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Toalettrullen åter i Butterick’s sortiment
Året var 1969. Butterick’s dåvarande vd, Folke Olander, ville protestera mot
14 procents inflation och lät därför tillverka toalettpapper med 100-lappar.
Riksbanken blev utom sig av ilska och släpade den excentriske vd:n till
rätten. Rättegången blev dramatisk. Olander hävdade att det bara handlade
om toalettpapper (om än som en ”konstnärlig installation”) och att redan de
antika grekerna använt toapapper. Vid slutet av rättegången drog Riksbanken
upp sitt ess ur skjortärmen – de hade låtit en bit av Butterick’s toalettpapper
genomgå den vanliga tillverkningsprocessen för en hundralapp på statens
sedeltryckerier. Domaren var förstummad och bad vd Olander om en
kommentar. Svaret blev rappt: ”Då är det ju Riksbanken som gjort sig skyldig
till förfalskning och inte jag”. Domaren höll med, gav Riksbanken en bassning
för att ha ”kört vid sidan av” och frikände Olander. Dock var denne en fridsam

man och stämde aldrig Sveriges Riksbank för falskmynteri.
Toalettpapperet såldes i oerhörda mängder under många år efteråt och blev
en älskad skämtartikel så länge inflationen höll tvåsiffrigt belopp, vilket den
gjorde ända fram till slutet av 1980-talet då toalettpapperet med
hundralappar utgick ur Butterick’s sortiment.
Över 30 år senare och med ett inflationsmål på plats finns nu åter
toalettrullen i Butterick’s sortiment. Inte för att protestera utan för att hylla
en riktigt älskad klassiker.
Inför nylanseringen av toalettpapperet valde Butterick's den sedel som
mästerregissören pryder, tvåhundralappen.

Denna, och flera spännande berättelser ur Butterick’s historia finner du i
boken ”Glädjehuset” Sellins förlag, Stockholm 2003. Boken finns att beställa
på www.buttericks.se eller i någon av Butterick's butiker.

Butterick's Leco AB är ett av Sveriges äldsta detaljhandelsföretag. Det
startade i november 1903 på Drottninggatan i Stockholm och ungefär tio år
senare öppnades en enhet i Göteborg av Wilhelm Aagesen. 1989 köpte
Butterick's upp grossistföretaget Leco i Simlångsdalen och 2008 slogs de
båda företagen samman till Butterick's Leco AB.
Idag har Butterick’s butiker i Stockholm, Täby, Westfield Mall of
Scandinavia, Göteborg, Malmö, Lund, Jönköping, Halmstad och Helsingborg.
Butterick's finns även som shop-in-shop i Barkarby, Kungens Kurva, Uppsala
och Tidaholm samt naturligtvis på www.buttericks.se Vi agerar även som
grossist åt återförsäljare runt om i Skandinavien via www.leco.se
Butterick’s Leco är medlemmar i EBPC (European Balloon & Party Council) för
att främja branschens gemensamma intressen när det gäller EU-regler och
branschspecifika frågor. Butterick's vill bidra till en säker hantering av
ballonger och festprodukter. I första hand vill Butterick's öka kunskapen
om ansvarsfullt användande av ballonger.
Släpp aldrig ballonger - Butterick's värnar om vår miljö och ballonger kan
uppskattas utan att släppa dem.
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