Därutöver fanns självfallet ett s k grovlager och ett smalgångslager .

Starten av PTB-hanteringen i början av augusti år 1984 var inte helt utan
problem. Dels var den datamässiga delen inte helt utprovad, men framför
allt hade den tekniska delen med transportband och drivmotorer vissa
brister. Detta medförde att varudistributionen påverkades starkt negativt.
Extra skiftgång måste tillgripas, och dessutom gjordes insatser av personal
från kontor och andra avdelningar på kvällar och helger. Alla satte en ära i
att distributionen skulle fungera. Efter ca tre veckor började det hela gå i
något så när normala rutiner.

Inflyttningen i Årsta 3 medförde också viss omdisposition i övriga fastig
heter. Sålunda flyttade Storhushåll från Lindhagensgatan till tidigare
koloniallagret i Årsta 1 i november år 1984, medan Storhushålls frys
överfördes till Årsta 3 i början av år 1985. Storhushåll fyllde inte hela
lagerytan i Årsta 1, varför en del av lokalen kunde uthyras externt, bl a
till Interflora. I början av år 1985 flyttades vidare Mejeriavdelningen utom
ostpaketering från Årsta 2 till Fe i Enskede, och Brödavdelningen över
fördes till de tidigare mejerilokalerna i Årsta 2.

En incident som kunnat få ytterst allvarliga konsekvenser inträffade i
december år 1986 på den nya fastigheten Årsta 3. En stor mängd blötsnö
hade fallit, vilket medförde att tyngden på taket blev för stor, varför detta
gav vika vid en sektion. Stora kvantiteter smältvatten forsade in i lager
lokalerna. Tur i oturen var att inflödet skedde vid sidan av PTB-anlägg
ningen, som sålunda inte drabbades. Skadorna på lagret inskränkte sig till
att stora mängder varor måste kasseras. Skadan på fastigheten var betyd
ligt värre. Diskussion uppstod också om anledningen -- konstruktionsfel
eller byggfel. Det visade sig att en av orsakerna kunde härledas till
att takplåten var ojämn i kvalitet. Slutet blev att Essve fick ta på sig
kostnaden för de förstörda varorna, medan SIAB, som var byggentreprenör,
svarade för takreparationen.

Fastigheten Paradiset 26, Lindhagensgatan 114, där Essve haft sin
verksamhet under under med än 30 år, från år 1935 fram till år 1968, och
som därefter disponerats av Storhushåll, såldes 1 januari 1983 till
Skogaholms Bröd för 13,5 milj kr.
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I avtalet ingick att Essve skulle av köparen hyra lokalerna för Storhushåll
fram till dess överflyttning kunde ske till Årsta 1 i början av år 1985.
Fastigheten revs därefter av köparen, som på tomten uppförde ett modernt
storbageri.

Linköping. Även verksamheten i Östgötaditriktet expanderade och gjorde
det nödvändigt att göra anpassningar i fastigheten vid Köpetorp. Tillväxten
av kött- och charkavdelningen nödvändiggjorde år 1981 att de kylda
utrymmena för utlastning måste utökas med 220 kvm. För detta användes
utlastningsfickorna, vilka frigjordes genom att lastbilarna flyttades utanför
huskroppen. Man satte istället in s k dockningsportar med vädertätningar
för att hindra drag i arbetslokalerna.

År 1982 gjorde satsningen på färskt bröd att ett värmerum byggdes,
samtidigt som nya utlastningsportar med vädertätningar installerades.
Värmerummet, som också var expeditionslokal, hade avskilts från lagret,
vilket medförde att nattleveranser kunde ske direkt in på expeditions
platserna.

Dessa åtgärder var dock endast tillfälligt tillräckliga . Styrelsen fattade
därför i oktober år 1987 beslut om en större ombyggnad av DC-fastigheten
i Linköping. En ny varumottagning och utlastning skulle inrättas i den
dåvarande järnvägshallen, endast två vagnplatser behölls. Konservkyl och
truckrum fick ny lokalisering. Frukt och grönt fick också ökade ytor under
kyla med möjlighet till truckexpediering. Varumottagningskajen byggdes in.
Även brödavdelningen fick förbättrade expedieringslokaler. Samtliga portar
försågs med vädertätningar där bilarna kunde docka .

För Storhushåll hade den ändringen skett, att alla varor levererades från
Stockholm, varför deras lagerytor och kontor kunde disponeras i den stora
omplaneringen. För deras ändamål iordningställdes ett rangerutrymme på ca
500 kvm för omlastning av inkommande varor. Kontorsutrymme byggdes
på en entresolvåning ovanför rangerlokalen.

Byggnationen påbörjades i januari år 1988, och den sista omflyttningen
kunde ske i början av år 1989. Kostnaden för ombyggnaden uppgick till
31 milj kr. Till detta kom truckar och inredning för 2 milj kr. Efter detta
stod DC Linköping väl rustat inför framtiden.

Gotland. När fastigheten i Visby togs i bruk år 1980 var den redan då
underdimensionerad. Inlastningsutrymmena var helt otillräckliga. De
speciella förhållandena för Gotland var ju att flertalet av leveranserna kom
på en gång på morgonen när fastlandsbåten anlänt, vilket medförde svåra
problem med att ta hand om godset. Likaså var rangeringsytorna för
utgående varor otillräckliga.
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Storhushåll, som var den på ön helt dominerande leverantören inom denna
bransch, hade utvecklats mycket bra, och behövde ökade såväl lager- som
kontorsytor .

Förslag till utbyggnad hade framlagts v id flera t illfällen, utan att vinna
gehör hos företagsledningen. DC Gotland visade dock en mycket bra lön
samhet, varför styrelsen år 1989 beslöt att genomföra den önskade till
byggnaden på ca 1.700 kvm inom en kostnadsram på 8 milj 'kr, som i slut
ändan blev drygt 14 milj kr. Entrepenör för tillbyggnaden blev BPA.
Lokalerna var dock inte färdiga att tas i bruk förrän under år 1990.

Butiks- och övriga fastigheter. Ytterligare fastigheter tillkom under
1980-talet, varav merparten av butiksfastigheterna inom D~ Linköpings
område. Flertalet inköptes i samband med ägarskiften av ICA-butiker.

Några större enheter kom också att tillföras under denna period.

I Stockholm förvärvades år 1981 från Huddinge kommun vid Kungens
Kurva ett markområde på 14.600 kvm. Här avsåg man att uppföra en
byggnad för stormarknad. Byggnationen var förenat med stora start
svårigheter då efter överklaganden Länsstyrelsen utfärdade s k inhibitions
beslut för alla byggtillstånd, varför allt arbete tillfälligt måste avbrytas.
Så småningom kom man dock igång med bygget, och Stockholms första
och enda "ICA Kvantum" kunde öppnas i november år 1982. Butiken hade
en totalyta på 5 .920 kvm, varav 3.450 kvm som säljyta.

Totala kostnaden uppgick till 24,4 milj kr, inklusive tomten på 4,1 milj kr.
Av kostnaden för byggdeien, 20,3 milj kr, kunde 19,7 milj kr direkt
avskrivas mot investeringsfond.

I direkt anslutning till vår fastighet uppfördes av Canada Bygg, som från
kommunen förvärvat ca 10.000 kvm mark, ett byggvaruhus på 6.000 kvm,
där huskropparna utfördes i samma material, rött fasadtegel, vilket gav
intryck aven enda byggnad. I anslutning till anläggningen anlades 400
parkeringsplatser, som sammanbyggdes IKEA:s 1.250 befintliga platser.

Inom Stockholmsområdet uppfördes ytterligare ett antal butiksfastigheter,
bl a i Kottla på Lidingö och Skånsta i Åkersberga år 1981 samt i Bromma
vid Bällstavägen - Spångavägen år 1987.

Ytterligare ett fastighetsköp genomfördes år 1988 i Stockholm.
Tillsammans med Graflunds Bygg AB i Eskilstuna övertogs då två
industrifastigheter, Ferdinand 13 och 14, vid Bromstensvägen i Spånga.
Den ena ägdes redan av Graflunds medan säljare av den andra var
Bonnierkoncernen. Köpeskillingen var totalt 50 milj kr , varav Essve hade att

svara för hälften .
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Fastigheterna, som hade en byggrätt på 23.000 kvm, var enligt
stadsplanen avsedda för kontors- och handelsändamål, och tanken var att i
en framtid etablera en storbutik i lokalerna. Detta var dock i stor
utsträckning avhängigt av hur den framtida planeringen för Spånga Centrum
skulle komma att utformas.

I Östergötland blev 1980-talets största nyproduktion en sametablering med
Systembolaget och Föreningsbanken i Valdemarsviks Centrum. Här färd ig
ställdes år 1983 en fastighet, där i vår del inrymdes en ICA-butik på 780
kvm. Kostnaden uppgick till 4,7 milj kr.

Vidare nyuppfördes ytterligare ett antal fastigheter för butiksändamål. Här
kan nämnas Skärblacka år 1982, Ljungsbro, Malmslätt och Norsholm år
1983, Skänninge år 1985 och Ringarum år 1986.

Som nämnts ovan övertogs i Östergötland flera butiksfastigheter under
årtiondet. Den största av dessa var kv Vinkelhaken nr 4 i Finspång där ett
Tempo-varuhus var inrymt. Varuhuset skulle stängas, varvid Essve kunde
från Åhlems överta fastigheten i februari år 1984 för en köpeskilling på
11 milj kr. Säljytan var 1.835 kvm för den ICA-butik som flyttades till
lokalerna. I samband med en sanering av det centrala Finspång avyttrades
fastigheten år 1988 till byggnadsfirman AB Henry Ståhl för 17,5 milj kr.
Vår butik blev dock kvar i byggnaden.

Ytterligare ett fastighetsförvärv kan nämnas, då Essve år 1987 från Erling
Sandberg övertog den fastighet i Tornbyområdet i Linköping där Hvden och
Rundström Järn & Livs AB drev sin verksamhet. Även rörelsen förvärvades.
Detta köp var betingat av nödvändigheten att bevaka en eventuell framtida
storbutiksetablering .

På Gotland var nybyggnationen relativt begränsad denna tid. Nämnas kan
dock att år 1987 uppfördes en butiksfastighet i Vibble intill Visby med en
säljyta på 330 kvm. Till denna överflyttades en intilliggande butiksrörelse.

De inköpta fastigheterna var två stycken, båda belägna i Visby. Säljare var
Håkan Larsson, Visby. Den ena fastigheten, Eken nr 11, inrymde Gotlands
största Vive-butik. Atterdags, vars rörelse också övertogs. Den andra
fastigheten, Borren nr 1, var ett lager- och fryshus, där säljaren dels drev
ett snabbgross för kiosker och andra butiker, dels hyrde ut en stor del av
lokalerna. Köpeskillingen för de båda fastigheterna var 8,8 milj kr för Eken
nr 11, och 4,6 milj kr för Borren nr 1. Överlåtelsen kom att ske i början

av år 1986.

Vid utgången av år 1988 fanns hos Essve, utöver lagerfastigheterna, 50 st
fastigheter, varav 45 st innehöll ICA-butiker och 5 st var
utvecklingsprojekt.

205





ORGANISATIONSFRÅGOR I FILIALER

Kostnadsjakt. ICA Essve AB fortsatte att växa även under detta årtionde.
Så t ex utgjorde omsättningen för år 1980 1.628 milj kr, och hade för
år 1985 ökat till 2.980 milj kr, för att år 1989 ha ytterligare utvecklats
till hela 4 .543 milj kr.

För att man inte skulle drabbas av "växtvärk " på speciellt kostnadssidan.
gällde det för företagsledningen att fortsätta den kostnadsjakt som pågått
under många år. Det gällde bara att hitta nya vinklingar.

Under år 1980 startades något som kom att kallas" KUL 80", vilket kunde
uttydas "Kostnaderna Utnyttjas Lönsammare". Sammanhållande "KUL
General" var Arne Ericson vid huvudkontoret. Kampanjen gick ut på att
göra alla anställda kostnadsmedvetna och upplägget var som en tävling dels
mellan avdelningarna, dels mellan de olika kontoren med kontinuerlig
månadsvis uppföljning. Det kunde konstateras att effekten av denna
kostnadsjakt var synnerligen effektiv och gav positiva effekter på
kostnadsutvecklingen under många år framåt. Uppföljningen av denna
kampanj vidtog efter något år under devisen "Team ICA, Du och jag".

Det var också angeläget att blåsa nytt liv i den tidigare så fruktbärande
förslagsverksamheten inom företaget. Genom samarbete med de fackliga
organisationerna inom företaget försökte man stimulera denna verksamhet.
Generösa belöningar utfästes, och ett stort antal förslagsställare kom i
åtnjutande av detta. Premier på upp till 10.000 - 15.000 kr utbetalades.

Datorisering. Det torde inte vara någon överdrift att påstå att 1980-talet
kom att bli butiksdatoriseringens årtionde. Arbetet med att förse alla
förpackade varor med streckkod - EAN-kod - hade fortgått sedan många år
som ett internationellt projekt. Vid utgången av år 1982 beräknades 80 %
av alla förpackningar vara EAN-märkta. Detta var en grundförutsättning för
en framgångsrik utveckling av datakassorna, som började ta fart vid denna
tid.

Arbetet bedrevs till stora delar som ett ICA-gemensamt projekt. Den väl
kända principen var att EAN-koden avlästes genom en laserstråle, antingen i
en läspenna eller i en större scanner. I ett centralt minne i butiken fanns
för varje EAN-nummer lagrat priset för den aktuella varan, vilket vid
avläsningen hämtades där för att tryckas på kassakvittot och räknas in i
kassaräkneverket.

Utvecklingen kom att ske i tre nivåer, där nivå 1 enbart omfattade läsning
av EAN-koden för framställande av betalningsunderlag för kunden . I nivå 2
tillkom vissa statistiska rapporter över butikens försäljn ing samt möjlighet
till kommunikation mellan butik och DC, först enbart i en riktn ing , senare
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dubbelriktad. Inom nivå 3, som var tänkt för större butiker med 5 kassa
platser eller flera, tillkom dessutom flera möjligheter till registrering
av varuinköp och inköpsvärden, bl a som hjälp vid bruttovinstkontroll. Ett
intensivt arbete med omfattande testverksamhet presterades av leveran
törerna av de framtida datakassesystemen, där de största var ADS-Anker,
Hugin och IBM. Det kan nämnas att i USA, som var ett föregångsland i
detta avseende, fanns redan år 1980 över 2.000 datakassebutiker. Av
installationerna där svarade IBM och NCR för 75 %. Butiksanpassningen i
Sverige kunde, när den första testperioden lyckligt avslutats, ske med
stormsteg, Vid utgången av år 1986 fanns inom ICA 250 st datakasse
butiker, varav 180 st inom nivå 1 och 2, och 70 st inom nivå 3. Av Essve
butikerna hade 70 st anslutits till nivå 1 och 2, samt 4 st till nivå 3. Till en
början ansågs sålunda nästan enbart nivå 1 vara tillämpbar på Essve
butikerna (400 st av befintliga 471 butiker).

Under den senare delen av årtiondet kom dock de tekniska framstegen att
medföra att allt fler butiker kunde dataanpassas. Inför 1990-talet återstod
endast ett litet fåtal av de minsta butikerna utan datakassor. Möjligheterna
till att erhålla ett brett spektrum av olika uppgifter ur den samlade data
informationen sporrade till ökad anslutning, samtidigt som installations
kostnaderna successivt blev lägre. Ett led i utvecklingen i nivå 3-butikerna
var försöket att slopa prislapparna på EAN-märkta varor, en åtgärd där
Konsumentverket hade synpunkter och motvilligt gav sitt tillstånd. BI a
krävdes mycket tydliga etiketter på hyllkanterna och möjlighet till pris
information genom en särskild frågeterminal i butiken. Vidare måste kassa
kvittona utformas med klartext. Redan tidigare var dock ca 1/3 av sorti
mentet omärkt, 1/3 förblev prismärkt som tidigare, och endast för 1/3
slopades märkningen. De nya hyllkantsetiketterna försågs även med streck
kod, vilket gjorde att defekteringen kunde ske direkt via läspenna in i
beställningsterminalen.

Man kan konstatera att datahanteringen medförde en hisnande utveckling
för butikerna under bara ett tiotal år. Som nämnts ovan var mycket av
detta ICA-gemensamma åtgärder. Den lokala anpassningen måste dock ske
inom Essve, där en särskild butiksdatagrupp under ledning av Sven-Åke
Nyström utförde en jätteinsats, vars konsekvenser inte kan nog betonas.
Denna grupp svarade också för den datamässiga installationen av butiks
data i butik, vid sidan av leverantörens tekniska installation. Butiken hade
att betala en engångsavgift för datakasseinstallationen på 15.000 kr, vartill
kom underhållsavgift för register och programvara på 1.500 kr per månad.

Även i övrigt pågick under 1980-talet en intensiv utveckling av data
hanteringen. Det mest omfattande var introduktionen av Essves Lager och
lnköpssvstern. EL/N, där en del tagits i bruk i samband med "Plocka-till
band-systemet" i Årsta 3 år 1984. Omfattningen av ELlN var dock vida

större än så.
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Det behandlade inköps- och varumottagning med avsikt att ge dels säkrare
varukvantiteter och därmed lägre lager, dels kontroll av konjunkturvinster i
lager, dels uppföljning av leveranser och bonus från leverantörer, samt
enklare avstämning av inköpsfakturorna. Vidare ingick system för lager och
transport med de väsentliga faktorerna lagerstyrning och transportplanering.

Omfattningen var så stor att ett externt konsultföretag, Arthur Andersen,
Stockholm, anlitats. Tidsåtgången beräknades till 5.590 arbetsdagar, varav
Essves personal skulle prestera 3.430 dagar och konsulten 2.160 dagar.
Kostnaderna för utveckling och införande beräknades till drygt 10 milj kr.
ELIN-systemet var färdigt att tas i bruk i mitten av år 1985. Efter en del
födslovåndor fick man det också att fungera tillfredsställande.

Det hade visat sig att det nya systemet bidrog till att ett nytt operativ
system, MVS, måste installeras, vilket i sig tog över 1.000 mandagar.
Vidare var det så kraftkrävande att datautrustningen behövde uppdateras.
En ny dator, IBM 4381-2, installerades vid årsskiftet 1984 - 1985. Denna
hade kapacitet som var tillräcklig fram till årsskiftet 1987 - 1988, då ännu
ett byte måste ske, denna gång till en IBM 3090 - 15 E. Det var ju inte bara
de nya systemen som krävde ökad datakraft. Det pågick hela tiden en prio
ritering bland gamla system som måste moderniseras och anpassas. Målet
var att dels skapa säkerhet i datahanteringen, dels öka tillgängligheten och
effektivisera driften samt utbilda användarna av de olika datasystemen.

Ett nytt ekonomisystem "Esset" hade utvecklats aven särskild arbetsgrupp
och kunde tas i bruk den 1 januari 1987. Det ersatte då det gamla
systemet "Redy" .

Stockholm. Även inom DC-verksamheten kan noteras vissa förändringar.
Ny DC-chef utnämndes i Stockholm den 1 augusti 1981, då Kjell
Johansson efterträdde Lennart Samuelsson, som önskade att, efter 21 år
som DC-chef och 39 års anställning, få avgå vid fyllda 62 år. Kjell
Johansson hade varit stf DC-chef i Stockholm från 1 januari 1980.
Dessvärre måste Kjell Johansson på grund av sjukdom träda tillbaka från
sin befattning i mitten av år 1985 och lämnade företaget efter 31 års
tjänst. Till hans efterträdare utsågs Stefan Gideskog, dåvarande
försäljningschef vid DC Stockholm.

Gotland. Lars Lundh hade varit DC-chef vid Visby-kontoret sedan år 1960,
då han efter 25 år hemställde att få lämna sin befattning från den 1 oktober
1985. Han kvarstod dock med andra arbetsuppgifter fram till den 31 mars
1986. Till ny DC-chef vid kontoret i Visby utsågs Urban Malm, som
närmast kom från Hakon-bolaget i Västerås. Som nämnes nedan lämnade
denne dock Gotland redan år 1987. Till hans efterträdare som chef för
verksamheten på Gotland utsågs Hans Carlsson, försäljningschef vid
kontoret i Linköping.
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Linköping. Urban Malm flyttade till kontoret i Linköping från den
1 september 1987. Han tillträdde då befattningen som DC-chef där efter
Stig Ållander, som innehaft denna syssla sedan år 1978. Stig Ållander
kvarstod ännu något år i tjänst, bl a som ansvarig för administrationen av
det s k kvalitetsprogrammet, innan han avgick med förtida pension.

Redovisningsbyrå. Vid flera tillfällen under 1970-talet hade från medlem
marna framförts önskemål om att Essve skulle inrätta en egen redovisnings
byrå i Stockholm. Den byrå flertalet av medlemmarna var hänvisade till var
den som drevs av Stockholms Livsmedelshandlareförening, SLF. Även revi 
sionsuppdragen för butikerna kanaliserades denna väg.

Utan att på något sätt förringa det arbete som uträttades av SLF:s byrå,
framfördes allt starkare propåer om en egen Essve-byrå. En god bas för en
sådan utgjorde självfallet Essves dotterbolag i Stockholm. Efter upprepade
förhandlingar kunde överenskommelse träffas att Essve från SLF skulle få
överta bokföringen för de medlemmar som så önskade. Övertagandet skulle
ske från den 1 september 1980, men det säger sig självt att detta var
förenat med vissa svårigheter under löpande bokföringsår. Tiden fram till
årsskiftet kom därför att upptagas med organisationsfrågor för den nya
byrån.

Som chef för Essves bokföringsbyrå anställdes från den 1 november 1980
Roger Pihl. Denne var godkänd revisor och kom närmast från Reveco
Revisionsbyrå, men hade ett förflutet på SLF:s Bokföringsbyrå.

Ett av de stora problemen var att man inte hann utveckla ett eget redo
visningssystem, utan måste avtala med SLF-byrån att få använda deras
program. Detta vållade en del opposition då programmet tillhörde
Samarbetsföreningen för Redovisningsbyråer, men en överenskommelse
kunde dock träffas mot att Essve erlade en avgift. Ytterligare ett villkor
var att SLF-byrån skulle ombesörja registreringen av Essve-byråns material.

Essve-byrån drevs till en början som en separat avdelning inom HK
organisationen. Man fann dock att det, inte minst av integritetsskäl för
klienterna, skulle vara önskvärt att separera byrån från Essve, för att lägga
den i ett särskilt bolag, dock helägt av Essve .

Så kom också att ske från den
1 januari 1986, då ICA Essve
Redovisningsbyrå AB bildades.
Logotypen för det nya bolaget
framgår enligt vidstående.
Verkst direktör för det nya
bolaget bolaget blev Roger Pihl.
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Essves redovisningsbyrå vände sig alltsedan starten till butikerna i
Stockholm. I Östergötland fanns redan ett mycket nära samarbete med
Köpmannaförbundets Redovisningsbyrå i Linköping , senare namnändrad t ill
Företagarbyrån. Det fanns sålunda inga motiv för att utsträcka den nya
byråns verksamhet dit.

När det gällde Gotland uppkom ganska snart ett önskemål om att de med
lemmar som önskade skulle kunna anslutas till byrån i Stockholm. Detta
ledde till att byrån placerade en särskild redovisningsassistent i Visby från
januari år 1986.

Klientstocken växte sakta. Från 60 st vid starten år 1981, hade antalet
ökat till 120 st i Stockholm och 10 st på Gotland år 1987, tör att år 1988
ha ändrats till 140 st i Stockholm och oförändrat 10 st på Gotland .

Under år 1988 togs ett nytt ICA-gemensamt redovisningssystem i bruk,
"Redica" . Detta innebar att Essve-byrån kunde utföra registreringsarbetet,
och att i ett vidare perspektiv detta också skulle kunna skötas ute i butik.

>-. Jeppsson. Verksamheten vid Storhushållsavdelningen i Stockholm hade
-Under en följd av ar a f lörtsamhetsproblem. Konkurrensen var stenhåra på

en mar naa som kan betecknas som köparens, med olönsammma anbuds
förfaranden och allmänt pressade priser. Dessutom, och kanske inte minst,
hade de presumtiva kunderna många gånger skral ekonomi. Essve anslöt
sig som aktieägare i AB Svensk Hotell- & Restaurangkredit och i AB Kiosk
och Servicehandelns Kreditinstitut, båda administrerade av AB Handels
kredit, för att kunna förmedla lån till kunder inom dessa branscher. Låne
intresset var dock ganska klent, då räntenivån ansågs ligga för högt.

Som nämnts ovan överflyttades verksamheten inom~b.åll i november
år 1984 till för ändamålet mer lämpade lokaler i Årsta l ,_då man måste
lämna den sålda fastigheten vid Lindhagensgatan. Detta medförde en
förbättrad lönsamhet. Vidare kunde sortimentet utökas med färskvaror .

Från företagets sida sökte man dock möjligheten att genom ett lämpligt
företagsförvärv eller på annat sätt utöka avdelningens kapacitet genom
ytterligare höjd omsättning och resultatförbättring.

Ett lämpligt tillfälle erbjöd sig i november å{1983, å ett i branschen
välkänt storbllshålls{ör.etag, J Je _ on & ode B kunde förvärvas .
De tre ägarna, Jeppe Jeppson, AKe attsson och Thore Eriksson, hade nått
mogen ålder och önskade att deras företag skulle tas om hand av någon
som de bedömde skulle kunna driva det vidare. Köpeskillingen för aktierna
uppgick till 21,6 milj kr. Företaget hade en gedigen kundkrets inom främst
restaurang- och storköksområdet. Det var väl konsoliderat och hade en följd
av år visat mycket bra resultat.
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Verksamheten bedrevs i förhyrda, relativt omoderna lokaler i dels
Hammarbyhamnen, dels i ett av magasinen i Stadsgården. Under ytterligare
något år fortsattes driften där under ledning av de gamla ägarna.

En arbetsgrupp med uppgift att se över den framtida storhushållsverk
samheten i Stockholm framlade i början av år 1985 ett organisationsför
slag, vilket vann styrelsens gillande. Genomförandet påbörjades omedelbart
och innebar i korthet: '

Jeppssons övertog och fusionerade ålls erksamhet i
'Stockholm. Bolaget a e från de gamla lokalerna till de utrymmen som
diponerades av storhushåll i Årsta 1, vilka kunde ytterligare utvidgas till att
omfatta 6.700 kvm.

I samband härned gjordes
namnändring till
Jeppsson & Co AB,
enligt vidstående logotype.

Bolaget skulle framdeles
vara helägt dotterbolag
till Essve. men driva sinverksamhet helt fristående från moderbolaget utan

- egentlig ICA-stämpel, frånsett beteckningen "Ett ICA-företag" i brevpapper
'C5Ch andra handlingar.

Inriktningen av resurserna skulle främst vara mot hotell och restauranger,
personalrestauranger, fast-foodrestauranger och offentliga orval runqa .
Den sistnämnda gruppen dock begränsad till 25 - 30 % av omsättningen.
Distributionen avsågs ske med egna bilar och en mycket hög servicegrad
eftersträvades. Målet var att Jeppssons skulle v~ra fullsortime t.sgro_ssist
för de kundgrupper man riktade sig mot. Det betonades särskilt att
personalen måste vara mycket välutbildade och mångsidigt kunniga inom
branschen. Snart blev de blå alltid rentvättade och fräscha Jeppsson-
bilarna ett välsett [nslaq-i 'trafiken. -
----
Samordnare och ansvarig för överflyttningen till Årsta och övertagandet av
Essves storhushåll blev Sven Asseus, som tidigare bl a varit controller vid
huvudkontoret och som vidare ansvarat för sanering och upplägg av de
administrativa rutinerna för storhushåll i Stockholm. Sven Asseus utsågs till
verkst direktör för Jeppsson & Co AB från den 1 juni 1985.

Verksamheten i det "nya" Jeppsson-bolaget blev mycket framgångsrik. Den
sammanlagda omsättningen för eppsson och Storhushåll var år '-9135 173
miij kr. År 1986, första året efter sammanslagningen, steg den till 205,4
milj kr, eller + 18,7 %, och för 1987 blev omsättningen 247,8 milj kr,
+ 20,7 %. År 1988 steg omsättningen till 287 milj kr, + 15,8 %.
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I Linköping hade storhushållsverksamheten med varierande framgång drivits
som en avdelning inom DC.

År 1987 beslöt styrelsen i enlighet med ett aven arbetsgrupp framlagt
förslag, att även denna avdelning skulle inordnas i Jeppssons rörelse.
Frågan hade aktualiserats genom att dåvarande chefen för avdelningen i
Linköping, Gösta Johansson, närmade sig sin pensionering . ,

Lösningen var att Jeppsson inrättade ett försäljningkontor i Linköping, men
att inköpsverksamhet, lager och expediering skulle ske i Årsta. Orderna
kunde lämnas fram till kl 15.00. De överfördes därefter datamässigt till
Stockholm och expedierades under eftermiddagen, för att under kvällen
köras ner till Linköping. Påföljande morgon distribuerades varorna t ill
kunden efter att ha kompletterats lokalt med frukt och grönt samt konsu
mentartiklar. Tiden order - mottagning kunde härigenom t o m nedbringas
jämfört med tidigare.

Omstruktureringen kom att påskyndas genom den pågående ombyggnaden
av lagret i Linköpingsfastigheten, där storhushållslokalerna ingick i
planeringen . Jeppsson tog över verksamheten successivt under senare
delen av år 1988. En del kunder passade inte in i den nya organisationen
utan föll bort, vilket medförde ett visst omsättningstapp i Linköping initialt.
Detta återspeglas i att för år 1989 omsättningen för Jeppssons totalt blev
333 milj kr, en ökning med endast 4 milj kr jämfört med år 1988.

För Gotland var storhushållsrörelsen integrerad i DC-verksamheten, och var
dessutom dominerande inom branschen. Den var vidare mycket lönsam.
Det sågs därför inte som vare sig nödvändigt eller önskvärt att separera
avdelningen från den övriga DC-verksamheten.

Det kan i efterhand konstateras att inköpet av Jeppsson-bolaget var en helt
igenom lyckad satsning, och att utan denna förstärkning , Essves storhus
hållsdrift hade gått en mycket osäker framtid till mötes. En sk ickl ig
företagsledning och motiverade medarbetare bidrog till framgångarna.

Blommor. Försäljningen av blommor var en eftersatt del i kontakterna
mellan Essve och medlemmarna.

För att försöka råda bot på detta, träffades i början av år 1987 ett
samarbetsavtal mellan Blomek, som var en sammanslutning mellan
blomsterodlare i Mälardalen, och Essve. Ett särskilt försäljningsbolag
bildades, "Essve-Blommor AB" ,..helt inriktat på att utöka blomsterförsälj
ningen i ~peciellt de större ICA-butikerna. Bolaget, med ett aktiekapital på
200.000 kr, ägdes med 49 % av Essve och 51 % av Blomek. Som chef för
för det nya bolaget anställdes Britten Sahlinder, som hade mångårig
erfarenhet av denna typ av verksamhet.
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Bolagisering. Företagets mångårige chef för detaljhandelsplanering och
etableringsfrågor, Anders Dackland , avled helt hastigt i början av september
år 1986.

Den nya organisationen av avdelningen blev från år 1987 att den direkt
under VD delades i två ansvarsområden, dels butiksetablering och
fastigheter med Andreas Falkenmark som chef, dels butiksutveckling med
Gösta Hedberg som chef, och med samlingsnamnet "Avdelningen för detalj
handelsutveckling" .

Under en längre tid hade ansträngningar gjorts för att renodla de olika
verksamheterna och särskilja dem som låg utanför modernäringen. Bättre
redovisning, klara mål, uppföljning, effektivitet och ökad resultatorientering
hade varit ledord när det gällde att strukturera upp rörelsen bättre. Förslag
hade också väckts i denna anda från de framtidsgrupper som arbetat.

I april år 1988 beslöt styrelsen, efter förslag av VD, att avdelningen för
detaljhandelsutveckling skulle omorganiseras med ansvaret fördelat på två
bolag, som visserligen skulle vara helägda dotterbolag till Essve, med med
eget resultatansvar.

Sålunda skulle till ICA Essve Fastighets AB överföras samtliga butiks
fastigheter, medan DC-fastigheterna skulle bli kvar hos moderbolaget.
Affärsiden för detta bolag skulle vara:

att förvärva och förädla fastigheter och hyresrätter i attraktiva lägen
för etablering av ICA-handel ;
att genom egen fastighetsförvaltning tillgodogöra sig den långsiktiga
värdestegringen i förvärvat och förädlat bestånd;
att på entrepenad förvalta ICA Essves rörelsefastigheter;
att som mål ha att ge ICA-handlarna bra ytor i attraktiva lägen till
goda marknadsmässiga villkor.

Som chef för det nya företaget utsågs Andreas Falkenmark. Bolaget hade i
övrigt 5 anställda centralt, jämte en etableringsansvarig vid varje DC .

Sedan gammalt fanns hos Essve ett dotterbolag , AB Birger Wollin, där man
av praktiska skäl lagt förvaltningen av flertalet butiksdotterbolag. Bolaget
hade dittills inte haft några anställda, men kom nu att handlägga frågor som
hörde samman med butiksutveckling. Den tunga biten i bolagets hantering
var de 64 butiksbolagen samt hela hanteringen runt ICA-avtalet.
Konsulentorganisationen vid DC låg dock utanför ansvarsområdet.
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Bolagets affärside preciserades t ill :

att vara ICA-handlarnas bästa partner när det gä ller att utveckla bu t iker ,
samt former, metoder och hjälpmedel för butiksdrift; "
att utveckla ICA-köpmännen och deras medarbetare;
att ha som mål att ge ICA-handlaren bästa möjl iga redskap för att
slagkraftigt kunna konkurrera på sin marknad .

Det pånyttfödda bolaget fick som chef Gösta Hedberg. Jämte honom fanns
centralt 3 st anställda, samt en detaljhandelsansvarig vid varje DC. De
sistnämnda var samma personer som de etableringsansvariga ovan.
Områdena täckte ju varandra .

En översikt av alla de till ICA Essve-koncernen hö rande bolagen vid
ingången av år 1988 återges nedan:
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ICA Essves Allmänna Affärs- och Företagspolicy. Vid sitt sammanträde i
februari år 1982 antog styrelsen ett dokument med ovanstående rubrik .
Detta angav Essves förhållande till medlemmarna i väsentliga frågor, såsom
prissättning, marknadsföring, beslutsvägar, förräntning och riskkapital ,
självfinansieringsgrad, kostnadsuppföljning, utvecklingsfrågor och
etableringsverksamhet samt utnyttjande av gemensamma resurser.

Målsättningen för samarbetet kan förtjäna att citeras :

"ICA-butikerna skall vara ledande på sin marknad och vara väl anpassade
till konsumenternas krav och förväntningar vad avser såväl priser som
kvalitet och service.

ICA Essves alla åtgärder och beslut skall fattas med avsikt att effektivt
bidraga till att uppnå denna målsättning och skapa nödvändig lönsamhet
för att vidmakthålla ICA-handlarnas ställning i konkurrensen".

Dokumentet omfattade 7 sidor och behandlade förutom de allmänna stånd
punkterna, frågor runt fakturerings- och leveransavtal med precisering av
om, när och hur sådana avtal skulle kunna upprättas. Vidare behandlades
principerna för årsbonus och bindningstiden för denna.

Detta kan sägas innefatta de riktlinjer som redan tidigare rått i förhållandet
mellan Essve och medlemmarna och som framdeles i än högre grad kom att
efterlevas.

FRAMTIDSGRUPPER

Under framför allt första delen av årtiondet arbetade flera s k Framtids
grupper med att diskutera taktik och förslag till åtgärder inför den fortsatta
utvecklingen av företaget. Resultatet redovisades efterhand och kan i
korthet återges enligt följande:

1. Rekryteringsfrågor
A. i butik
Ett arbetsmaterial hade tagits fram avsett att användas vid skolkontakter
och vid introduktion av nya medarbetare.
B. nya köpmän
Förslag till gradvis inskolning i butiksledarrollen genom arbete i annan butik
och med "fadderskap" av någon erfaren köpman, vilket även skulle kunna
fortsätta sedan man blivit sin egen. Kontakt med Juniorklubben för blivande
köpmän viktig .
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2. Etableringsfrågor
De frågeställningar där man försökt finna ett arbetsmönster berör
- vidareutveckling av butiksnätet;

bevakning av nya lägen genom såväl HK som DC;
vägar för att hos köpmännen skapa ökad förståelse för utvecklingen ;
förbättrad information om förnyelsemöjligheter och lönsamhets
förbättringar;
förändringar av butiksstrukturen med bestämda arbetsmål;
förnyelse av rutiner och metoder, kunnande och attityder i butiksarbetet.

3. Ekonomifrågor
- hyresfrågor

Ingående diskussioner hade förts om att skapa en s k hyrespool för
utjämning av de skiftande hyresnivåerna. Gruppen fann dock att det inte
skulle vara möjligt strategiskt och praktiskt att genomföra detta, på grund
av den fortgående marknadsanpassning av hyresnivåerna som fortgick,
varför man förordade direkta subventioner liksom tidigare.
överlåtelse av rörelser
En kartläggning av tillämpade och tänkbara varianter av lösningar för
överlåtelse av olika former av rörelser hade dokumenterats och kunde
tjäna som information.
bonus
Gruppen konstaterade att den totala bonussumman som återbars till
medlemmarna utgjorde mer än hälften av DC driftresultat. Proportionen
mellan DC bruttovinst och bonusen skulle komma att bli orimlig. En total
översyn av bonusreglerna behövdes, vilket också genomfördes enligt
ovanstående redovisning.
organisation
Gruppen granskade organisationen av Essve, för att finna ut vilka delar av
verksamheten som kunde betecknas som rörelsefrämmande . För dessa
rekommenderade man att styrelsen skulle pröva möjligheten att avskilja
dem till särskilda bolag .

4. Marknadsfrågor
Gruppen arbetade ur synvinkeln Essve i relation till Omvärld - Konkurrenter 
Konsumenter - Leverantörer utifrån följande
- pris/prisstruktur, enhetliga eller differentierade;
- försäljning till våra konkurrenter;
- märkesvaruproblematiken och den spridning som skedde till bl a

kooperationen;
- utredning om ICA-Kort som kreditkort/betalkort vilket skulle ge

kunskap om konsumenten.

Som framgår av redogörelsen ovan och i fortsättningen kom många av de
synpunkter som framfördes av Framtidsgrupperna att leda till konkreta

åtgärder.
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BUTIKER

Kostnader. För ICA-butikerna blev även 1980-talet en period av fortsatta
framgångar. Butikerna fortsatte att vara säväl prisledande som marknads
ledande år efter år. Samarbetet regionbolag - DC - butik intensifierades.
Butikerna var ju livsnerven i Essves verksamhet, som behövde all tänkbar
vård, nu liksom tidigare.

Problemfri var dock ingalunda tillvaron för butikerna. Lönsamhetsaspekten
fanns hela tiden, och var dessvärre inte alltid positiv, även om butikerna
genom ingripanden från Essve vid flera tillfällen fick marginalförstärkningar
på 0,3 - 0,5 %. Kostnadsbilden gav ändå anledning till oro framför allt på
de två dominerande områdena, hyres- och lönekostnader.

I och med att hyressättningen släpptes fri när det gällde lokaler, började en
markant press uppåt på butikshyrorna från såväl privata som allmännyttiga
hyresvärdar. Nya aktörer i form av s k lågprisbutiker, t ex Spar Inn,
uppträdde på marknaden, villiga att betala högre hyror, som ofta var
omsättningsbaserade . Det var dock fortfarande så att praktiskt taget alla
hyresavtal hade upprättats med Essve som hyresgäst med rätt att
andrahandsuthyra till butiken. Härigenom kunde Essve genom
detaljhandelsavdelningen lättare uppträda som part i de synnerligen hårda
förhandlingarna om hyresnivåerna. Vid några tillfällen måste man konstatera
att det inte gick att mötas, utan butiken stängdes, då hyrorna blev orimliga.

Det problem som blev allt mer besvärande under 1980-talet, var bristen på
arbetskraft, vilket gällde såväl medhjälpare i butik som köpmän . I den över
hettade arbetsmarknad som rådde speciellt under andra hälften av
årtiondet, fanns det ett rikt utbud på arbeten som var både mer välbetalda
och lättare än butiksarbete. Detta ledde i sin tur till att lönenivåerna
pressades upp även i vår bransch. Rekryteringskampanjer i skolor och
allmänt på arbetsmarknaden startades. Program för utbildning av blivande
köpmän och medarbetare, samt för fortbildning av dem som redan var verk
samma i butikerna bedrevs genom Essves försorg. Presumtiva köpmanna
kandidater bland yngre butiksanstälIda försökte man samla i Juniorklubbar.
Essve ställde vidare ett antal stipendier, vardera på 3 .000 kr, till förfogande
för butiksmedarbetare.

Med biträde av konsulentorganisationen inom Essve inleddes ett om
fattande arbete med att få en rationellare hantering i butik för att pressa
kostnaderna. Man bistod med butiksplanering, lagerplanering, personal
planering och vad som i övrigt erfordrades. Vidare inrättades från år 1983
s k "lyftargrupper" , sammansatta av köpmän, som, aven eller annan anled
ning, var tillfälligt fria. Dessa erbjöds kostnadsfritt till speciellt mindre och
medelstora butiker för rent praktiskt arbete såsom hjälp med omplockning,
varuvård och andra insatser där butiken behövde en " ly f t ning" .

217





Ett stort arbete som var mycket uppskattat uträttades här i det tysta.

Vidare uppmuntrades företeelsen "erta-grupper" där köpmän träffades för
informellt erfarenhetsutbyte.

Ett problem för handeln som alltmer kom att bli märkbart under 1980-talet,
var den stora spännvidden mellan butiksstorlekarna, alltifrån jourbutiker
upp till enheter på 150 - 200 milj kr i omsättning. Ansträngningar gjordes
för att ge de mindre butikerna särskilt stöd, men trots detta sjönk lönsam
heten alltmer. Uppföljning av säljprogrammet var i många fall nästan
omöjligt. Följden blev en ökad utslagning av de mindre butikerna, där en del
lades ner, en del såldes utanför ICA. Under årtiondet försvann på detta sätt
200 butiker.

Stormarknad. Satsningen på att försöka etablera storbutiker gick vidare,
även om det var trögt. Kommuner och köpmannaorganisationer slog vakt
om den etablerade handeln och såg i storbutikerna ett hot mot denna.
Exempel på bevakningar som inte ledde någonstans var Länna i Huddinge,
Hjulsta i Järfälla, Väddesta i Jakobsberg, Sempertastigheten i Norrköping,
Tornby -j Linköping samt Norsholm.

Det var därtör med tillfredställelse man, som nämnts ovan, kunde.öppna (
Kvantum-butiken vid Kungens Kurva.intil . uddin e år"1982.
Säljytan ver 3.450 kvm. För att en butik av detta slag, som In e ade
någon egentlig närkundkrets, skulle från ingenting dra till sig en omsättning
på inemot 100 milj kr, krävdes en okonventionell och aktiv marknadsföring
från köpmannen, Christer Andersson.

Självfallet påverkades omkringliggande butiker, såväl ICA som andra, aven
satsning av detta slag. Ett måhända något yrvaket uppvaknande till en
bistrare verklighet, där man måste kämpa för att behålla sina kunder, !

1-fp
medförde pJotester och synpunkter från i första hand ICA-handlarna mot L~
Kvantum-reklamen. Krav ställdes att butiken skulle inordnas i ledet och ~
följa det gemensä'(;;ma säljprogrammet. Detta var å andra sidan inte möjligt,
om man skulle ge Kvantum en rimlig chans till överlevnad. Så småningom
nåddes en kompromiss, och efter något år var relationerna i stort sett
normaliserade. Det märkliga var att inverkan på omkringliggande ICA-
butiker var realtivt obetydlig, möjligen b ~v tillväxten för dessa något
Iallgsan irnare.

Ägartormen för Kvantum-butiken var föremål för ingående diskussioner
inom styrelsen. I enlighet med övriga regionföretag tillämpades en variant
av ICA-avtalet, benämnt storbutiksavtal. Innebörden av detta var att ett
91/9-förhållande skulle råda, men där köpmannen aldrig kunde förvärva mer
än 9 % av aktierna. I stället fick han, när butiken blev vinstgivande,
generösa tantiemvillkor utöver lönen.
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Vid försäljning skulle värdering ske på sedvanligt sätt, varvid på
köpmannens del skulle falla 9 % av beräknad goodwill.

Nya koncept för etablering av butiker prövades genom sk arbetsplats
butiker. Detta innebar etableringar nära arbetscentra, där dagtid stor
inströmning av konsumenter förekom. I Kista, mitt i Sveriges Silicon Valley,
öppnades en extremt datautrustad butik, som förutsatte en viss datamog
nad hos konsumenten. I Hammarby mitt i ett gammalt industri-område, där
en omfattande om- och utbyggnad av kontor och bostäder planerades,
inrättades en ICA-butik i ett litet centrum i en gammal industri-byggnad.
Inom GLG-center vid Bredden i Upplands-Väsby kom så den sista av denna
butikstyp.

För Kista och Hammarby konstaterades efter en tid att bristande kund
underlag inte möjliggjorde en fortsatt lönsam drift, varför de stängdes.
Bredden däremot fick en fin utveckling, och nådde snart lönsamma 60 milj
kr i omsättning. För Hammarbys del inverkade helt visst öppnandet aven
ny ICA-butik i Globen City med en yta på 2.800 kvm, vilken blev mycket
framgångsrik med sin köpman Göran Andersson.

En annan ide som prövades var etablering av s k "trafikbutiker" tillsammans
med en bilserviceanläggning. Exempel på detta var Rissne i Spånga med
BP, Hemmesta på Värmdö med Shell, Sollentuna med Shell och Ryd i
Linköping med Esso.

Arninge. Ytterligare en storbutik av något speciell karaktär såg dagens ljus
i slutet av år 1988. Efter lång tvekan hade man då bestämt att etablera en
butik med totalt 4.800 kvm yta i Arninge handelsområde i Täby strax intill
ett B & W-varuhus. Butiken gavs namnet "Big A", men ICA-..!illhörigheten
framgick av att ICA-märket fanns med i logotypen . Flera andra branscher
var också representerade i den centrumbildning som byggdes upp här. Bred
information gavs till alla ICA-butiker i omgivningen innan beslutet togs. Det
beräknades att köpkraftsunderlaget i detta område uppgick till inemot
2 miljarder kr. Det speciella med denna butik var att den inrättades efter s k
"super-warehousekoncept", med en uppgraderad färskvarudel och en enkel
kolo-nialvarusektion med exponering på pall och i pallställningar . Iden var
hämtad från USA, där den visat sig framgångsrik.

Prisbilden måste anpassas till utbudet hos B & W, som normalt låg på 93 
97 % av ICA:s priser. Detta innebar att butiken måste få en egen pris ana
fran ssve, vilket nu var möjligt. Vidare skulle man deltaga i det gemen
samma säljprogrammet, för att skapa en ICA-profil. Härvid avsåg man att
anpassa in priserna till Arningebutikens prestationsgrad. Det torde ta relativt
lang tid innan en utvärdering kan göras av hur denna typ av butikssatsning

utfaller ..
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Metro. En av de aktiva konkurrenterna å Stockholmsmarknaden var
Metro-k~~!!: e ationerna var dock förhållan evrs goda, och ett visst
utbyte kunde ske. Besvikelsen blev dock stor då ett butiksläge i Nacka
Centrum tilldelades Metro, trots att man inom Essve arbetat under närmare
10 år för att få detta. Man hade t o m kommit så långt att löfte givits om
att det var vikt för oss. Ett spel på högsta nivå gav dock ett annat utslag.
Som en följd av detta erbjöd då Metro att Essve fick överta 5 st Metro-
bu I er av varierande kvalitet. Tidigare hade 9 st andra Metro-butiker som
inte passade In I detta före ags monster överlatits till Essve. gengäld
hade Essve stängt ett par mindre butiker. Totalt tillfördes sålunda 14 st

"1Ju tiker-trån etro ~nd e r denna period.

an förtjäna nämnas att Metro helt avvecklade sin butik~röresle år
199! arvid samtliga 17 kvarvarande butiker övertogs av ICA för att
- rivas vidare under namnet Metro. Av dessa måste dock fyra butiker av

--rn1l~'~ssKä l vidareöverlåtas till D-gruppen för att bli Vivo-butiker.

Skalbolag. De större ICA-butikerna drevs nästan uteslutande som aktie
bolag. Flertalet drevs med god ekonomi, varför aktningsvärda kapitalbelopp
genom åren hade samlats i många av dessa bolag. Detta kapital kunde
köpmannen inte tillgodogöra sig förrän bolaget avyttrades. Som köpare
uppträdde oftast Essve. De situationer där en avyttring var aktuell kan
preciseras till: vid större investeringar där lönsamhetsproblem befarades;
vid ändring av familjeförhållanden typ skilsmässa, arv, generationsskifte;
vid uppdelning av rörelse; vid utlösen av kompanjon; vid ägarens pensio
nering. Strikta värderingsregler fanns angivna, vilka följde ICA-avtalet.
Grundprincipen vid överlåtelse var att priset inte fick sättas högre än att
den efterföljande köpmannen hade en rimlig möjlighet att överleva .

Den överhettade ekonomin under särskilt senare delen av årtiondet, med
förde en ny företeelse när det gällde bolagsförsäljningar, nämligen
skalbolagsöverlåtelser . Iden med detta var att ägaren av ett aktiebolag
med stort kapital, helst obeskattat, bildade ett nytt aktiebolag, vilket
övertog rörelsen i det gamla bolaget. När transaktionerna var avslutade
fanns i det gamla bolaget kvar likvida medel som tillgångar, samt
obeskattat och beskattat kapital på passivsidan.

Detta tömda bolag kunde lätt, genom förmedling av banker och kredit
institut finna köpare på marknaden, som var villiga att för aktierna betala
100 % av det beskattade kapitalet samt 70 - 100 % av det obeskattade
kapitalet, vilket ju för säljaren var en god affär. Även för den seriöse
köparen var detta positivt, då avsikten var att i det förvärvade bolaget
lägga in en förluströrelse, där förlusten kunde kvittas mot de förvärvade
reserverna. Essve uppträdde aldrig som köpare i dessa fall, då priset blev
för högt och man av princip inte ville arbeta med förluströrelser . I aktuella
fall försökte man dock hänvisa till någon seriös bankkontakt.
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Dessvärre uppträdde också mindre seriösa köpare på marknaden, som
använde bolagets egna pengar för att betala köpeskillingen för aktierna,
vilket var förbjudet, samt försvann med resterande kontanter. Hade köparen
dessutom underlåtit att registrera ny styrelse, kunde säljaren, som då
fortfarande var ansvarig i styrelsen, bli betalningsskyldig för bolagsskatter
och andra utskylder, vilket ju var mindre trevligt.

För säljaren uppträdde nu dilemmat att skatt på realisationsvinsten vid
aktieförsäljningen måste betalas.

För att hjälpa till med att eliminera större delen av denna skatt uppträdde nu
villiga aktörer på marknaden, självfallet mot lämplig provision. Tekniken var
i korthet att genom köp och försäljning av andelar i kommanditbolag och
utdelningsfonder/aktiefonder skapa realisationsförluster och räntekostnader
som kunde kvittas mot realisationsvinsten. Vitsen i det hela var att samma
belopp uppträdde både som realisationsförlust och räntekostnad, och
sålunda kom att kvittas två gånger, vilket knappast var lagstiftarens
mening.

Någon enstaka transaktion hade säkert kunnat passera utan anmärkning,
men då antalet blev så stort, att det nästan kunde betecknas som miss
bruk, och man dessutom inte gjorde någon större hemlighet av vad som
pågick, utfärdade Riksskatteverket generellt förbud mot kvittningstrans
aktioner av detta slag från den 9 november 1987. Det kommande förbudet
hade sipprat ut, varför intensiv verksamhet pågick fram till 5 minuter
i kl 24 natten före den 9 november.

Vid taxeringen vägrades generellt alla avdrag för förluster av detta skag,
vilket ledde till överklaganden aven sådan mängd, att skattemyndigheterna
haft stora svårigheter att handlägga dessa många gånger mycket komplice
rade ärenden. Flertalet vilar fortfarande i avvaktan på att något pilotfall
skall föras fram till avgörande. Skatteplaneringen i denna tappning upp
hörde helt efter det att förbudet trätt i kraft. Försäljning av skalbolag
hindrades däremot inte på något sätt, men blev självfallet inte lika
intressant.

Även många ICA-köpmän sålde sina bolag genom skalbolagstransaktioner,
för att härigenom skaffa sig ett privat förmögenhetstillskott . Detta ansågs
dock få vissa negativa konsekvenser för ICA-rörelsen, vilket påtalades till

styrelsen .

Sålunda anfördes att kapitalavtappningen medförde att de nya bolagen var
helt utan reserver, och sålunda känsliga för resultatförsäm-ringar. Bara för
Essve beräknades 150 - 200 milj kr vara i farozonen. Vidare fanns risk för
att butiksutvecklingen skulle stagnera och konkurrenskraften försämras om
den traditionellt starka finansiella ställningen inom ICA skulle urholkas .
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Dessutom kunde köpmannen få minskat engagemang i sin rörelse och sätta
av alltför mycket tid för att förvalta det frigjorda kapitalet.

Styrelsen uttalade sig, efter lång diskussion, för att följande regler skulle
gälla vid försäljning av skalbolag:

1. Då innestående bonus för det sålda bolaget måste friställas, skall mot
svarande belopp ur köpeskillingen bindas hos regionbolaget på för bonus
medel gällande villkor.

2. Varulagret skall överföras till det nya bolaget till nedskrivet värde.
3. Köpmannen bör låna ut erforderligt kapital till det nya bolaget.
4. I det fall någon transaktion finansieras via Essve, tillämpas speciell ränta

motsvarande diskonto + 5 %.

Dessa bestämmelser delgavs samtliga sektionsstyrelser och berörda
köpmän. Inga invändningar mot regelverket hördes, och det kom att
tillämpas i ett flertal fall.

Finspång. Den lilla industriorten Finspång i Östergötland hade under många
år varit något av ett u-land när det gällde verksamheten för ICA-handeln .
Den politiska situationen på orten var sådan att konsumenternas inköp av
tradition styrdes mot de kooperativa butiker som fanns. Utan tvekan rådde
också en viss överetablering med ICA-affärer, Tempo-varuhus, Konsum
affärer och ett Obs-varuhus i utkanten av samhället.

Till slut gav Tempo upp kampen. Det gavs då möjlighet för Essve att för
värva såväl fastigheten, enligt ovan, som rörelsen i varuhuset. Efter en
omfattande ombyggnad och renovering öppnades där år 1984 en ICA-hall,
"Cityhallen i Finspång", med en säljyta på 1.835 kvm. Samtidigt stängdes
en intilliggande större ICA-butik. Kampen om köpkronorna fortsatte, om
möjligt ännu intensivare. Stora ansträngningar gjordes under flera år för
att försöka göra butiken lönsam. Säljytan krymptes genom ett par ombygg
nader, varvid den friställda delen kunde hyras ut. Inte förrän mot slutet av
årtiondet började en vändning för butiken komma.

Atterdags. I Visby tillkom, som nämnts ovan, Vivo-butiken Atterdags jämte
ett friliggande snabbgross, som förvärvats från Håkan Larsson , Visby, år
1986. Förhandlingar om förvärv hade drivits redan på 1970-talet, dock utan
resultat. Butiken omsatte 32 milj kr och hade en säljyta på 1.126 kvm. DC
Gotland fick genom detta ett värdefullt tillskott som kalkylerades ge en
nettointäkt på ca 750.000 kr.
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Snabbgrossdelen, som omedelbart stängdes, beräknades omsätta
30 milj kr. En stor del av detta var ren konsumentförsäljning. För vårt
storhushåll innebar dock förvärvet ett nettotiIIskott av intäkter på
600.000 kr, medan butikerna kunde räkna med en intäktsökning på
800.000 kr. Totalt torde sålunda affären ge ett tillskott till verksamheten
inom ICA-Essve på 2 milj kr.

Övrigt. Marknadsandelarna för ICA-butikerna i Sverige visade kontinuerl ig
tillväxt från 31,6 % år 1980 till 33,0 % år 1987. Ökningen fortsatte aven
'-
därefter.

Beräkningar för år 1987 avseende Essve-butiker visar att butiksförsälj
ningen fördelar sig så att 200 butiker med säljyta under 200 kvm hade
19 % av försäljningen, 185 butiker med säljyta mellan 200 - 800 kvm
svarade för 57 % av försäljningen, medan 25 butiker med säljyta över
800 kvm nådde 24 % av försäljningen . Vidare hade de söndagsöppna
butikerna 60 % av den totala butiksförsäljningen.

Antalet butiker vid ingången av år 1980 var 471 st. Under tioårsperioden
etablerades 74 nya butiker med en säljyta på 30.000 kvm. Vidare tillkom
46 butiker utifrån genom köp eller på annat sätt. Öknin en var sålunda
120 st butiker. Samtidigt lades 200 st butiker ner eller såldes på grund av

b rist ande lönsamhet utanTor rCA, varför nettomins niiigen under perioden '
- blev 80 butiker. 'Vti u fl n av ar 1989 återstod sålunda 391 st butiker

inom Essve-området. Antalet butiker som förnyats genom om- och
tillbyggnader under årtiondet uppgick till 600 st.

När det gällde kostnaderna för ombyggander erbjöd man inom Essve butik
erna att fördela kostnaden med tillägg för ränta över en period på fem till
sju år genom ett särskilt hyrestillägg, s k ombyggnadshyra. Denna togs då
ut månadsvis, och var en uppskattad och ofta nyttjad finansieringsform.

I en stor organisation som ICA-rörelsen fanns självfallet en och annan som
inte riktigt tyckte sig passa in där. Måhända tänkte man att "gräset är
grönare på andra sidan staketet". Så t ex lämnade år 984 Signalens
Allköp AB i Visby med köpmannen karl Blomqvist ICA-gemenskapen år att
f6rtsättnin svis som fristående-få sina leveranser fran agaO:-Rera å LS_

dis ussioner och smärre motsättningar leaae till detta:- -- ---
- - - - - - - -

En tröst, om än klen, var förvärvet av Atterda ~ 1986, som i det
närmaste återställde styrkeförhållandena.
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MARKNADSFÖRING

SÄLJPROGRAMMET

Aktiviteterna gentemot konsument fortsatte under 198G-talet med oför
minskad intensitet. Mark . a3§.Qrogrammet, från år 1986 omdöpt till Gemen
samma säljprogrammet, "GSP" , undergick ständig anpassning till marknads-
situationen. Sammansättn in ge"il'av veckoannonser, ICA-blad, rabattku- I
ponger, direktreklam samt butiksmaterial växlade genom åren, men
budskapet att ICA-butiken alltid var bästa inköpskällan var hela tiden
ledmotivet.

Rabattkuponger infördes på försök i ett s k sommarblad år 1984. Försöket
slog väl ut och på allmän önskan blev kupongerna kvar, dels i ICA-blad och
annons, dels som separata kuponghäften, under flera år därefter.

Under senare delen av år 1985 proklamerade ICA-rörelsen att butikerna
skulle arbeta med oförändrade marginaler. Inga prishöjningar skulle ske
under förstahalvåret år 1986, om inte bakomliggande led höjde. Detta rönte
stor uppskattning bland såväl konsumenter som myndigheter, där bl a SPK
uttalade sig positivt. Att åtgärden inte var särskilt populär bland
konkurrenterna på marknaden säger sig självt . Där var marginalförstärkning
i många fall högeligen efterlängtad. Det gällde dock att inom ICA utvärdera
effekterna av detta "prisstopp", för att se hur hela kostnadsbilden påver
kades. Märkligt nog var påverkan mindre än väntat.

Viss idereklam fördes även ut med avsikt att klargöra ICA-butikernas
fördelar för konsumenterna, varvid man särskilt framhöll att vi hade
- hemtrevliga butiker
- trevlig och kunnig personal
- hög sortimentskvalitet
- förmånliga priser.

Annonserna infördes i de stora morgontidningarna liksom tidigare. Ett
försök gjordes med annonser i aftontidningarna sommaren år 1983. Det
blev dock ingen upprepning av detta. Ett ofta förbisett annonsmedium var
de gula ICA-bilarna, som ständigt syntes i trafiken och vid butikerna, och
som försågs med väl synliga såväl produkt- som idereklamskyltar på
skåpsidorna .

En kontroll av hur GSP följdes upp i butik genomfördes år 1988. Det visade
sig då att efterlevnaden i butikerna var klart sämre än tidigare. Styrelsen
såg allvarligt på detta och manade till bättring, inte minst för trovärdig
heten mot leverantör och i all synnerhet mot konsument.
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Kostnaderna för säljprogrammet täcktes dels genom leverantörernas bidrag
för deltagandet i programmet, dels av butikerna genom en tertialvis
debitering. För åren 1988 och 1989 betalade butiken en grundaavgift på
2.625 kr, jämte ett rörligt tillägg på 0,1 % av resp butiks bruttoomsättning
förgående år upp till 70 milj kr.

VARURABATTER

Liksom under 1970-talet försökte man från Essve på allt sätt stärka
butikernas lönsamhet genom varierande tillskott av rabatter .och marginal
förstärkningar. Vidare gjordes omfördelning av marginalerna i butik mellan
kolonialvaror och färskvaror för att komma ifrån att färskvarorna inte bar
sina kostnader.

Fram till år 1987 satsades från Essve ca 17 milj kr för olika stimulans
åtgärder. Av dessa avsågs ca 8 milj kr påverka konsumenterna genom
bestående prisnedsättningar. Åren 1988 och 1989 genomfördes marginal
förstärkningar i butik, dels år 1988 med 0,30 - 0,35 %, dels år 1989 med
först 0,45 % och senare med 0,25 %. Detta ansågs väl täcka de kostnads
höjningar som som inträffat.

Pris- och marknadskommitteerna hade stort inflytande över hur sälj pro
grammet skulle disponeras och över hur marginalförstärkningar och pris
påverkan skulle fördelas. Denna kornrnitte var, beroende på DC,
sammansatt av två till fyra köpmän jämte en till två tjänstemän.

KVALITETSPROGRAM

Säljteman gentemot konsument såsom "ICA-handlarna för den goda maten"
och "ICA-handlarna för kvalitet" ställde krav på parti- och butiksled att
motsvara de stolta orden .

Kvalitetstänkandet måste ständigt
genomsyra en leverantör av dagligvaror
på alla områden. Redan tidigare hade
i butik införts den välkända ICA-Garantin,
där vidstående emblem garanterade
konsumenten fullgod kvalitet på varorna.
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Inför år 1987 fann man det nödvändigt att göra ansträngningar för att höja
kvalitetsnivån inom framför allt partiledet. Ett program startades med syfte
att gå igenom anläggningarna på partisidan och rutinerna där. En utökad
testverksamhet påbörjades, där ICA Provkök utförde s k sensoriska tester,
och där ICA Kvalitetslaboratorium i Kumla utförde analytiska tester.
Detta innebar i princip att varje ny produkt testades innan den togs in i
sortimentet. Dessutom kom successivt att göras en qenornqånq av existe
rande produkter, framför allt i färskvarusortimentet. Dessa insatser påver
kade tveklöst kvaliteten på främst färskvarorna i butikeledet.

Ett omfattande internt utbildningsprogram genomfördes i ett par omgångar i
samarbete med ICA-skolan för att lyfta kunskaperna hos säljare, inköpare
ochexpeditionspersonal.

Ansvarig för den interna delen var f d DC-chefen i Linköping , Stig Ållander.

Inför år 1988 planerades och genomfördes ett andra steg i kvalitetssats
ningen, som, i samarbete med sektionsstyrelserna, framför allt riktades mot
butikerna. Även här genomfördes omfattande utbildnings- och informations
insatser. Ett stort antal av DC- och HK-personalen engagerades för att
genom personliga besök i butikerna föra ut olika budskap. Dessa s k
Butikslyft genomfördes i flera omgångar under året med olika innehåll. Även
leverantörerna tog med stort intresse del i dessa kvalitetshöjande åtgärder.

Satsningen från Essve på kvalitetsprogrammet ledde åren från 1987 till
nära kontakter mellan de anställda vid Essve och butikerna. Enbart under år
1988 genomfördes ca 4.000 butiksbesök av Essve-personal. Varje besöks
omgång hade en speciell varugruppsinriktad målsättning med syfte att lyfta
varugruppen till en högre kvalitetsnivå. De många butiksbesöken medver
kade också till att förbättra dialogen mellan butik och partihandel, samtidigt
som Essve-medarbetarna kunde förbättra sina kunskaper i butiksfrågor.
Liknande åtgärder med butiksbesök användes också vid presentationen av
det gemensamma säljprogrammet. I detta sammanhang diskuterades ånyo
"Bäst före"-markeringarna på konsumentförpackningarna. Det var ett känt
faktum att när detta datum närmade sig eller hade passerats, var varan
omöjlig att sälja. Essves linje i detta fall var att 50 % av tiden skulle återstå
när varan sändes till butik. Ett alternativ som framförts var att tiden
fördelades med 1/3 på parti, 1/3 på butik och 1/3 på konsument, d v s 2/3
kvar när varan gick till butik . Detta var dock ytterst svårt att generellt
genomföra i distributionen. Dessvärre slarvades det betänkligt från
leverantörerna i detta avseende. Det föll på personalen vid DC att vara
observanta.
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I N D I V I D U E l l P R I S S E R V I C E, I P S

Den datamässiga utvecklingen hade vid mitten av 1980-talet kommit så
långt inom vårt företag, att det var möjligt att erbjuda olika priskanaler
enligt önskemål från enskilda butiker. Frågan hade bearbetats av framtids
gruppen för marknadsföring. Den bedömdes vara av sådan vikt, att den dels
i augusti år 1986, dels i september år 1988 fördes till styrelsen för
diskussion och beslut. Det påpekades att såväl ICA Eol som ICA Hakon
redan tillämpade eller testade IPS.

Gruppen förordade att IPS skulle införas på såväl artikel- som varugrupps
nivå. Grunden för prissättningen skulle vara den ordinarie cirkaprisnivån
som inte fick överskridas. IPS var tänkt bl a att ge möjlighet till förändring
av prisnivåerna på grund av den enskilda butikens konkurrenssituation.
Möjlighet till datamässig simulering av effekterna aven föreslagen pris
ändring skulle finnas. Utgångspunkten borde vara att den teoretiska
bruttovinsten bibehölls, vilket innebar att sänkningar av vissa varugrupper
kunde föranleda höjningar av andra. En genom IPS varierad prisnivå mellan
olika butiker kunde också vara positivt gentemot SPK och andra
konkurrensbevakande myndigheter.

Från företagsledningen påpekades att om IPS sköttes dåligt, detta skulle
kunna medföra att sammanhållningen mellan ICA-handlarna försämrades
genom en osund konkurrens. Det finge inte bli så att det i marknads
föringen gentemot konsument hette "vi ligger 5 % lägre än ICA:s cirka
prisnivå" .

Efter diskussion beslöt styrelsen att IPS skulle erbjudas, tills vidare med
gräns uppåt vid 100 %. IPS skulle inte marknadsföras som ett lägre cirka
pris än ICA cirkapris. Hyllkantsetiketter förutsattes alltid användas. IPS
skulle kunna göras tillgängligt mot särskild marknadsmässig avgift. Huru
vida nivån kunde få överstiga 100 %, förbehöll sig styrelsen att få ta
ställning till senare, när utfallet av nyttjandet pekade på eventuellt behov.

'>< E G N A M Ä R K E S V A R O R, E M V

anseringen av be re et e na märkesvaror var ett projekt som gällde hela
ICA. Affärsutskottet inom ICA-förbundetJaon det dock ang~l"·t att

ro föra;;kra ett beslut i regionbolagsstyrelserna . Affärsiden me EM var "att
erbjuda konsumenten möjligheten att köpa viktiga varor till ett ormånligt
pris och av god kvalitet garanterat av ICA".

=:::t·CA ~.~~,!?,~~~I=:
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Den garantibeteckning som skulle anges på förpackningen var
"ICA-handlarnas". Vissa befintliga märkesvaror, såsom Luxus och BOB,
avsågs behålla sina varumärken med tillägg för ICA-handlarnas. Andra
produktnamn typ Brilliant, Pacific och Primör tänktes utgå och ersättas av
ICA-handlarnas. Cirka 5 - 15 nya EMV skulle få ICA-handlarnas som
paraplynamn. Befintliga egna märkesvaror hade i mitten av år 1988 en
säljandel på 6 % eller ca 2.000 milj kr. Nya föreslagna EMV beräknades ge
ett tillskott på 200 milj kr. Nya EMV skulle ha 10 - 30 % lägre pris och
minst lika god kvalitet som märkesledaren . En konsumentundersökning
visade att förvänt-ningarna på namn och koncept var mycket positiva.

Konsumentstrategin bestämdes i korthet bli:
- Fortsatt "fri" prissättning och SA/VA för befintliga EMV;
- Varje DC-område måste kalkylera eget cirkapris/marginal för nya EMV;
- Konkurrenskraftigt pris, ingen prisaktivitet på nya EMV;
- Ingen central prismärkning .

Nya EMV planerades bli en viktig beståndsdel i arbetet för rätt pris, och ju
mer rätt pris leverantörerna kunde ge, desto färre EMV behövde sjösättas.
ICA ville hävda att nya EMV var en profileringsåtgärd på svenska daglig
varumarknaden, ett komplement som hade en prisstrategi som ej störde
SA/VA, samt att ICA alltfort ville ha ett fortsatt mycket gott samarbete
med seriösa märkesvaruleverantörer .

Lansering av EMV skulle ske under första kvartalet år 1989.

Det framhölls att lojalitet och uppställning inom ICA-handeln skulle komma
att krävas. Långsiktighet behövdes, även då leverantörerna viftade med
stora rabatter. Om vi inte vann kampen, skulle det bli svårt att komma
tillbaka.

Styrelsen beslöt godkänna arbetsinriktningen för EMV, samt framhöll att en
massiv ideinförsäljninq måste ske, med start till sektionsstyrelser och pris
och marknadskommitteer.

SPECIAL

Försäljningen av specialvaror hade under åratal var föremål för diskussion .
I juni år 1988 framlades ett förslag, till vilket styrelsen anslöt sig, och
som innebar följande lösning på försörjningen av specialvaror .
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Ett samarbete skulle etableras med ICA Hakon i Västerås. Härvid garante
rades Essve att till "naket" pris jämte kostnadspålägg kunna köpa butiks

- packadespeciajyejor från-ICA-Häkon: Essv-es lag er- och inköpsorganisation I
~5 leveaå överflödig ~c h kunde avvecklas, medan enheterna för marknads
föring och försäljning måste bestå. Köpmännen kunde sålunda, liksom
tidigare, ha kontakten kvar med sitt DC.

Marknadsavdelningen inom ICA Essve skulle alltfort hantera säljprogrammet
för special, men avsågs också deltaga i marknadsplaneringen hos ICA
Hakon för att kunna påverka produktval mm. Butikerna inom ICA Essves
område finge genom denna lösning tillgång till ett bredare sortiment och
hade möjligheter till samarbete kring mediautbudet, vilket avsevärt torde
stärka Essve-butikerna.

Tidsmässigt var projektet beroende av att ICA Hakon hade färdigställt sitt
coya centrallager i Västerås. vilket beräknades ske I boqan av år 1991.
Det fanns sålunda god tid för Essve att förbereda den nya organisationen,
slutföra förhandlingarna med ICA Hakon och genomföra erforderliga MBL
samtal samt inform~%fs)nalen. De sistnämnda åtgärderna hade klarats
före utgången av år~

FRUKTPACK

Övergången till lösviktsförsäljning i butikerna i allt större omfattning av
frukt och grönsaker medförde att beläggningen på paketeringsavdelningen
för frukt och grönt i Årsta blev allt mindre. Avdelningen hade under flera
år varit olönsam. När den så för år 1985 visade ett underskott på 500.000
kr, beslöt företaget att avveckla avdelningen från år 1986. Butiker som så
önskade kunde ändå få sitt behov tillgodosett genom en del leverantörer.
Före nedläggningen hade samråd skett med berörda butiker .

"BÖRSEN"

Marknadschefen vid Essves huvudkontor Wrede, presenterade i
augusti år 1986 ett projekt avsett att verka som stimulans för Essve
köpmännen. Arbetsnamnet var enligt förslaget "Börsen", och innehållet var
i korthet följande :
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Man ville skapa ett forum där ICA-handlare varje månad kunde mötas för
att träffa varandra i angenäm samvaro, knyta viktiga kontakter, planera den
egna försäljningen och göra affärer .

Ett led i verksamheten var information om nyheter och aktuella händelser.
I en s k extern del skulle nya produkter och sortimentet i övrigt presenteras
av personal från Essve eller leverantörer, i en form som kunde få mäss
karaktär.

I en intern del var det vidare tänkt att genomgång av de närmaste veckor
nas säljprogram skulle ske, varvid möjligheten att göra egna inköp av varor
i det gemensamma säljprogrammet kunde erbjudas. För egna selektiva
aktiviteter tänktes ett utbud av s k klippvaror vara ett led i samvaron. För
de sistnämnda ifrågasattes någon form av budgivning eller auktion. Vissa
rabatter ingick också i planerna.

För att komma i åtnjutande av förmånerna i "Börsen" var dock närvaro vid
de månatliga mötena obligatorisk. Inget utbud till andra skulle ske.

Starten var tänkt till andra halvåret år 1987, men tidsbrist och organi
sa;io~ndringarförsenade detta, varför det kommer att bli ett projekt för
(1990,-t alet

SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA

ICA - AVTALET

Detta ICA-mässigt framtagna avtal kom, som tidigare nämnts, att få ett
enastående genomslag för hela ICA-rörelsen vid nyetableringar och över
låtelser av rörelser.

o

Fortlöpande revidering av ICA-avtalet var ständigt aktuellt. Ar 1983 kom
en ny version av avtalet där ett flertal ändringar av redaktionell karaktär
hade skett. År 1988 tillsattes ännu en grupp som skulle se över avtalstext
och innehåll, bl a med hänsyn till förändringar som skett inom familjerätten
från år 1988.

Att avtalet hade en inneboende kraft, kan också det förhållandet visa, att
det i olika former kopierades av andra organisationer.

Några statistiska uppgifter beträffande ICA-avtalets tillämpning inom
ICA-Essves område kan vara av intresse.
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Ar 1989 fanns enbart hos Essve 75 hel- eller delägda bolag, och dessutom
hade genom åren ytterligare 170 bolag omfattats av ICA-avtalet. Sedan
starten år 1973 fram t o m år 1988 hade i koncernbidrag utgivits
239,6 milj kr, av detta enbart sedan år 1980 211,3 milj kr. Under hela
perioden sedan år 1973 hade återbetalats koncernbidrag med 24,9 milj kr,
varav 20,0 milj kr influtit sedan år 1980.

Kvarstående oreglerade koncernbidrag, där man räknade med att återbetal
ning skulle komma att ske, var vid utgången av år 1988 75,5 milj kr. De
kvarstående bidragen avsåg enbart tiden efter år 1981, och härav hänförde
sig hela 52,8 milj kr till under år 1988 utgivna bidrag.

En enkel subtraktion, 239,6 .I. 24,9 .I. 75,5 ger ett saldo på 139,2 milj kr,
vilket var utgivna koncernbidrag som aldrig skulle komma att återbetalas,
utan fick betraktas som förlorade. Av dessa bidrag belöpte sig 118.7 milj kr
på tiden efter år 1980. Alla utgivna bidrag före år 1980 var då bortskrivna.

Förlusten kan synas stor, men den måste hela tiden ses mot den bak
grunden, att ett stort antal av de butiksetableringar som skett inte hade
kommit till stånd, om moderbolaget inte hade kunnat gå in med detta
riskkapital.

Det var vidare så att flera av butikerna fortfarande fanns kvar, men hade
rekonstruerats och saknade förmåga ett bära en återbetalning av dessa
stora belopp. Detta var den riskpremie moderbolaget ICA Essve fick ta på
sig.

ICA Essve hade för perioden 1973 - 1988 haft en omsättning på 31.819,6
milj kr. Ställer man förlusten 139,2 milj kr mot detta, uppgick förlusten
till 0,44 % av omsättningen, vilket trots allt var relativt blygsamt.

För tiden 1980 -1988 var omsättningen 24.543,5 milj kr. Förlusten för
tiden efter år 1980, 118,7 milj kr, blir då 0,48 %.

Hänsyn måste också tas till intäkterna av vinstandelar och 0,6 % royalty.
Allt sedan begynnelsen hade av dessa influtit 53,1 milj kr, varav 45,2 milj
kr under 1980-talet. Om dessa medel dras från förlustbeloppen enligt ovan,
blir nettoförlusten för hela perioden 86,1 milj kr, eller 0,27 %. Motsvarande
nettobelopp räknat från år 1980 blir 65,6 milj kr, eller även här 0,27 %.
En fördel för de s k avtalsbutikerna var att Essve även under denna period
avstod från att debitera ränta på utgivna koncernbidrag, vilket man enligt
ICA-avtalet skulle göra. Detta betydde drygt 9 milj kr per år i utebliven
belastning för dotterbolagen.
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Övriga sedvanliga kundförluster uppgick genomsnittligt t ill inte över 0 ,1 %,
mycket beroende på Essves unika avräkningssystem och en intensiv
bevakning från personalen vid DC:s ekonomiavdelningar . Totalt sett var vi
sålunda, trots allt, lyckligt lottade när det gällde dessa förluster .

NIMBUS

Hos ICA-direktionen hade under år 1984 uppkommit förslaget att bilda ett
särskilt investmentbolag för att bl a placera medel i aktier och fastigheter.
Bolagets namn blev Nimbus Invest AB. Aktiekapitalet var 30 milj kr . Del
ägare i bolaget var ICA Eol och ICA Hakon med vardera 35 %, ICA Essve
och ICA AB med 8,75 % var, samt, fram till år 1987, försäkringsbolaget
Skandia med 12,5 %. Bolaget namnändrades år 1988 till ICA Invest AB.

För sin verksamhet behövde bolaget ytterligare kapital, varför regionbolag
och ICA AB måste tillskjuta förlagskapital med 60 milj kr, varav Essve och
ICA AB vardera 6 milj kr, samt Eol och Hakon vardera 24 milj kr.

Bolaget surfade med på den uppåtgående ekonomiska vågen och hade
redan år 1985 en aktieportfölj på 221 milj kr med ett börsvärde på 239 milj
kr. Samtidigt hade förlagskapitalet från regionbolagen ökat till för Essves
del 22 milj kr, som skulle löpa räntefritt tills vidare.

POSTORDER

Möjligheten till en egen postorderrörelse hade under många år hägrat för
ICA-rörelsen. Försöksverksamhet hade påbörjats år 1984, men fram
gångarna i denna konkurrensutsatta bransch lät vänta på sig. Fram t o m år
1985 hade kostnaderna uppgått till ca 20 milj kr, och det förväntades att
de närmaste 5 åren skulle innebära ytterligare belastning på 50 - 60 milj kr.

Vid ingången av år 1986 fanns 40.000 kunder registrerade. Svarsfrekven
sen vid utskicken av material var 20 % för registrerade och 1,5 % på icke
registrerade adresser. Speciellt på Essves område var utfallet dåligt.

I detta läge beslöt Essve-styrelsen att icke vidare deltaga i utvecklingen
av ICA Postorder eller bidra med någon ytterligare kostnadstäckning . Hela
projektet avslutades i början av år 1986.
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Enda möjligheten att komma in på denna marknad bedömdes vara att
överta ett i gång varande företag. Ett erbjudande om en sådan lösning fram
lades i början av år 1988 då postorderföretaget Ellos A~ Viared utanför
Borås med verksamhet i Sverige och Finland blev till salu . "Omsättningen var
ca 1.900 milj kr och antalet anställda uppgick till 1.415 st.

Huvudägare var familjen Olle Blomqvist med 49,8 % av aktierna.
Förvaltnings AB Ratos hade vidare 11 % av aktiestocken. Re'sterande aktier
var fördelade på ett flertal händer. Som köpare uppträdde I A Invest AB,
f d Nimbus Invest AB. Köperbjudandet från ICA Invest uppgick tf 163 kr
per aktie, medan börskursen var 124 kr för fria och 122 kr för bundna
aktier. Härtill kom dels förlagsbevis med förfallodag år 1989, för vilka
erbjöds 165 kr, dels förlagsbevis som löpte till år 1993, där budet var 270
kr per bevis. Erbjudandet kom att accepteras, varför den totala köpe
skillingen hanmade på ca 1.000 milj kr. Från den 1 juli 1988 kom så Ellos
AB att tillhöra ICA-företagen. För att finansiera köpet måste mera räntefritt
förlagskapital tillskjutas från regionbolagen. På Essves del föll härvid 130
milj kr, utöver tidigare förlagskapital. Det beräknades att Essves resultat
genom detta kom att påverkas negativt med 6 - 7 milj kr per år.

FÖRSÄKRING

Genom Försäkringsbolaget Skandia hade erbjudits en ny form av rörelse
försäkring, benämnd Kontoförsäkring . Denna innebar att en del av försäk
ringspremien hänfördes till ett särskilt konto, där också eventuell skade
reglering skulle ske. Det innebar att välskötta företag med normalt låg
skadefrekvens kunde få väsentligt lägre försäkringspremier. Å andra sidan
blev självrisken något större. Sett över en femårsperiod med de få skador
som uppstod, beräknades denna försäkring ge 30 % lägre premier.

År 1983 anslöt sig Essve till den nya försäkringen. Detsamma gjorde ICA
AB med sina dotterbolag . Utfallet visade sig gott och väl motsvara
kalkylerna.

Konstruktionen av denna försäkringsform kunde dessvärre inte tillämpas på
butikerna med deras förhållandevis större skadeförekomst. Dessa hade
sedan många år sin egen försäkringsform genom Skandia, Erica 
försäkringen.

År 1988 beslöts att ICA-mässigt bilda ett eget s k Captivebolag, d v s ett
särskilt bolag för att handha ICA:s återförsäkringar av de egna riskerna.
Härigenom kunde man genom ökad konkurrens när det gällde återförsäkring
bidra till lägre premier och ett bättre ekonomiskt utfall.
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Avkastningen på likviditetsströmmarna genom kapitalbildningen i bolaget
kom också att tillgodogöras inom ICA. Det nya bolaget bildades
tillsammans och i samråd med Skandia som försäkringsgivare .

Bolaget hade ett aktiekapital på 8,5 milj kr och fick sitt säte i Luxemburg.
Anledningen till detta var att en utlandsetablering innebar lägre kapitalkrav
och bättre fonderingsmöjligheter.

VIKING FRUIT AB

I en pressrelease i november år 1988 tillkännagavs att fyra av Nordens
ledande importörer av färsk frukt beslutat bilda ett gemensamt importbolag.
De fyra ägarna var:

BAMA-Gruppen A/S
Brdr Lembcke A/S
ICA AB
Kesko OY

Norge
Danmark
Sverige
Finland

De fyra företagen levererade frukt ock grönsaker till sammanlagt 10.000
dagligvarubutiker i Norden, med marknadsandelar på 25 - 40 % i respektive
land . På världsmarknaden var för sig små, men sammantaget av viss bety
delse, då den nordiska marknaden omfattade 20 miljoner konsumenter.

Viking Fruit AB avsåg att börja sitt arbete med import av "Overseas fruit" ,
eftersom det var relativt stora rationaliseringsvinster att hämta genom en
samordning av sjötransporterna. Viss betydelse hade också det faktum att
en av deltagarna var etablerad inom EG-området. Detta gav det nya bolaget
bättre insikt och kontakt med den utveckling som pågick där.

Verksamheten startades i början av år 1989 med kontor i Göteborg . Som
verkst direktör för bolaget utsågs Per Wiberg, tidigare VD för ICA Banan .

ICA FINANS AB

I samband med 1973-års apportemission i ICA AB, erbjöds de passiva
aktieägarna i regionbolagen att byta sina aktier i respektive regionbolag mot
B-aktier i ICA AB . Aktiekapitalet hade där ökats med 26 milj kr i B-aktier .
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År 1983 erbjöds B-aktieägarna att inlösa sina B-aktier i ICA AB mot ett
reverslån med bra ränta utgivet av ICA Finans AB, helägt av ICA AB.
Vid utgången av år 1983 rapporterades att inlösen gått över förväntan , och
att ICA Finans AB då förfogade över 93 % av B-aktierösterna. Några
B-aktier blev kvar hos ett antal externa aktieägare, vilket mest var ett
bakymmer vid bolagsstämmorna.

k TOMBURKSAUTOMATER

För att komma till rätta med återanvändningen av a/uminiumburkarna i
samband med läsk- och ölförsäljning , infördes år 1983 ett pantsystem för
burkarna . Ett särskilt pantbolag bildades med delägare från PLM ,
bryggerierna och handeln .

För att klara hanteringen hade särskilda burkautomater konstruerats, med
uppgift att trycka samman tomburkarna. Enligt beslut av ICA-styrelsen
skulle butikerna själva bekosta dessa automater. För Essve-butikerna
beräknades totalkostnaden bli 2,5 - 3 milj kr, vilket ändå betraktades som
relativt lågt jämfört med tomglasautomaterna. Ingen ersättning för hante
ringen skulle utgå.

Testverksamhet bedrevs på Gotland under år 1983. Efter en del barnsjuk
domar på automaterna, fick man dem att mot slutet av året fungera till
fredsställande. Successivt försågs därefter varje butik med dessa tomburks
automater.

ICA - KORT

Under större delen av 1980-talet var möjligheten att kunna betala i butik
med kontokort föremål för diskussion. Samarbete söktes med olika banker
och kortföretag för att försöka finna en lösning. Det visade sig dock att
hantering av kort var ganska kostsamt för butikerna. Längst kom man med
Sparbanken där en försöksverksamhet påbörjades. Problemet var att
Sparbanken krävde att respektive butik skulle ha ett konto i banken för
redovisning, vilket ställde till problem för många butiker. Ändå svarade
Sparbankskortet år 1986 för 90 % av alla korttransaktioner inom ICA.

År 1987 fattade ICA-styrelsen beslut om att försöka utveckla ett eget
ICA-kort. I slutet av år 1988 hade man kommit så långt, att de första
butikstesten kunde genomföras med början i maj år 1989.
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Administrationen av ICA-kortet skulle handhas av Ellos, som hade stor
outnyttjad kapacitet i sitt datasystem. Testet slog väl ut, varför ICA-kortet
lanserades för en större allmänhet i oktober år 1989, vilket kom att ske hos
butikerna i Östergötland. Mottagandet blev mycket positivt av såväl
Förmånskortet som Betalkortet. Vid årsskiftet år 1989 fanns ca 20.000
kort ute. I januari år 1990 fattade ICA-styrelsen beslut om rikslansering av
ICA-kortet.

NYA LEDARE

Verkst direktören i ICA AB, Karl Erik Åman, lämnade sin tjänst den /
15 oktober 1981, för att överga ti annan verksamhet. Till hans efter-
trädare utsågs Frans Henrik Schartau, personaldirektör hos ICA Hakon.

Denne kvarstod i denna befattning fram till 1 januari 1986, då han övergick
till ICA Hakon AB för att som verkst direktör efterträda Birger Jarl Persson,
som pensionerades. ------

\ (

Som ny verkst direktör för ICA AB utså s från 1 'anuari 1986 Roland__
'Fäf In, VIT en a var vVD och marknadschef hos ICA Essve ÄB
__ c:

Flera skiften på ledarstolarna inom ICA:s dotterbolag kom att ske år 1983.
X:: N chef för ICA-Förla et b 'ell Gustafsson efter Erik Rydholm.

Birgitta asmusson efterträdde Asta Östenius som chef för ICA Provkök.
ICA-Kuriren fick ny chef i Marianne Ränk efter Maja-Lisa Furusjö.

ÖVRIGT

Bland övriga händelser inom ICA-rörelsen i stort kan nämnas:

ICA-Restauranger AB, som under flera år haft ekonomiska Qroblem, såldes
den 31 december 1981 till BT-Invest i Stockholm. En förutsättning var a
köparen sku e låsa ICA:s borgen på 28 milj kr för restaurangbolaget.

ICA Eol AB förvärvade konfektionsfirman Lindex AB i början av år 1982.
Lindex ha e 53 uti er I verige och 8 butiker i Norge. Omsättningen var
330 milj kr, och antalet anställda 500 st. ICA-styrelsen var kritisk till
detta köp, då det knappast stämde överens med ICA-stadgan.

År 1988 förvärvare Lindex konfektionsföretaget Gulins AB.
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Överenskommelse träffades med Wasabröd att ICA:s regionföretag skulle
överta alla leveranser till butikerna, med början den 15 april 1984 i
Stockholm och på Gotland. I Östergötland hade DC Linköping handhaft
Wasabröds leveranser sedan 1950-talet. För ICA Eol AB kom leveranserna
att övergå den 1 oktober 1984, och för ICA Hakon AB den 1 mars 1985.

År 1985 träffades utvecklingsavtal mellan ICA-företagen och de fackliga
organisationerna avseende tillämpningen av MBL-lagen inom iCA-rörelsen.

ICA-styrelsen avsatte år 1986 15 milj kr under en treårsperiod för forskning
kring sambandet mellan kost och hälsa. I samband med den stora cancer-

-g-alan I TV våren åT1 eslöts dock att av detta skulle 10 milj kr direkt
avsättas till Cancerfonden.

ICA-förbundet fungerade som diskussionspart i de olika utredningar som till
sattes från myndighetshåll bl a för att direkt eller indirekt syna ICA-rörelsen.
År 1986 meddelades t ex att NO infordrat ICA-avtalet för granskning. Vad
man där var ute efter var bundenheten genom hembudsklausulen.

Vidare tillsattes samma år en särskild utredning, under ledning av Lars
Hillbom, med uppgift att studera "effekter av koncentrationstendenser inom
livsmedelsindustri och detaljhandel". Det gällde i sammanhanget att visa att
det fanns fungerande konkurrens i detaljhandelsledet.

Ett gammalt svårbemästrat problem för köpmännen gällde leverantörernas
sätt att direkt till butiksmedarbetarna lämna resepremieringar, studieresor
och andra stimulansåtgärder, oftast utan köpmannens vetskap. Förhållandet
påtalades bl a år 1987 från ICA-Förbundet till leverantörerna skriftligen,
med hemställan att åtgärder av detta slag skulle upphöra.

Förhandlingar mellan ICA och Gevalia ledde till en överenskommelse att
regionbolagen skulle överta distributionen av Gevalias kaffe den
1 september 1987, och att distributionen av kryddor skulle övergå den
1 januari 1988. Styrelsen för ICA-Rosteriet var helt införstådd med
utvecklingen.

Vid ICA-stämman år 1989 fattades beslut om ICA:s miljöpolicy.
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/1 N Y I C A - O R G A N I S A T lON

Vid ett extra styrelsesammanträde i mars år 1989 presenterades det första
utkastet till en helt ny organisation av ICA-rörelsen.

Bakgrunden till organisationsförslaget hade vuxit fram ur en lång rad av
framgångsrika år för ICA. Konkurrenssituationen hade dock blivit allt
intensivare med en rad lågprisföretag som växt upp, ökat intresse för
etablering från internationella kedjor, koncentration av leverantörerna
i några få maktblock, samt, inte minst, nya marknadsföringsmedia, såsom
exempelvis reklam-TV, som var kostsamma och krävde gemensamma
insatser.

För att ICA-företagen även inför 1990-talet skulle fortsätta att vara ICA
köpmännens bästa inköpskälla, och för att ICA-butikerna skulle kunna
behålla och stärka sin marknadsposition krävdes att ICA-företagens resurser
kunde utnyttjas optimalt. Detta skulle komma att kräva en organisation som
innebar bättre förutsättningar att hantera viktiga utvecklingsfrågor inom
parti- och detaljhandel.

Det nya organisationsförsia et innebar att man frångick dåvarande geo
grafiska uppdelning av regionför:.etagens verksamhetsomr o den ör att
ersa a enna med en rikstäckande, funktionell arbetsfördelning mellan ICA
företagen. _ an ville samtidigt förstärka ICA-iden med ICA-handlarna,
medlemmarna i ICA-förbundet, som ägare av ICA-företagen, varvid före
tagens främsta uppgift även i framtiden skulle vara att öka och utveckla
ICA-butikernas konkurrenskraft.

Den nya organisationen innebar att verksamheten skulle bedrivas genom
fyra huvudbolag:

ICA AB, f d ICA lnvest AB, med inriktning på ekonomisk, finansiell och
strategisk samordning, information, samhällskontakt och internationella
kontakter;
ICA Partihandel AB, f d ICA Essve AB, med ansvar för ICA-handlarnas
totala inköps- och distributionsfunktion samt deras gemensamma
marknadsföring ;
ICA Detaljhandel AB, f d ICA Hakon AB , med ansvar för förnyelsen av ICA
butikerna: lokalisering, finansiering, etablering/ombyggnad , metod/teknik
utveckling, utbildning samt rekrytering;
ICA Företagen AB, f d ICA Eol AB, som huvudbolag för all övrig ICA-ägd
detaljhandel , storhushållsservice, snabbgrossföretag samt för produktions
och tradingföretagen;
ICA Handlarnas AB, som namnändrats från ICA AB i juli år 1989, hade till
uppgift att vara det bolag som konsoliderade ägandet av samtliga ICA

företag.
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Ett ökat köpmannainflytande innebar exempelvis att antalet styrelse
ledamöter skulle öka från 38 till 52 - 55 köpmän .

Nedanstående skiss visar översiktligt uppbyggnaden av den nya
organisationen

ICA FÖRBUNDET

ICA PARTIHANDEl AB ICA DETALJHANDel AB

ICA-handlamas
individuella

ägande
(lnk l e ....kv a rvarande

e .. tef"nO ä garel

IIIt·W·,:'

55% • ICA HANDLARNAS AB

ICA-handlamas
... ägande genom
... 45% ICA-förbundet

ICA FÖRETAGEN AB

Hk : Stockholm
Administration o v ICA-hond·
loma. ABochICA·förl>undet

Infonnotion
Konsument. och miljöfrå gor .
samhöll skontakt

Honom; ochflnonsfOr'vohning

Utvedding. dctcstrcteqi,
intemotionella kontakter

Inlemre....ision för I.:oncemen

Do neri>olag
ICA.fä<logetAB
med Inle'fVide.o TV-prodvlrttonAB

ICA Kort AB

Hk: Stockholm
Marlmod/lnköp
loq;,,;k
Adm inistration
Honomt
Personal

ICANorr
Umeå A DC
ICA Mellansverige
Vösleros 5 DC
ICAO••
Stcckhclm A DC
ICAVö.,
Gö te ber 2 DC
ICA Sydo ..
Vöx ·ö 3 DC

ICA Syd
Malmö 2 DC

Hk: Väst""';.
AHörsutvedling. Utbildningfjnformo
fion, Ekooomiffinons. Supportbo
lag: ICA But;hfinan. AB, ICA Eka
nomibyrå AB, ICA Fastighets AB,
ICA U!b;ldn;ngo' AB/Nya ICA·oka
lon, lCA Käpmonnotjänst

ICA Norr A distnkts-
Umeå kontor

lCA Mellansverige 5 distrikts.
Vösterås kcntcr

lCA Öst .4 d istrikts-
Stodholm konter
ICA Vöst 2 d istrikts-
GOtebor konter
ICA Sydost 2 distnkts.
VÖJtjö konte r

ICA Syd 2 d;.. n1ct..
Malmö kcetcr

Hk: Gätebarq
Direktion modetWag
Detaljhandelsföretag:
EIIooAB
AB [jndex
Hi BIomqv;.. AB
PraduktionsfÖ<etag:
BOBInd",,"", AB
ICA Rosteri AB
AB Svea Choldod
TradingfÖ<etag:
ICA FnAdochG,;;n",ker AB
ICA Bonan AB
Volcing FnMt AB
f.ntresse)
Stamushåll och Snabbgra.s:
Meny Fö<etogenAB

En förutsättning för genomförandet av omorganisationen var _tt de tre
regionföretagen ev e ag a otterbolag till ICA-h etta

un e s e genom att aktieagarna I region olagen erb jöds överlåta sina
aktier t ill ICA-handlarnas AB , med rätt att teckna nyemitterade C-aktier i
ICA-handlarnas AB.

Den nya organisationen skulle vara genomförd f rån den 1 januari 1990,
vilket innebar ett intensivt arbete under återstoden av år 1989. Många 2Y
prövningar och mödor återstod även efter detta datum. En ny epok i ICA-
r,prelseos histQ~f}åooFjades-då. Qe: ta får dock bl i förema för en a e es

egen berättelse.
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PERSONALVARO

PENSIONERING

Vid de anpassningar av pensionerna ur den gamla pensionsstiftelsen genom
särskilda indextillägg, som gjorts genom åren till personer födda år 1914
eller senare, hade man beslutat utelämna dem som slutat sin. tjänst i före
taget före uppnådd pensionsålder. Dessa hade sålunda fribrev i pensions
stiftelsen.

Utgående belopp var relativt blygsamma och översteg endast undantagsvis
1.000 kr per år. Vid styrelsens sammanträde i juni år 1985 framfördes ett
förslag att pensionstillägg skulle utgå även för dessa fribrevspensioner .

Vid en antagen indexering av grundpensionen med 7 % per år fr o m år
1986 för dem som då gått i pension, och fr o m året efter det att
pensionen börjat utgå för övriga, skulle företagets kostnad för pensions
tillägg under den närmaste 10-årsperioden kunna approximativt beräknas till
140.000 kr. För hela pensionsutbetalningstiden, som beräknades sträcka
sig minst 25 år framåt i tiden, beräknades kostnaden belöpa sig till
ca 300.000 kr.

Styrelsen beslöt att pensionstillägg enligt ovan skulle utgå även till dessa
tidigare anställda, med början från år 1986, och efter samma grunder som
för övriga pensioner som utbetalades från företaget, d v s med tillämpning
av SPP:s indexserie.

GRATIFIKATIONER

Alltsedan bolagets 50-årsjubileum år 1972 hade de anställda efter varje fem
års anställning fått en kontant gratifikation med stigande belopp alltefter
anställningtidens längd. Dessa penningbelopp måste dessvärre läggas till
övriga inkomster vid beskattningen, varför nettovärdet blev allt mindre
med stigande marginalskattetryck.

Ett förslag framlades därför att fr o m år 1981 ersätta kontantbeloppen
med olika föremål och resor, vilket, med då gällande regler, ansågs kunna

ske utan skattekonsekvenser .
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Företaget har alltid haft en trogen medarbetarskara, varför genom åren
många föremål och resor kunnat överlämnas. Uppskattningen för detta har
varit stor.

Följande skala fastslogs :

Tidigare
5 år 3 00 kr

- 10 år 6 00 k r

- 15 å r 1 .000 kr

- 20 år 2 . 000 kr
- 25 å r 2. 0 00 k r
- 30 år 2.000 kr
- 35 å r 2. 000 kr
- 4 0 år 2 . 00 0 k r
- 45 år 2 . 000 kr

Nytt
50 0 kr
Kristallskål med g ravyr reA Essv e AB
(ca 1.000 kr)
Si l ver - eller tennfö r e mål med
gravyr (ca 1. 500 kr ) .
Studier esa 1 vecka (ca 2 . 00 0 kr)
Guldklocka (ca 3. 00 0 kr)
Konst (ca 3 .000 kr)
Konst (ca 4 . 000 kr)
Studier esa t il l USA
Konstföremål I

RESULTATPREMIERING

ICA-företagen hade under många år varit framgångsrika och visat god
lönsamhet. Skickliga insatser av engagerade och lojala medarbetare i
samarbete med medlemmarna lade grunden för denna utveckling.

Från ICA-styrelsens sida ansågs det därför vara rimligt att även de anställda
i företagen skulle kunna få del av överskotten man varit med om att skapa
inom ICA Eol AB, ICA Essve AB, ICA Hakon AB samt ICA AB med special i
serade dotterbolag.

En principöverenskommelse i denna anda träffades därför centralt med
samtl iga fackliga organisationer inom koncernen i december år 1983
avseende ett system för resultatpremiering. Varje bolag kunde därefter
under år 1984 upprätta lokala avtal med sina fackklubbar om tillämpning av
resultatpremieringen .

Översiktligt innebar systemet för resultatpremiering att v arje företag bildade
en stiftelse som för de anställda skulle förvalta från bolaget överförda
medel. Varje års avsättning skulle redovisas för sig som en årsfond inom
stiftelsen .

Vid beräkning av resultatandel var utgångspunkten koncernresultatet före
dispositioner och skatt, minskat med vinstskatt och ökat med reaförluster .
Vidare skulle avräknas planmässig avskrivning på investeringar kvittade mot
investeringsfondsmedel .
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Från det då erhållna nettoresultatet avgick en beräknad avkastning på årets
ingående egna kapital i bolaget, varvid i kapitalet ingick obeskattade reser
ver samt oavskriven del av osynliga reserver genom utnyttjande av investe
ringsfond. Procenttalet för avkastningen beräknades som förändringen av
konsumentprisindex sedan föregående år ökat med s k realränta på 4 %.
Indexförändringen för år 1984 var t ex 8 %, vartill kom realräntan 4 %,
varför avkastningen blev 12 %.

Av det därefter erhållna resultatet, benämnt resultatpremiebas, utgjorde
resultatpremiegrunden 10 %. Denna minskades med vinstdelningsskatt,
varefter man slutligen var framme vid summan för årets resultatpremie.
Denna måste utbetalas kontant till årets resultatfond i resultatstiftelsen
enligt ovan för att förvaltas av denna.

Berättigad att bli delägare i årsfonden var varje medarbetare som vid årets
utgång varit anställd 18 månader, d v s sedan 1 juli året före resultatåret.
Detta ändrades från år 1987 till 12 månader . Delägarandelen beräknades
genom att den anställdes lön jämfördes med summan av tre basbelopp,
varvid lön över basbeloppssumman berättigade till hel andel, medan lägre
lön än basbeloppen innebar del av andel.

Uttag av medel ur respektive fond fick, för att stiftelsen skulle åtnjuta
förmånligare skattevillkor, ske först efter fem år. Endast om delägaren
pensionerades eller avled hade stiftelsen rätt att utbetala andel i förtid.

Av praktiska skäl uppdrogs åt SE-Banken att handha förvaltningen av de
olika ICA-företagens resultatstiftelser. Man hade där en uppbyggd organi
sation för denna hantering och kunde ombesörja medlens placering i huvud
sakligen aktie- och obligationsfonder .

Första årets avsättning år 1984 uppgick per hel andel till 2.701 kr, år 1985
blev den 3.505 kr, för att år 1986 öka till 7.350 kr. År 1987 gav 7.400 kr,
medan år 1988 visade en minskning till 6.107 kr , beroende på att myndig
heterna då bestämt att sociala avgifter skulle utgå på beloppet, vilket
påverkade avsättningensbeloppet.

Den som varit delägare från början, hade sålunda efter avsättningen för år
1988 ett totalt kapital i resultatstiftelsen på 27.063 kr, en icke föraktlig
sparad slant. Värdet vid utgången av år 1989 beräknades till ca 39.000 kr.
Smolken i glädjebägaren var dock att vid utbetalningen så småningom,
måste mottagaren betala skatt i vanlig ordning som för inkomst av tjänst.

För år 1989 utgick resultatpremie med blygsamma 1.430 kr, beroende på
kostnader inför den stora organisationsförändringen. Beloppet utbetalades

kontant.
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UTBILDNING

1980-talet innebar inget undantag från tidigare traditioner att på allt sätt
ge den egna personalen i första hand, med även medarbetare i butikerna,
en bred bransch inriktad och även allmän utbildning.

De nyanställda inom Essve fick en grundläggande information om Essve och
dess verksamhet genom Essve-seminarierna, som anordnades ett par
gånger per år som tvådagars internat, ofta kombinerat med en båtresa till
vårt grannland i öster.

Det nära samarbetet med ICA-skolan fortsatte och ledde till att flera fick
tillfälle att genomgå företagsledarutbildning, FLU, och ledarutvecling, LU.
Distributionspersonal drillades i ökat servicetänkande, vilket bar frukt i
förbättrade kontakter och ökad förståelse för medlemmarnas problem.

Som ett led i avtalsrörelsen år 1985 tvingades företaget avsätta 5 .9 milj kr
till en s k förnyelsefond, vars medel under en treårsperiod bl a skulle
användas för intern och extern utbildning av personalen i samråd med de
fackliga organisationerna. Detta innebar en ökad satsning på kursverk
samhet, med utbildning av datainstruktörer och datahandledare som ett av
objekten.

Grundläggande ekonomiutbildning var ett annat av de områden där stora
insatser gjordes. En särskild utbildningslinje för yngre arbetsledare hade
till syfte att leda fram till "Diplomerade arbetsledare".

Även bolagsstyrelsen, en i detta sammanhang ofta förbisedd grupp, blev
föremål för en specialinriktad utbildning, där boken" Aktivt styrelsearbete"
utgjorde det grundläggande förberedelsematerialet.
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KAPITAL OCH EKONOMI

STÖDFONDEN

Även under 1980-talet kom Stiftelsen ICA Essves Stödfond att ha bety
delse för de äldre köpmän som fick ett välkommet bidrag en eller två
gånger per år .

Stiftelsens kapital vid utgången av år 1981 var 639.000 kr och hade då
ökat från föregående år med 53.000 kr. Detta berodde på att antalet
bidragsmottagare minskat till 32 personer, varvid de utbetalda bidragen
sjönk till 49.000 kr. Samtidigt ökade ränteintäkterna till 60.000 kr
från 55.000 kr året före .

Styrelsen beslöt då att medlemmarnas bidrag till fonden från år 1982 skulle
sänkas till 40 kr per år för alla, vilket innebar en reducering med 60 kr
för butiker med mer än 1 milj kr i årsomsättning.

Vid mitten av årtiondet hade antalet utbetalningar ökat till 72 personer år
1986 och 80 personer år 1987. Medlemsbidrag och räntor förslog därför
inte till utbetalningarna, som för år 1986 uppgick till 105.800 kr och för
år 1987 till 110.400 kr.

Från år 1988 beslöt därför styrelsen att årsavgiften från medlemmarna
ånyo skulle höjas till 100 kr. Detta innebar att medlemsbidraget för år 1988
steg till 39.500 kr från 16.000 kr året före. För år 1988 mottog 76 per
soner bidrag från Stödfonden med 112.350 kr. Kapitalbehållningen vid
utgången av år 1988 var 681.375 kr.

Ny sekreterare i Stödfonden blev år 1989 Lage Lavebrink efter Ryno
Björklund som nådde pensionsåldern. Lage Lavebrink hade också efterträtt
Ryno Björklund som redovisningschef vid Essves huvudkontor.

STIFTELSEN LARS ELFORDS STIPENDIEFOND

I samband med pensioneringen av företagets ledare sedan många år, Lars
Elford, företogs bland medlemmarna en insamling som en avskedsgåva
avsedd att bilda en stipendiefond i form aven stiftelse. Även bolaget
tillsköt en summa, varför stiftelsens grundkapital uppgick till 100.000 kr.

Reglemente för Stiftelsen Lars Elfords Stipendiefond antogs den 4 april
1991 . Stiftelsens ändamål var att av avkastningen utge stipendier till
medarbetare inom ICA Essve AB jämte till denna koncern hörande bolag.
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Stipendierna var, enligt Lars Elfords önskan, avsedda att utgå "exempelvis
för studier eller studieresor för att ernå ökad kunskap i partihandelsfrågor,
företrädesvis inom lager- och distributionsområdet".

Av avkastningen fick högst 9/1 O användas för stipendier. Resterande del
skulle läggas till kapitalet. Tillsyn över stiftelsen skulle utövas av styrel
sen för ICA Essve AB. Stiftelsens kapital skulle förvaltas av ICA Essve AB,
som härvid garanterat en avkastning uppgående till gällande 'diskont o med
ett tillägg på 3,5 %.

Stiftelsen hade en egen styrelse med säte i Stockholm. Den utgjordes av
direktionen inom ICA Essve AB utökad med de två ordinarie personalrep
resentanterna i ICA Essves styrelse. Särskilda räkenskaper skulle föras.
Berättelse över årets förvaltning hade styrelsen att överlämna till Essves
ordinarie revisorer för granskning. ICA Essves styrelse ägde därefter att
besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.

Bestämmelsen i § 9 av reglementet kan vara värd att citeras:

"Skulle ICA Essve AB uppgå i eller dess rörelse helt eller till huvudsaklig
del övertagas av annat företag, ankommer det på sistnämnda företags
styrelse och revisorer att övertaga de funktioner som enligt dessa stadgar
åvilar motsvarande organ hos ICA Essve AB."

Stiftelsen påbörjade sin verksamhet i samband med att kapitalet över
lämnades vid Essves bolagsstämma i maj år 1981. Traditionen uppstod
därefter att stipendieöverlämnandet ingick som en uppskattad del i varje
års bolagsstämma med Lars Elford som naturlig överlämnare. De första
stipendierna för år 1982 utdelades vid bolagsstämman år 1983 till Reijo
Ahola, Stockholm och Rune Svenden. Visby. Beloppet var 4.000 kr per
person för en studieresa i Essves regi. Redan påföljande år ökade beloppet
till 5.000 kr per person, för att från år 1985 vara 6.000 kr. Från år 1987
kunde tre stipendier årligen utdelas, vardera på 6.000 kr.

Stiftelsens kapital uppgick vid utgången av år 1977 till 149.300 kr.

KAPITAL

Aktiekapital:

Synpunkter hade tid efter annan framförts på att värdet av region
företagens aktier varit oförändrat, medan regionföretagens egna kapital

visade kraftig tillväxt.
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ICA-styrelsen hade därför uppdragit åt Finanskommitten inom ICA,
bestående av ekonomicheferna vid regionföretagen och ICA-förbundet, att
utreda frågan om eventuell tillväxt av värdet på regionföretagsaktierna.
Kommitten framlade i slutet av år 1985 inför ICA-styrelsen ett förslag till
hur en förändring skulle kunna genomföras.

Förslaget godtogs i sin helhet av ICA-styrelsen. Det fördes därefter vidare
ut till regionföretagens styrelser för behandling och beslut, med avsikt att
bolagsstämman år 1986 i respektive bolag skulle ta slutlig ställning.

Innebörden av de föreslagna åtgärderna var i sammandrag följande enligt
arbetsmaterialet:

Först och främst uppsattes tre delmål för ändringen, nämligen

A. Skapa bättre rättvisa mellan olika generationer ICA-köpmän, och finna
en form för ICA-köpmännens del i regionföretagens tillväxt;

B. Ytterligare befästa de aktiva ICA-köpmännens ägarroll av ICA-rörelsen;
C. Finna en enhetlig form för ICA-köpmännens ägande av sina region

företag, dels enskilt som aktieägare inom resp regionföretag, dels
gemensamt genom ICA-förbundet/ICA AB.

Genomförandet tänkte man sig med följande förutsättningar

1. Nuvarande aktier blir serie A med röstvärde 1. Utdelningen begränsas till
högst 8 %;

2. Framtida utgivning av regionaktier skall avse serie B med röstvärde 1.
Aktier av serie B förses med hembudsklausul. Ingen utdelning;

3. Fondemission: För varje aktie av serie A utges två fondaktier av serie B
(" gratisaktier" );

4. B-aktier garanteras indexerad värdeutvecklig. Index blir utvecklingen i
respektive region koncerns justerade egna kapital mellan två bokslut, bas
december år 1985. Index uppräknas efterhand med 1/12 per månad,
start 1 juli 1987;

5. Rätt att omvandla A-aktie till B-aktie införes;

6. Nytillkommande ICA-köpmän skall förbinda sig att avyttra region
företagsaktierna när medlemskapet upphör. Finns redan i ICA-stadgan
men klargörs ännu tydligare;

7. Enhetliga ägarrelationer: Köpmännen individuellt 55 %, gemensamt
genom ICA-förbundet/ICA AB 45 %;

8. Rösträttsbegränsningen modifieras att gälla högst för 45 % av vid
bolagsstämman företrädda aktier;

9. Innehavsreglerna justeras och blir föremål för kontinuerlig
uppföljning;

10. Aktiehanteringen anslutes till VPC-systemet (Värdepapperscentralen) ".
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Essvestyrelsen godkände efter ingående diskussion det framlagda förslaget
i februari år 1986, samt beslöt förelägga detsamma inför årets bolags
stämma. Dessförinnan skulle också en genomgång ske vid respektive
sektionsårsmöten .

Bolagsstämman den 26 maj 1986 godkände i sin helhet förslaget genom att
då antaga en ny bolagsordning som var anpassad till ovanstående riktl injer.

I den nya bolagsordningen ingick sålunda höjning av aktiekapitalet till
lägst 25 milj kr och högst 100 milj kr. Antalet aktier skulle vara högst
90.000 A-aktier och högst 1.000.000 B-aktier. Rätten till utdelning på
A-aktie var begränsad till högst 8 % per år. B-aktie medförde ingen rätt till
utdelning, men hade förbehåll om värdering i samband med hembud enligt
nedan. Vid ökning av aktiekapitalet fick endast B-aktier utges. Befintliga
aktier benämndes A-aktier .

Överlåtelse av B-aktie fick endast ske till ICA Finans AB , och skulle, om den
övertagits av annan, ofördröjligen hembjudas dit. Värderingen skulle ske
genom att aktiens nominella belopp uppräknades med den procentuella
förändringen av bolagets justerade egna kapital enligt koncernbalans
räkningen räknat från den 31 december 1985. Förändringen skulle fördelas
med 1/12 per månad, med början i juli året efter sistnämnda bokslut. Ägare
till A-aktie skulle ha rätt att före den 30 april 1987 begära omvandling av
A-aktie till B-aktie, med hänsyftning på nedanstående fondemission.

Vidare beslöt bolagsstämman genomföra en fondemission på följande
villkor:

Bolagets aktiekapital på 8.960.000 kr skulle höjas till 26.880.000 kr
genom överföring till aktiekapitalet från dispositionsfonden med
17.920.000 kr, och utgivning av häremot svarande 179.200 nya B-aktier,
envar på nominellt 100 kr. Aktieägare skulle äga rätt att för varje A-aktie i
bolaget erhålla två nya B-aktier.

Tidplanen för fondemissionen skulle vara:

1. Slutet av augusti år 1986 beräknades registreringen hos PRV vara klar;
2. Avstämningsdag för fondemissionen skulle vara 1 september 1986;
3. Fondaktierna skulle distribueras den 15 september 1986 till alla som

den 1 september 1986 var registrerade som aktieägare. Detta siuIIe ske
från VPC, vars tjänster anlitats för Essves aktier sedan år 1982.
Samtidigt härmed erhölls en anmälningssedel för utbyte av A-aktier

mot B-aktier;
4. Utbyte, eller konvertering, av A-aktier mot B-aktier påbörjades

den 16 september 1986 och skulle fortgå fram till den 30 april 1987.
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Vid utgången av utbytestiden återstod alltför många ic ke bytta A-aktier ,
varför styrelsen beslöt förlänga tiden för utbyte fram till 31 december
1987. Efter den 1 januari 1988 kunde i princip ingen konvertering av
A-aktier ske, utan enbart köptransaktioner av A-aktier förekomma .
Förvaltnings AB Lagerhallen , som ersatt Förvaltnings AB SV, och som hade
till uppgift att förvalta hembjudna Essve -aktier , uppträdde då som köpare
och kursen var 108 kr. Det fanns fortfarande ett antal äldre kupongakti er i
marknaden, v ilka då och då hembjöds för inlösen. Kursen va r även här
108 kr med ett t illägg på två gånger aktuell B-akt iekurs.

I enlighet med förutsättningarna fastställdes i oktober 1986 nya regler för
köpmännens innehav av aktier enl igt följande:

Oms mil j kr Anta l aktier Oms mi lj kr Antal
aktier

O - 4 40 31 36 640
4 - 7 100 36 41 740
7 - 11 160 41 - 46 840

1 1 - 16 240 46 - 51 940
1 6 - 21 340 51 - 56 1 .040
2 1 - 26 44 0 5 6 - 61 1 .140
2 6 3 1 5 40 över 61 1 .440

Dessutom kunde köpman, i mån av tillgång, privat förvärva upp till 500
aktier.

Enligt tillgänglig statistik i augusti år 1988 fanns då 5.948 ej konverterade
A-aktier, motsvarande 2,2 % av samtl iga aktier. Av dessa va r 2.526 äldre
kupongaktier och outtagna fondemissionsaktier. Av det totala antalet aktier
fanns mer än 50 % hos enskilda köpmän.

Värdeökningen av B-akterna enligt ovan angivna normer fastställdes varje år
för tiden 1 juli ena året fram till 30 juni påföljande år. Värdet den 30 juni
1988 hade beräknats till kr 116:80. Den 30 juni 1989 hade det ökat t ill
kr 130:80, för att den 30 juni 1990 nå upp till kr 155:70.

En ny aktivitet när det gällde aktierna i ICA Essve AB utlöstes av den ovan
berörda stora organisationsförändringen från den 1 januari 1990. Som en
förutsättning häri ing ick att samtliga aktier i ICA Essve AB skulle överlåtas
till ICA Handlarnas AB.

Förslag till inlösen kom i augusti år 1989, va rvid för Essve-aktien erbjöds
antingen 156 kr kontant, eller 151 kr kontant jämte en teckn ingsrätt
gällande en C-aktie i ICA Handlarnas AB . Teckning av C-aktien sku lle ske
senast den 29 september 1989. Emissionskursen var 80 kr per aktie.
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Erbjudandet föll väl ut, varför man kunde konstatera att i december år 1989
mer än 90 % av aktierna hade inlösts av ICA-Handlarnas AB. För att inte
försena hanteringen begärde då styrelsen för ICA Handlarnas AB att för
farande om tvångsinlösen skulle inledas, varvid frågan ombl a värdering
skulle hänskjutas till skiljemän . Kungörelse om tvångsinlösen utfärdades
den 5 december 1989.

Vid en extra bolagsstämma den 13 december 1989 antogs en ny bolags
ordning, varvid bl a namnet ICA Essve AB försvann. En ny styrelse utsågs
fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Övrigt rörelsekapital:

Tillgången på likvida medlen var även under större delen av detta årtionde
mycket god. Vid utgången av år 1980 uppgick sålunda medlen till 132 milj
kr. Under år 1982 ledde en genomsnittlig likviditet på 126 milj kr till ett
saldo vid årsskiftet på 163 milj kr, och ett räntenetto för året på 19,1 milj
kr, efter avdrag för kostnadsräntor på 21,6 milj kr.

Trots investeringar på ca 300 milj kr fram t o m år 1984 i moderbolaget,
fanns ändå en likviditet vid utgången av detta år på 151 milj kr. Ännu år
1987 uppgick de likvida tillgångarna till 176 milj kr, medan investeringarna
under årtiondet då vuxit till ca 500 milj kr. Finansiella intäkter för år 1987
blev 57 milj kr, varifrån avgick kostnadsräntor med 34 milj kr , vilket gav ett
finansnetto på 23 milj kr.

År 1988 innebar en avtappning av likvida medel , då för Essves del 130 milj
kr måste räntefritt överföras till Nimbus Invest för köpet av Ellos AB, vilket
innebar att tillgängliga medel vid mitten av året sjönk till oroväckande låg
nivå. Företagsledningen bemyndigades därför att ta lån på marknaden med
upp till 165 milj kr för att ha beredskap inför eventuella påfrestningar. Häri
ingick då också finansiering inför överförandet av butiksfastigheterna till det
nybildade ICA Fastighets AB . Av limiten behövde endast 60 milj kr nyttjas.

Vid utgången av år 1988 hade likviditeten i moderbolaget i någon mån
återhämtat sig, och visade 125 milj kr. Rådande högränteläge på
marknaden gav ändå ränteintäkter på 52,9 milj kr, medan räntekostnaderna
ökat till 41,8 milj kr, vilket sålunda gav finansiellt netto på 11,1 milj kr.

Varulagret vid utgången av år 1988 utgjorde 170,5 milj kr . Motsvarande
värde vid slutet av år 1980 var 77,9 milj kr. År 1980 var de obeskattade
reserverna 71,1 milj kr, fördelade med 46,7 milj kr på lagerreserv, 16,2 milj
kr på investeringsfond och 8,2 milj kr på vinstfond. Fram till år 1988 hade
detta förändrats därhän att de totala obeskattade reserverna uppgick till
163,3 milj kr, varav lagerreserv 85,3 milj kr och investeringsfond 78,0 milj

kr.
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Medlemmarnas innestående förlagsmedel hade genom åren kommit att
betraktas som en del av bolagets tillgängliga rörelsekapital. Faktum är att
den bundenhet i tiden som drabbat dessa medel i hög grad bidragit till detta
betraktelsesätt. År 1980 uppgick förlagsmedlen till 70,2 milj kr. Ökande
butiksinköp och därmed växande årsbonus hade gjort att saldot för detta
speciella kapital år 1988 utgjorde 142,1 milj kr. Gottgjord medlemsbonus
för år 1980 blev 17,3 milj kr , och beloppet för år 1988 blev ,43,6 milj kr.

Moderbolagets fria egna kapital år 1980 var 31,9 milj kr och de bundna
medlen 14,1 milj kr . Vid utgången av år 1988 hade det fria kapitalet ökat
till 117,4 milj kr, medan det bundna var 32,3 milj kr. I sistnämnda fallet
måste då hänsyn tagas till ökningen av aktiekapitalet med 17,9 milj kr
enligt ovan .

Balansräkningen omslutning år 1980 var 467,3 milj kr, och hade för år
1988 växt till 1.266,8 milj kr.

Anledningen till att jämförelse ovan och i det följande sker mot uppgifterna
för år 1988, beror på att årsredovisningen för år 1989 samordnats ICA
mässigt inför organisationsförändringen, varvid lämnade uppgifter blivit
relativt summariska, vartill kom att endast koncernredovisningen medtagits.

EKONOMI

Som nämnts inledningsvis befann sig näringslivet under speciellt senare
delen av 1980-talet under inflytande aven en uppskruvad ekonomi . Bristen
inom vår bransch på arbetskraft, såväl inom partiedet som i detaljhandeln,
bidrog till att lönekraven blev besvärande. Det fanns lättare mer välbetalda
arbeten inom andra företagsformer. Tillsammans med andra kostnadsök
ningar fick detta en icke positiv inverkan på resultatutfallet hos vårt företag,
likaväl som hos många andra, även om förutseende insatser inom Essve
bidrog till att effekten minimerades.

Partihandelsomsättningen hos moderbolaget ökade från 1.627,9 milj kr år
1980, till 3.971,0 milj kr förår 1988.

En tillbakablick på omsättningsutvecklingen genom åren, visar för år 1930
en försäljning på 9,0 milj kr. År 1940 blev den 22,4 milj kr. Tio år senare,
år 1950, hade omsättningen ökat till 62,6 milj kr, för att år 1960 passera
100 milj kr och stanna på 107,8 milj kr. Härefter började utvecklingen ta
fart på allvar och hade år 1970 nått upp till 407,1 milj kr.
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Redan fem år senare, år 1975, hade denna siffra mer än fördubblats till
888,3 milj kr. Påföljande år, 1976, passerades första miljarden i omsätt
ning, då den blev 1.029,8 milj kr. År 1982, då företaget firade sitt 60
årsjubileum, uppnåddes en ny milstolpe, då försäljningen blev
2.142,3 milj kr. Tredje miljarden kunde inräknas år 1986, då bolagets
omsättning visade 3 .272,7 milj kr.

Antalet anställda i moderbolaget var år 1980 totalt 770 personer . Fram till
år 1988 hade antalet ökat till 842 personer.

Utbetalda löner i moderbolaget uppgick för år 1980 till 58,4 milj kr, vartill
kom lönebikostnader med 26,8 milj kr, vilket innebar en total lönekostnad
på 85,2 milj kr. År 1988 var motsvarande belopp för löner 125,4 milj kr ,
inkl avsättning till resultatpremiestiftelse, jämte lönebikostnader med
58,0 milj kr, vilket gav en total kostnad på 183,4 milj kr.

Årsresultat före dispositioner och skatt låg under årtiondet på en nivå som
medgav erforderlig konsolidering. År 1980 redovisades sålunda 35,6 milj kr,
för år 1984 blev beloppet 40,7 milj kr och för år 1988 hela 75,1 milj kr.

Möjligheterna till reserveringar för framtida behov i form av avsättningar
i årsbokslutet till obeskattade reserver var fortfarande generösa, även om
signaler om förändringar började dyka upp.

Den redovisade nettovinsten för år 1980 var 5,6 milj kr, för år 1984 blev
den 8,4 milj kr och för år 1988 steg den till 16,5 milj kr.

Aktieutdelningen var under hela årtiondet 8 % per år. Vid utdelningen
avseende år 1981 togs den sista utdelningskupongen i anspråk. Styrelsen
beslöt då att från år 1982 ansluta företaget till Värdepapperscentralen,
vpe, för hantering av aktier och utdelningar, vilket första gången framgår
av årsredovisningen för år 1982.
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FÖRETAGSLEDARE

Lars Elford, som varit företagets dynamiske ledare sedan år 1964, drog sig I
til a a med pension i maj 198 i ;-oc fl överlämnade då, efter mer än 100
styrelsesammanträden , VD-skapet till en ung man, som under Lars Elfords
erfarna ledning under flera år lotsats fram till denna befattning, nämligen

GÖRAN NORD

, Göran Nord kom från Östergötland.
Han knöts till SV redan år 1967, 22 år
gammal, i en av de första aspirantkullarna.

Hans håg och fallenhet stod till
ekonomi och administration, vilket
medförde år 1969 en placering vid
kamerala avdelningen i Stockholm
som kamrersassistent. År 1972
återbördades han till Östergötland
som kamrer vid kontoret i Linköping.

Göran Nord
1981 - 1989

Man började nu få upp ögonen för hans begåvning när det gällde
administrativa problem och ledarfrågor. År 1975 kallades så Göran Nord till
huvudkontoret i Stockholm som chef för ADB-avdelningen. Han utnämndes
till disponent år 1977, och blev administrativ direktör år 1979.

Hans bana var nu utstakad. Den 1 januari 1980 blev han 2:e vice verkst
direktör, för att från den 18 maj 19 ta osten som verkställande
direktö 36 år gammal. Göran Nord ingick självfallet i direktionen efter
Lars Elford.
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CARL-ERIK FRANZEN

Sture Lindberg, som varit styrelsens ordförande sedan år 1977, meddelade
att han önskade lämna sitt uppdrag vid bolagsstämman år 1980. Han
lämnade styrelsen påföljande år.

Till ny ordförande efter honom
utsågs vid det konstituerande
sammanträdet efter bolagsstämman
den 27 maj 1980, köpmannen
Carl-Erik Franzen. Visby.

Carl-Erik Franzert hade en gedigen
köpmannabakgrund. Han drev bl a
den enda livsmedelsaffären i Visby
som var belägen innanför ringmuren.

Han hade varit ledamot av bolagets
styrelse sedan år 1973.

. - Carl-Erik Frenzen
7980 - 7989

'"

Porträttgalleriet i bolagets styrelserum kompletterades enligt tradition med
porträtt av Lars Elford och Sture Lindberg utförda aven konstnär Rosen.

Det kan här också nämnas, att efter det att den stora organisations
förändringen genomförts år 1990, har även Göran Nord och Carl-Erik
Franzert avportätterats, denna gång aven konstnär vid namn Jan Genberg. )
Alla ordföranden och verkställande direktör . IC AB finns därför ) ~
för framtiden ihå k na enom enna orträttsamlin , även om bolaget i CÅ./

sin gamla funktion upphört, och likt en Fågel Fenix återuppstått med helt I /
-andra uppgifter. ( t., ';:jr

Sedan Carl-Erik Franzert övertagit ordförandeklubban återinträdde Staffan
Linde i uppdraget som vice ordförande och ingick därmed ånyo i direk
tionen. Han lämnade detta uppdrag år 1985 och efterträddes av
köpmannen Carl-Eric Noren, vilken i sin tur efterträddes år 1987 av
köpmannen Hans Andersson. Köpmannaavgångarna berodde på att
vederbörande lämnat det aktiva köpmannaskapet.

Företagets vice VD och marknadschef Nils Evert Fagerström pensionerades !
vid utgången av år 1983 efter 35 tjänsteår. Till hans efterträdare som Nice I
VD och marknadschef utsågs från den 1 januari 1984 Roland Fahlin, som

'också ingick som ersättare i direKtionen. Rolanar:anlin s u e oc sa vara
sekreterare i Essve-styrelsen.
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Roland Fahlin lämnade Essve för att bli VD för ICA-förbundet/lCA AB från
den 1 januari 86. rån detta datuml:i"tsågs Fabian W rede till hans
_eft ert rädare so vice VD och marknadschef, varvid han åven skulle Ingå i
direktionen.--
Ny sekreterare i Essve-styrelsen efter Roland Fahlin blev Torsten Engevik,
controller i företaget .

Ytterligare en trotjänare pensionerades vid utgången av år 1983 efter 33
tjänsteår, nämligen ekonomidirektören K G Bergström. Till hans efterträdare
redan från 1 januari 1983 utsågs Åke Hägerman, tidigare bitr ekonomichef,
och som därvid även kom att tillhöra direktionen.

Inför sin förestående pensioneri emställde Åke Hägerman att få lämna
sin befattning från 1 oktobe J 98 v °d ha rlefterträddesav B se
Gustafsson, revisor vid TRG Revisionsbyrå i Stockholm och med ingående
ICA-känne om. - -

Efter alla ändringar bestod direktionen från år 1987 av Carl-Erik Franzen,
Hans Andersson, Göran Nord, Fabian Wrede och Åke Hägerman, den sist
nämnde från år 1989 efterträdd av Bosse Gustafsson.

Bolagets revisor, aukt revisorn Tore Frizdorf, avvecklade sin verksamhet
från år 1985. Han ersattes som revisor i bolaget av aukt revisorn Ire
lindstrand. Köpmannarevisorn Per Eric Lötstedt lämnade sitt uppdrag år
1980, och ersattes av köpmannen Bengt Weingård, Nacka.

******* ** * * *

Sammanfattningsvis kan sägas att styrelsen för AB Svenska Varorl
AB Speceristernas VaruinköpliCA Essve AB har haft den utomordentliga
förmågan att till sig knyta företagsledare, som med entusiasm och
duglighet fått skickliga medarbetare att åstadkomma prestationer utöver
det vanliga . Man arbetade tillsammans i den mycket speciella atmosfär som
har betecknats Essve-andan. Mycket tack vare detta har företaget lyckats
att från en obetydlig och strävsam start arbeta sig upp till att bli
marknadsledande inom branschen.
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