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Inledning
Det är i år 30 år sedan Mönsterås fick en ny livsmedelsbutik som utmanade den gamla
affärsaristokratin och fick ortens egenmäktiga politiker att ta till vad som inte kan liknas vid annat än
rena mafiosometoder, om än kamouflerat bakom kanslisvenska och svårtolkade detaljplaner.
Mönsteråsare födda före 1970 minns säkert Skepparns Livs i hamnområdet. Affären hade inte ens
öppnat förrän maktens män gjorde allt för att stoppa verksamheten. Något som till slut också
lyckades.

Bakgrund till situationen vid 1980-talets början
Mönsterås har en stolt historia av gamla handelsbodar, diversehandlare, speceri- och
kvartersbutiker. Många i den äldre generationen nickar igenkännande när man nämner affärer som
Modéers, Asplunds, Åkes Livs och Specerihörnan. Alla drevs av stolta och kunniga affärsmän som ofta
lyckades kombinera ett brett sortiment med små specialiteter. Även Konsum hade en liten
uppskattad butik i köpingen långt innan Domus varuhus byggdes.
När så Mönsterås expanderade och fick nya bostadsområden på 1950- och 1960-talen så fortsatte
man traditionen med små lokala butiker. Varje område fick sin lilla livsmedelsbutik. Den som hade
bosatt sig i en ny hyresrätt skulle inte behöva bege sig till Storgatan för att handla. Därför fick vi små
affärer i Mölstads radhusområde, Åsevad, Elgerum, Ljungnäs och Pionjären. Några av dessa
småbutiker försvann ganska snart. Orsaken var förmodligen att Kalmar Läns Slakterier lät bygga
Torghallen 1959. Det var en vid tiden jämförelsevis stor och modern butik som fanns kvar till hösten
1983. När sedan varuhuset Domus etablerades vid 1960-talets mitt så blev det än svårare för de
mindre butikerna, även om vissa fortlevde fram till 1980-talet.
Vid början av 1980-talet hade läget stabiliserats. Domus hade ca 45% av marknaden, Torghallen, som
ersattes av Algots 1983, hade omkring 40% och kvartersbutikerna ca 15%. Dessa aktörer hade förstås
inget intresse av att balansen rubbades. Domus och Torghallen skulle dela på centrum och
konkurrera om några procent hit eller dit. På så sätt kunde båda överleva med god marginal.
Enligt kommunens nya detaljplan från 1981 så skulle visserligen Torghallen rivas 1983, men istället
skulle Algots (som då hade butik i Elgerum) flytta in i det nybyggda affärshuset vid Torggatan. Så i
grund och botten ändrade rockaden inte på styrkeförhållandena nämnvärt, annat än att Algots kunde
förvänta sig få något större andel genom att det var en nyöppnad butik som låg nära det nya
Systembolaget. Men så kom då Skepparns livs och utmanade etablissemanget.

Domus och Torghallen dominerade livsmedelsmarknaden i Mönsterås vid 1980-talets början.

Lågprishörnan får nya lokaler och blir Skepparns livs
Vid 1980-talets början fanns det en butik på Storgatan vid namn Lågprishörnan. Den hade bara öppet
ett par eftermiddagar i veckan och på lördagar. Utbudet var ganska begränsat och någon
livsmedelsbutik i vanlig mening var det inte. Läsk, toalettpapper och varor av liknande karaktär ska
den ha haft till försäljning.
Uppenbarligen sökte Lågprishörnan nya lokaler och fick tips av den socialdemokratiske
näringslivssekreteraren Åke Tegnemo att Lantmännen hade en ledig lokal i hamnområdet. Det dröjde
inte länge förrän Byggnadsnämnden i september 1982 gav sitt godkännande till ändrad användning
av lokalen. Byggnadslov behövde man inte söka eftersom det sedan tidigare var beviljat för butik och
kontorsverksamhet.
Med Byggnadsnämndens beslut i ryggen påbörjade Lågprishörnan de förändringar av den nya lokalen
som var nödvändiga. Huruvida man redan då hade planer på att utveckla Lågprishörnan till en
regelrätt livsmedelsbutik är oklart, men uppenbarligen tolkade man Byggnadsnämndens besked som
att det var fritt fram. Dessutom hade stadsarkitekt, brandchef, byggnadsinspektör, gatuingenjör och
hälsovårdschef sagt sitt och gett klartecken.

Kommunens kovändning
Men så plötsligt, bara några dagar innan den nya butiken skulle öppna i februari 1983, så gjorde
kommunen en kovändning som radikalt skulle förändra den nya butikens förutsättningar.
Bakgrunden var att Lågprishörnans och Bryggeri Björklidens ägare, Sören och Svante Svensson, i
januari 1983 hade ansökt om tilläggsbyggnadslov för butikslokalerna. Man ville använda 16
kvadratmeter av angränsande lokaler för bland annat en mejerikyl. Byggnadsnämndens
socialdemokratiska majoritet ställde sig preliminärt negativ till ansökan, men ville först rådfråga
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU).
AU gick emot den nya butiken med kraft och menade att Lågprishörnans flytt inte längre var att
betrakta som en flytt, utan mer som en nyetablering av en livsmedelsbutik. Och en sådan, menade
man, var högst olämplig i hamnen. Butiken var inte lämplig överhuvudtaget ur samhällssynpunkt.
Dessutom var parkeringsfrågan inte löst. Ja, det fanns en rad frågor som man menade var ”olösliga”.
AU ansåg därför att Byggnadsnämnden inte borde ge butiken dispens från gällande
planbestämmelser och bygglov. Endast centerpartisten Axel Petersson kunde tänka sig
affärsverksamhet i den aktuella lokalen. I och med att den socialdemokratiska majoriteten i AU hade
sagt att frågorna var olösliga så föreföll det klart att S inte ville ha någon livsmedelsbutik i hamnen.
Lågprishörnan hade i samma veva bytt ägare och därmed också namn till Skepparns livs. Butiken
ägdes nu av Dagab som i sin tur var en del av Vivo. Britt Sjöman var ny föreståndare i butiken. Senare
samma år omtalas Skepparns livs som ett fristående företag med den nämnda Britt Sjöman som en
av ägarna.
Problemet var att livsmedelsbutiken skulle öppna inom några dagar. Och när man nu inte verkade få
använda det extra utrymmet på 16 kvadratmeter som kylrum krävdes nya snabba lösningar. Man
nödgades söka dispens hos Hälsovårdsnämnden för en frysbil, vilket också beviljades för 3 månader.
Hälsovårdsnämnden räddade således genom en mycket snabb handläggning livsmedelsbutikens
öppnande.

Affären öppnar och kritikerna får tala
Skepparns livs öppnade fredagen den 18 februari 1983. Uppenbarligen blev det rusning till den nya
butiken. I lokalpressen kunde man läsa: ”Under de första timmarna var det trångt som i en
sardinburk i lokalen uppger kunder.”

OT berättade kort om den nya affären.

Bara några dagar efter öppnandet startade Skepparns livs priskrig på mjölk i Mönsterås. Priset
sänktes med drygt 50 öre till 2.98 och hamnade till slut på 2.95 kr litern eftersom de andra affärerna
tvingades följa efter.

Men den inledande framgången nämndes bara i mindre artiklar, i stor kontrast till det
artikelutrymme som butikens motståndare fick. Istället för en stor positivt hållen invigningsartikel
fylldes tidningen av kritiska artiklar dagen efter öppnandet.
I annonser och på fönsterdekaler hade Skepparns livs använt sig av orden ”billigaste butiken”, vilket
inte bara retade upp bygdens etablerade handlare, utan också kommunens konsumentsekreterare,

Tommy Hultman (S), som var allt annat än glad över affärens öppnande. Han vände sig också emot
att man hade märkt varorna med röda prislappar. Även Konsumentnämnden menade att man inte
ville ha en butik till, då det skulle bli en överetablering.
Samma dag fick bygdens etablerade affärsinnehavare uttala sig om nyetableringen. Ingemar Redborn
som vid denna tid drev Algots i Elgerum och som hösten 1983 skulle öppna Algots i de nya lokalerna i
Torgbacken sa bland annat:
- Den här nyetableringen av livsmedelshallen i hamnen är helt galen. Den kommer att påverka de
övriga affärerna i kommunen…att minst två-tre landsbygdsbutiker samtidigt måste läggas ned.
Olle Elofsson, föreståndare på Domus, var också kritisk:
- En klar överetablering blir följden av att den här affären öppnar. Kundunderlaget finns inte…

Motståndet mobiliseras våren 1983
I kommunhuset fortlevde motståndet mot den nya butiken. Mötet i Kommunstyrelsens arbetsutskott
skulle snart följas av ett möte i Kommunstyrelsen, vilket fick motståndarna till den nya butiken att
mobilisera och skriva brev.
Den 28 februari rapporterade OT om ”Protester mot ny affär från köpmän och facket.” De
handelsanställda på Domus och hos de privata handlarna hade gjort gemensam sak och formulerat
ett brev till Kommunstyrelsen där man öppet gick emot nyetableringen, som man menade hotade
jobben i de andra butikerna. Bygdens köpmän skrev också till Kommunstyrelsen och påtalade det
olämpliga i nyetableringen och ansåg att gällande stadsplan borde följas, dvs Skepparns livs skulle
inte få nyttja de där 16 kvadratmetrarna för en mjölkdisk. Bakom brevet stod Domus, Algots i
Elgerum, Blomstermåla och Fliseryd, Torghallen, Åkes livs, Nabbens livs, Paul Wallerström
Blomstermåla och Wretlings, Ålem.

Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden säger nej
I början av mars var det så dags för Kommunstyrelsens möte. Socialdemokraterna gick på
arbetsutskottets linje och menade att det var olämpligt med en livsmedelsbutik i hamnen och att det
tidigare tillståndet inte omfattade den nya utökningen av lokalerna eller den nya verksamheten. Vid
omröstningen lade Moderaterna ner sina röster, medan Centerpartiets tre ledamöter röstade för att
man skulle ge Skepparns livs dispens från områdets stadsplan. Ärendet gick därmed tillbaka till
Byggnadsnämnden.
Byggnadsnämndens socialdemokratiska majoritet kom fram till att livsmedelsbutiken i sin nuvarande
omfattning innebar olovligt byggande. De satte sig också emot dispens och byggnadslov för om- och
tillbyggnad av butik och lagerbyggnad. Sven Söderberg (S) yrkade därför att ingen dispens skulle ges
eftersom det stred mot gällande planbestämmelser. De fem socialdemokraterna i Byggnadsnämnden
var Sven Söderberg, Ingvar Svensson, Lennart Gunnervik, Benny Svensson och Britt Johansen.
De fyra borgerliga ledamöterna röstade för dispens. Centerpartiet ansåg att man redan gett affären
tillstånd under hösten och att S borde ha känt till att det skulle bli en livsmedelsbutik. Det var
dessutom Åke Tegnemo (S), kommunens näringslivssekreterare, som gett Lågprishörnan tips om de
nya lokalerna. Utöver det hade stadsarkitekt, brandchef, byggnadsinspektör, hälsovårdschef och

gatuingenjör sagt sitt och alla krav och synpunkter hade beaktats. Centerpartiets ledmöter Carl-Erik
Winnsäter och Nils-Bertil Johansson reserverade sig därför mot beslutet och skrev: ”Vi finner det
anmärkningsvärt och inkonsekvent att kommunen nu inte vill stå för sina tidigare givna löften och
beslut. När man nu från kommunens sida går in och försöker stoppa verksamheten under sken av att
man inte trott att förändringen skulle bli så stor finner vi detta i högsta grad oriktigt och
anmärkningsvärt.”
Även Moderaterna hänvisade till att kommunen tidigare varit positiv till den här etableringen och att
brandchefens, byggnadsinspektörens, gatuingenjörens och hälsovårdsnämndens krav tillgodosetts.
Mot beslutet reserverade sig därför Leif Strömgren och Weine Nilsson.
Skepparns livs överklagade förgäves till Länsstyrelsen, men Hälsovårdsnämnden gav ny dispens för
livsmedelshanteringen ytterligare tre månader fram till augusti 1983. Således försökte kommunen
med ena handen (Byggnadsnämnden) kväva butiken, medan man med den andra
(Hälsovårdsnämnden) gav den konstgjord andning.

Svartbygge
Motgångarna fortsatte och sommaren 1983 fick Skepparns livs fick böta 720 kr för svartbygge till
Byggnadsnämnden. Svartbygget bestod i att man hade gjort om ett tvättrum där man placerat en
kyldisk för mjölk. Troligen hade man börjat nyttja en del av de 16 kvadratmetrarna som kylrum utan
tillstånd. Som affärens ägare anges vid denna tid föreståndaren Britt Sjöman och Gunnel Mazon.

Dispens men nya motgångar hösten 1983
I augusti fick butiken ny dispens av Hälsovårdsnämnden till november. Skepparns livs hade samtidigt
gjort ett sista försök att överklaga kommunens och Länsrättens beslut till Regeringsrätten, men även
där fick man avslag i september.
Det uteblivna bygglovet innebar att kommunen under hösten 1983 kallade till överläggningar med
butiken för att tala om vilka konsekvenser det skulle bli – försäljningen måste upphöra. Enligt den
gamla planen för området så fick lokalen bara användas för lager- och kontorsverksamhet, ej
livsmedelsförsäljning, menade kommunen.

Kommunen går inte med på kompromiss
Men Skepparns livs lyckades hålla affären vid liv och fick ännu en dispens av Hälsovårdsnämnden
som gällde till maj 1984. Samtidigt försökte man få till stånd en kompromiss med kommunen.
Skepparns livs erbjöd sig att ge upp bygglovet för de 16 kvadratmeter som nu olovligen användes
som mjölkrum, för att därigenom kunna fortsätta använda lokalen som livsmedelsbutik, något som
man hävdade inte var olagligt. Advokaten verkade dock inte ha några större förhoppningar då han
menade att man fick intrycket att kommunen helt ville bli av med livsmedelsbutiken. Och däri hade
han ju rätt.
Kommunen var också helt omedgörlig och menade att lokalerna användes för annat ändamål än vad
som var tänkt från början och att man dessutom olovligen använt 16 kvadratmeter. Man menade
därmed att Skepparns livs bröt mot lagen. Allt enligt det svar som Byggnadsnämndens ordförande
Sven Söderberg (S) och sekreteraren Åke Gustavsson (S) hade författat.

Konkurs och utförsäljning
Skepparns livs lyckades emellertid få ny dispens av Miljö- och hälsovårdsnämnden fram till augusti
1984. Men sedan tog det slut. Den 22 augusti kunde man i tidningen läsa att affären hade gått i
konkurs. Ägarna uppgav att företaget kommit på obestånd och att skulderna uppgick till omkring en
miljon medan tillgångarna i varulagret beräknades till 500 000 kr. I själva verket hade man skulder på
1,5 miljoner, varav det mesta var leverantörs- och hyresskulder, men också löneskulder.
Några veckor senare framkom att Domus (Konsum Oskarshamn) och ICA (Ingemar Redborn)
tillsammans hade lämnat ett bud på varulagret. Lennart Nilsson på Domus sa att ”Vi har beslutat oss
för att medverka till en sanering av livsmedelsmarknaden i Mönsterås .” Varulagret skulle sedan
säljas i respektive butiker, Domus och Algots.
Huruvida köpet genomfördes är oklart. I slutet av oktober sålde hur som helst Skepparns livs ut sitt
varulager. Sedan blev det helt tyst i media om butiken. Ny hyresgäst i lokalen blev för en tid
Konsumföreningen. Byggnadsnämnden förefaller samtidigt ha släppt sitt krav på att lokalerna skulle
återställas i det skick de var innan Skepparns livs tog över dem.

Falskspel
Uppstickaren Skepparns livs mötte alltså ett kompakt motstånd från det Socialdemokratiska partiet
och dess allierade Domus och facket, men också från de privata affärsidkarna.
Det är rimligt att anta att Socialdemokraternas svängning i ärendet berodde på att partiet utsatts för
påtryckningar från Konsumentföreningen och andra bygdens köpmän. Och att inte bara de formella
politiska kanalerna och metoderna användes står helt klart. Det fanns lokala leverantörer som
utsattes för utpressning – om de levererade varor till Skepparns livs så hotade Domus och en del
andra butiker med att sluta köpa in från just den leverantören.
På det officiella planet blev Byggnadsnämnden det mest effektiva redskapet mot Skepparns livs.
Genom ideologiskt färgade tolkningar av gamla detaljplaner från 1965 och en rigid ovilja att ge
tillstånd för i sammanhanget små förändringar, så kunde man på laglig grund sätta stopp för butiken.
I Byggnadsnämnden satt också några av de mest ideologiskt hårdföra socialdemokraterna vid denna
tid.
Har då inte Skepparns livs någon skuld i att det gick så illa? Det slutade ju trots allt med konkurs – en
konkurs som man nog får säga innebar ett mindre smärtsamt avslut än om man öppet hade gett vika
för kommunens beslut. Butiken hade tappat en del kunder under året, vilket sannolikt
sammanhängde med att Algots hade öppnat ny fräsch butik vid nya Systembolaget, samtidigt som
det fanns en del socialdemokrater som inte längre vågade handla på Skepparns livs. Men om butiken
inte hade behövt lägga energi på att strida mot kommunen så hade kanske en konkurs kunnat
undvikas.

I övrigt hade Skepparns livs vissa inslag som för traditionella handlare framstod som oseriösa – man
lockade med att alltid vara billigast och man hade röda prislappar på alla varor. Men det var frågor av
etisk karaktär som inte hade någon juridisk betydelse i kommunens processer mot företaget.

Slutord
Att starta en helt ny livsmedelsbutik med långsiktig bärkraft i Mönsterås vid 1980-talets början visade
sig vara en övermäktig uppgift med de maktstrukturer som då rådde. Man möttes av en vid den tiden
självsvåldig socialdemokrati som till varje pris ville försvara kooperationens butik Domus. Samtidigt
fanns ett starkt motstånd från de privata handlarna. Därför kunde på ytan helt oförenliga
konkurrenter göra gemensam sak mot en gemensam fiende för att bevara marknadens balans.
Att sedan borgerliga nämndledamöter höll fast vid sina ideologiska utgångspunkter om fri
företagsamhet och därmed gick emot de privata butiksinnehavare som förmodligen var deras väljare
var i sammanhanget aktningsvärt, men räckte inte. Skepparns Livs sjönk och allt kunde återgå till det
vanliga – Domus och Algots delade på 85% av marknaden och kvartersbutikerna fick dela på resten.
20 år senare öppnade Netto utan några större problem. Varför gick det då så smidigt denna gång?
Dels hade de gamla maktstrukturerna brutits upp och nya makthavare tillträtt. Inget parti hade med
bevarad heder kunnat krossa ett företag så som skedde 1983-1984. Och som en ödets ironi så var det
Konsumföreståndarens son som blev den förste föreståndaren för Netto i Mönsterås.
Mönsteråsbloggen återkommer senare i år med en kompletterande fördjupningsartikel där jag
hoppas kunna intervjua några av de personer som var involverade i turerna med Skepparns livs.
OBS: Jag har ingen egen agenda gentemot S eller Konsum. Jag utgår endast från det historiska
sammanhanget och teorin att all makt korrumperar. Maktens avigsidor visar sig oavsett politisk
ideologi, men risken för maktmissbruk ökar efter många år vid makten. S hade vid 1980-talets början
innehaft makten i Mönsterås under 20 år. Nu, år 2013, har Centerpartiet utövat makt i 28 år.
Mina huvudsakliga källor för denna artikel har varit artiklar i OT. Fotografierna är från Stranda
Hembygdsförenings arkiv.

